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ATA DA 5ê SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 23 SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ê

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos treze dias do rnês dejunho do ano de dois mil e ünte e dois, às treze horas e três minutos,

reunirarn-se os Senhores Vereadores via reuniâo \1Ít\al (Google Meet) c:ujo evento foi

coordenado pelo Presidente Interino da Casa, o Excelentissimo Sr. Jose Alves Bento,

mediante convocaçâo através de Oficio Circular n' 02512022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 5" Sessão Extraordinária da 2'sessão legislativa da l9 legislatura, com o

objetivo de apreciar uma matéria do Poder Executivo: I PROJETO DE LEI: 2078/2022 de

autoria da Excelentissima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre o

pagamento do Piso Salarial Nacional dos Agentes de Combates a Endemias e Agentes

Comunitários de Saúde no Município de Pau Dos Ferros e dá outras providências. o

Excelentíssimo Sr. José Alves Bento, Presidente lnterino, cumprimenta a todos os presentes

que se encontram de forma virtual através das redes sociais, e os demais presentes. Em

seguida, a Ilustrissima l' Secretiiria Aldaceia Oliveira, realizou a conferência de quórum,na

mediada em que do coletivo de 1l (onze) vereadores/as, registrou-se a presença de dez (10),

conforme atesta lista de presença constante nestâ ata, declarando, portanto, existência de

quónnt. Estavalr, presentes os seguintes vereadores: l. Alexsander Magnus Nunes Rocha

(Leka Frentista); 2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3. Francisco Augusto de

Queiroz (Xixico), 4. Deusivan dos Santos Nazí,rio 5. Francisco José Fernandes de Aquino

(Gordo do Bar); 6. José Alves Bento (Galego do Alho) 7. Josefa Aldaceia Chagas de

Oliveira; 8. Francisco CutembeÍg Bessa De Assis (Gugu Bessa);9. Reginaldo Alves da

Silva; 10. Zélia Mana Leite. A Vereadora ltacira Aires Nunes (Bolinha) justificou sua

ausência, em virtude de suas férias. Havendo existência de quórun suficiente, a Presidente

da Casa declarou âberta a sessão. A Excelentissirna l" Secretriria fez a leitura da ordern do

dia. O Vereador Reginaldo Alves, Líder do Governo, explicou que o referido projeto é para

atender uma demanda da categoria dos agentes de endemias e agentes de saúde do município.

Disse que o projeto já estava bem deta.lhado e estava elucidado com detalhes os reajustes
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salariais de cada categoria, sendo assim, um projeto muito impoÍante a ser votado. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é um projeto muito importante e muito justo,

porque os agentes de endemías e agentes de saúde, estão com os saliirios defasados, assim

como outras categorias. Explicou que o projeto foi votado em Brasília, o teto do piso salarial

e o dinheiro vem do Coverno, sendo desnecessá.,rio credito suplementar, se Deus quiser.

Falou que logo, logo será votado o aumento do piso salarial dos enfermeiros também. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) falou que é um projeto de grarde importância,

e como repÍesentantes do povo sempre estâo lutando por melhorias para que o município

possa camiúar. Disse tambem que se falando de saúde, devem dar as mãos e lutaÍ selnpre

por melhorias para esta categoria. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que os agentes de

agentes de saúde e de endemias, são os maiores articuladores do programa de articulação

básica à saúde, sendo fundamentais. Falou que devem ser valorizados nos locais de trabalho,

pois são fundamentais. O Vereador Deusivan Santos explicou que um bom profissional deve

ser qualificado e valorizados, principalmente por terem enfrentado uma pandernia com tanta

garra e é um papel importante, aprovar este aumento do piso salarial. Parabenizou todos os

que compôem estas categorias na cidade de Pau dos Ferros. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou a gestão pública municipal e o procurador geral do

município, por terem recebido a coordenadora dos agentes comunitários de saúde e agentes

de saúde. Parúenizou todos os agentes de saúde e de endemias, assim como os vereadores

presentes. O Prqieto de Lei 207812022 foi colocado em votaçào e foi aprovado por

unanirnidade pelos vereadores presentes na sessão. O Presídente Interino convidou todos os

vereadores e vereadores, assirn como a população em geral paÍa participar da Audiência

Pública para tratar da situaçâo de wlnerabilidade de crianças e adolescentes. O

Excelentissimo Presidente lnterino, Sr. Jose Alves Bento (Galego do Alho), encenou a 5u

Sessão Extraordinária do ano de dois mil e unte e dois, e para constar, eu, Josefa Aldacéia

Chagas de Oliveira, Vereadora/l" Secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lawei

a presente ata, mediante assessoramento de Gabriela Oliveira Lima, na condição de

Assistente da Mesa, que vai assinada por mim e pelos(as) demais vereadores e vereadoras
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presentes, mediante lista de presença dos vereadores e vereadoras, constante no Liwo de

Registro de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos l3 dejulho de 2022.

Josefa Oliveira

Presidente lnterino I
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