
Estado do Rio Grande do Norte
Gâmara Municipalde Pau dos Feros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

ATA DA 24I SESSÃO ORDINÁRIA DA 2E SESSÃO TEGISLATIVA DA $E
TEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAI DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, à quinze horas e

vinte e cinco minutos, reuniram-se os Seúores Vereadores e Vereadoras no Salão Nobre

Antônio Alvino de Souza da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, n' 1291,

nesta cidade, cujo evento foi coordenado pela Presidente da Mesa Diretora, a Excelentíssima

Sra. Francisca Itacira Aires Nunes, mediante convocação através de Oficio Circular no

029/2022, a todos os vereadores e vereadoras, a 24' Sessão Ordinária da 2' sessão

legislativa da 19'legislatura, com o objetivo de apreciar sete matérias do Poder Legislativo

e uma do Poder Executivo : I . PROJETO DE LEl: 208012022 de autoria da Vereadora Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveira, que institui, no âmbito do municipio de Pau dos Ferros-RN,

reserva de vaga.li para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de

violência doméstica e familiar, nos editais de licitação que visem à contratação de empresas

para a prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública

municipal direta, autiírquica e firndacional. 2. PROJETO DE LEI: 208112022 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que acrescenta dispositivos na Lei

N" 1.650/18 do Municipio de Pau dos Ferros e dá outras providências. 3. INDICAÇÂO:

013312022 de aúoria dos Vereadores Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), Francisco

Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer que seja executada serviço de roço e

recuperação das estradas vacinais da zona rural do município, sobretudo das comunidades

Conceição Poço Comprido, Areias, Barro Vermelho, Raiz e Maniçoba (das estradas das

zonas nrrais). 4. INDICAÇÃO: 013012O22 de autoria dos Vereadores Alexsander Magrus

Nunes Rocha (Leka Frentista), Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), Francisca Itacira

Aires Nunes (Bolinha), Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), Francisco Deusivan dos

Santos Nasario, Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), Francisco José

Femandes de Aquino (Gordo do Bar), Jose Alves Bento (Galego do Alho), Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveira, Reginaldo Alves da Silva e Zélia Maria Leite. Que requerem, em ação
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conjunta entre vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa, no uso de atribuições legais

e regimentais, ao Poder Executivo Municipal que seja garantido, no âmbito da gestão pública

do município de Pau dos Ferros -RN, na forma da Lei 14.43412022, o pagarnento do piso

salarial nacional para enfermeiros, técnicos de Enfermagem, auxiliares de Enfermagem e

parteiÍas. 6. INDICAÇÃO: 012'112022 de autoria do Vereador Francisco Augusto De

Queiroz (Xixico), que Íequer a pavimentagão e o saneamento da Rua Honorato Augusto de

Oliveira" no Bairro Manoel Deodato. ?. INDICAÇÃO: 0125t2022 de autoria do Vereador

Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer que seja feito o recapeamento

asf;íltico da Rua Joel Praxedes e a terraplanagem e limpeza da Vila Carvão. 9. PROJETO

DE DECRETO LEGISLATIVO: 001412022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

(Galego do Alho), que dispõe sobre a concessão de Titulo de Cidadão Pau-fenense ao Seúor

Alcimar Almeida da Silva e dá outras providências. 10. PROJETO DE DECRETO

LEGISLATMl.001312022 de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka

Frentista), que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. Rodolfo

Barbosa Barreto e fixa e drí outras providências. A Excelentíssima Sra. Francisca Itacira

Aires Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a todos os presentes que se encontram de

forma virtual através das redes sociais, e os demais presentes. Em seguida, a l'Secretária, a

Vereadora Aldaceia Oliveira, realizou a conferência de quórum, na mediada em que do

coletivo de I I (onze) vereadoreVas, registrou-se a presença de l0 (dez) conforme atesta lista

de presença constante nesta ata, declarando, portanto, existência de quórum. Estavam

presentes os seguintes vereadores: 1. Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista); 2.

Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3. Deusivan dos Santos Nazrírio; 4. Itacira Aires

Nunes (Boliúa); 5. José Alves Bento (Galego do Alho); 6. Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico); 7. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 8. Francisco Gutemberg de Assis (Gugu

Bessa); 9. Reginaldo Alves da Silva; 10. Zélia Maria Leite. Havendo existência de quórum

suficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. O Vereador Francisco José

Femandes de Aquino (Gordo do Bar) justificou sua ausência. A ata da 23" Sessão OrdiniiLria

foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. A l"
Secretiiria fez a leitura da ordem do dia. Em seguida, leu a ementa, justificativa e parecer das
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comissões da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 208012022 de autoria da Vereadora

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que institui, no âmbito do município de Pau dos Ferros-

RN, reserva de vagas para mulheres em situação de lulnerabilidade econômica decorrente

de violência doméstica e familiar, nos editais de licitação que visem à contratação de

empresas para a pÍestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da

administração pública municipal direta, autiírquicâ e fundacional. A Vereadora Aldaceia

Oliveira disse que apesar das mulheres serem minoria na Casa Legislativa, as mulheres são

maioria na população; que todos sabem que há dezesseis anos o ex-Presidente Luiz Inácio

Lula da Silva, sancionou a Lei Maria da Peúa, sendo uma grande conquista dada as

mulheres por essa luta de combate à prevenção de violência contra a mulher, mas há muito

ainda a se realizar; que a luta de combate à violência conta a mulher ela passa

necessariamente em rede, sendo preciso o trabalho de assistentes sociais, defensorias

públicas, movimentos sociais, sociedade politica e civil, delegacias da mulher; que inclusive

a mesma já propôs projetos de lei que apoiam essa causa e já foram sancionados. A

Vereadora Aldaceia Oliveira disse que é um trabalho dificil, mas é papel do legislativo

fomentar esses tipos de ações para buscar humanizações das relações. O Vereador Reginaldo

Alves parabenizou a matéria em debate, mas falou que tiúa uma certa preocupação, não

enquanto a situação da reserv4 mas sim com relação às pessoas que estão em situação de

vulnerabilidade; que o Brasil é campeão em produção de leis, leis que servem para ficar

tumultuando em papéis e o que preocupa são os cinco por centro do cadastro reserva, pois se

por exemplo, uma empresa tiver vinte vagas, apenas uma vaga será destinada; que poderia

ver alguma coisa para amarrar e para ficar mais concreta, mas, que poderia ser votado dessa

forma, sem problema. Falou que atuou na segurança pública, atuando por doze anos e que

presenciou muitas mulheres vítimas de vulnerabilidade. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse

que já existem leis, pois são leis sancionadas pelo município e falta regulamentação, como

por exemplo, a Casa Abrigo, Programa de combate ao feminicídio e a questão da delegacia

da mulher. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é um projeto muito bom, que

dá mais apoio à mulher, porque a mulher realmente é uma classe menosprezada; que queria

subscrever o projeto e daria apoio por essa causa. A Vereadora Itacira Aires (Bolinha) disse
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que é um projeto que vem (algo a mais para completar) a situação; que todos sabem que ao

longo da história as mulheres passaram por muitas coisas e conforme o tempo passou foram

se conquistando direitos; citou o exemplo das três vereadoras que compõem o quadro do

legislativo; comentou que apenas dez mulheres ocuparam o cargo de vereadores até hoje.

Comentou que enquanto foi diretora do CRAS, no Bairro Manoel Deodato, na gestão do ex-

prefeito, Leonardo Rêgo, fez uma homenagem para as mulheres presidiárias e elas pediam

para lutar por uma delegacia da mulher na cidade de Pau dos Ferros. O Vereador Reginaldo

Alves pediu para que a Indicação 13012022 fosse logo colocada em pauta, pois o pessoal da

saúde tiúa outra agenda a ser cumprida. A Vereadora Zélia Leite parabenizou o projeto da

autora, bem como as palavras da Vereadora Itacira Aires (Bolinha), pois há muito tempo que

se fala na Delegacia da Mulher; disse que desde de criança escuta esta proposição, que Pau

dos Ferros é uma cidade polo que atende as cidades viziúas e até outros estados; tendo

apenÍrs promessas e promessas, e na realidade nada se concretiza. Explanou que participou

de viirios encontros e pôde presenciar o que a Vereadora ltacira Aires (Boliúa) comentou e

as mulheres sernpre fazem apelo com relação a Delegacia da Mulher; que inclusive foi na

Delegacia com outras pessoas para discutir uma sala em que pudesse ficar a Delegacia da

Mulher. Fez um apelo para que a Delegacia da Mulher pudesse ser concretizada na cidade

de Pau dos Ferros para se ter mais segurança para a mulher. A Vereadora Itacira Aires

(Bolinha) disse que no Govemo do ex-govemador Robson Farias e no Govemo da atual

Govemadora do Estâdo, Fátima Bezerra, jâ entÍegou vrários oficios para que se providencie

a Delegacia da Mulher; inclusive nos últimos anos vem entregando e aguarda para que se

consiga este objetivo, pois é uma esperança. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que as

lutas em defesa desse combate de üolência contra a mulher não são fáceis, e os governos

patriarcais não ajudam; inclusive a faixa presidencial atual está vestida de misoginia e muito

machismo contra a mulher; que ainda bem que a Govemadora Fátima Bezerra está no

govemo e irá fazer muito mais, pois quando pegou o govemo do estado tiúam apenas três

delegacias da mulher e ampliou paÍa onze. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que

com certeza a Delegacia da Mulher vai sair, pois é um compromisso da Govemadora,

podendo até não sair este ano, mas ano que vem sai. Falou sobre as vagas de mulheres na
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Câmara Municipal e disse que tinha a previsão que na próxima legislação irá aumentar uma

ou duas vagas para vereadoras. O Projeto de Lei 2080/2022 foi colocado para votação e foi

aprovado por unanimidade de votos pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida, a I'
SecretiLria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÀO: 0130/2022 de

autoria dos Vereadores Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), Celio de Queiroz

Lopes (Célio da Farmácia), Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), Francisco Augusto de

Queiroz (Xixico), Francisco Deusivan dos Santos Nasario, Francisco Gutemberg Bessa de

Assis (Gugu Bessa), Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar), Jose Alves Bento

(Galego do Alho), Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, Reginaldo Alves da Silva e Zélia

Maria Leite, que requerem, em ação conjunta entre vereadores e vereadoras desta Casa

Legislativa, no uso de atribuições legais e regimentais, ao Poder Executivo Municipal que

seja garantido, no âmbito da gestão pública do município de Pau dos Ferros -RN, na forma

da Lei 14.43412022, o pagamento do piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de

Enfermagem, auxiliares de Enfermagem e parteiras. O Vereador Deusivan Santos saudou os

profissionais da saúde que estavam no plenrírio, e disse que esses, vêm lutando a tempos pela

garantia do piso salarial e nunca tiveram recoúecimento. Esclareceu que a referida matéria

é apenas uma indicação, mas que eles devem procurar o Poder Executivo para mandar o mais

rápido possível o Projeto de Lei para a Casa Legislativa a fim de ser aprovado. Deixou sua

solidariedade e apoio à categoria. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é um

projeto de lei que vai ser muito importante, que a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

já esta analisando e com certeza irá tÍazeÍ pma a Câmara Municipal; disse que o Congresso

Nacional terá uma sessão extraordinária para demrbar o veto do PL e garantirá o piso

nacional. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou a todos os vereadores e vereadoras, mas

principalmente a vereadora Aldaceia Oliveira por ter aberto a oportunidade dos Vereadores

subscreverem e ela num ato de coletividade, propôs a referida matéria. Disse que gostava

muito de estudar a rirea do direito e o regimento, mas apesaÍ tudo, os pÍesentes sabiam que a

indicação é um mero conselho, não gerando obrigatoriedade, mas, no entanto, já era um

gtande passo importânte. Disse que era um grande admirador da categoria e que esta precisa

ser valorizada. Falou que o mundo só iria pra frente quando os gestores valorizassem os
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profissionais que realmente fazem a diferença. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista) ressaltou a importância da referida indicação em conjunta, dada a relevância da

profissão a enfemragem, que segue nessa luta do piso salarial há mais de trinta anos. Explicou

que o mais próximo que se chegou dessa valorização foi com o Projeto de Lei 2564120 qu.e

visa suprir a necessidade de valorização digna, pois o trabalho na saúde é complexo, exige

força, saúde mental e fisica, além de coragem e humanidade; também elencou a importiância

dos profissionais da saúde frente a pandemia pelo COVID-I9. A Vereadora Aldaceia

Oliveira disse que saúde é um bem primoroso, que saúde púb1ica no país e em todas as

unidades federativas demandam mais investimentos, porque recursos financeiros demandam

mais eqúpamentos, ÍecuÍsos humanos e melhorias de condições de trabalho, gerando

consequentemente melhores atendimentos. Ressaltou a importância dos profissionais de

enfermagem e técnicos de enfermagem, assim como a retirada de investimentos na área da

saúde; disse que todos assinaram a referida matéria pelo pedido dos profissionais, mas que

era um compÍomisso social de todos e todas as vereadoras. O Vereador Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) disse que era apenas uma indicação, mas que ia lutar com todos os vereadores

para que se tome um Projeto de Lei e assim que chegar na Casa Legislativa todos irão votar

a favor, pois o salário é pouco e realmente os profissionais da saúde merecem seu valor. A

Vereadora Zélia Leite disse que também fez parte do quadro da saúde quando foi Secretiárr-ia

de Saúde do Municipio e conheceu de perto a realidade da saúde; que já gostaria de estar

aprovando o Projeto de Lei para que os profissionais da saúde terem a certeza que teriam o

salário no contracheque dos mesmos; que acreditava que vai chegar assim como chegam os

outros projetos em caráter de urgência; que por falar da saúde, em modo geral, especificando

o Rio Grande do Norte, já vem vivendo há vários dias e vários anos, pois já tem quase

quarenta e cinco anos de viver nos hospitais, nas unidades de saúde e agradeceu aos

profissionais de saúde por terem procurado os vereadores e terem sidos atendidos. Disse que

lamentava a situação no Rio Grande do Norte, começando pela saúde do estado que é

lamentível, pois chegava no Hospital de Pau dos Ferros e diz a mesma, com propriedade que

compareceu à sessão para votar na indicação, mas que estava antes em Mossoró e vai voltar

para lá, porque seu ex-marido está internado na UTI em estado grave, mas no dia da votação
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do Projeto de Lei ira votar a favor. Explanou sobre o descaso da saúde no Rio Grande do

Norte, começando pelo Hospital de Pau dos Ferros, pois ela sabia que a saúde do Brasil era

lamentável, mas a saúde do Hospital Regional o descaso era muito grande, porque quase não

conseguia fazer uma transferência para um Hospital público através de regulação e quase

não conseguia; que é um Hospital que não tem tra nsamir para rm paciente que está perdendo

sangue, o descaso é tão grande na gestão do Rio Grande do Norte, porque o acidente que

aconteceu próximo ao semáforo - para que o público e o povo do fuo Grande do NoÍe possa

saber - O semáforo quebrado quase um mês, e o esposo da mesma foi acidentado ali.

Acrescentou que o acidente foi muito grave e todas as consequências de ter acontecido com

ele foi através do acidente; que hoje ele se encontra infartado, na UTI, em Mossoró com

pneumonia, e quadro hemomígico que ninguém sabe onde esüi a hemorragia; que o descaso

na saúde do Rio Grande do Norte é muito grande. lndagou quantas pessoasjá não morreram

por falta de assist&rci4 pois se ele tivesse ficado no Hospital de Pau dos Ferros já teria

morrido, e então, a mesma disse que ficou quase dois dias só tentando fazer uma regulação.

Disse que todas pessoas de Pau dos Ferros, do Estado e até do mundo deviam saber do

descaso. Falou que tiúa muita gratidão pela forma como foi recebida pelo Hospital da

Polícia Militar de Mossoró, agradeceu desde o menor até o maior; sendo um tratamento

diferente, retificando que nem todos os profissionais do Hospital Regional de Pau dos Ferros

são ruins, mas que faltando é um gestor no Rio Grande do Norte que invista na saúde para

valorizar os profissionais que lá estiio, pois para se tirar um plantão é pago uma migalha e

não tem equipamentos; quando se faz uma tomografia no Hospital de Pau dos Ferros não se

tem um laudo. Falou que é doloroso, mas que Deus, primeiramente, pois é testemuúa do

que vivenciou e está vivenciando até hoje, acompanhando seu ex-marido juntamente com

seus filhos, dizendo que Deus é generoso e diante do quadro que seu ex-marido está passado,

espera que ele volte para Pau dos Ferros com saúde e vida. Destacou, mais uma vez, o

descaso da saúde do Rio Grande do Norte, pois e uma tristeza não ter valorização dos

médicos, nem dos profissionais da saúde de modo geral e viirias pessoÍls, estão dando

plantões em diferentes lugares, pois o Rio Grande do Norte é uma tristeza, uma vergoúa o

saliírio que se gaúa, entâo esse seria um registro. A Vereadora Zélia Leite disse que os
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semáforos da cidade de Pau dos Ferros quando estiverem quebrados, alguém ligue para que

se conserte e que não morre alguém lá, pois seu ex-marido está numa situação dessas só por

conta de um semáforo quebrado; que está expondo essa situação não só por causa de seu

marido, mas por causa de outras pessoas quejá passaram a mesma situação na cidade de Pau

dos Ferros; que existe um descaso, por parte do gestor da cidade de Pau dos Ferros e poderia

fazer iuma ligação para quem é responsável para vir consertar o semáforo, pois os acidentes

podem acontecer mesmo onde não tem semáforo por conta das ruas esburacadas, sendo uma

falta de respeito com o ser humano. Lamentou sobre a situação das estradas esburacadas que

ligam Pau dos Ferros até Itaú e que não custa o gestor fazer um paliativo dos buracos

enquanto não se toma providências maiores; disse que até hoje nunca se teve uma resposta

do DNIT nem no papel, nem na pútica. Finalizou sua fala dizendo "Que Deus ajude que no

Rio Grande do Norte, quem realÍnente for govemo neste estado, ou que quem está no govemo

até hoje, se coloque no lugar de um ser humano, como família de cada ser humano que está

passando por um momento dificil, não como ZêliaLeite. Fiquei triste diante do que vi lá, no

Hospital Regional de Pau dos Ferros e daqueles profissionais que estão lá; eles querem

resolver, eles querem atender, mas não tem condições de resolver. Como é que você faz uma

tomografia e você não tem um laudo? O que é que adianta você ter um tomógrafo dentro de

um hospital e não ter um laudo? Isso é triste, então, vocês contam com meu apoio e com meu

voto e Deus ajude que este projeto de lei, na quarta-feira, este projeto chegue para que possa

ser votado, porque vai ter também o voto de Zêlia Leite;' O Vereador Célio de Queiroz

(Célio da Farmácia) disse que a Câmara Municipal seni estará ao lado dos trabalhadores e o

que precisar, estarão dispostos a lutar com a classe trabalhadora. Parabenizou e falou que

achou importantes a união e a força dos profissionais de saúde, pois na pandemia tiveram

muitas dificuldades, na liúa de frente, mas mesmo assim não desistiram; falou que agora

estão lutando pelo o que é justo e de direito, e como disse o Vereador Francisco Augusto

(Xixico) não precisa esperar por votação, pois o Congresso na lei já foi aprovado, agora só é

mandar para a Câmara Municipal e o que for, depois complementa. A Vereadora Aldaceia

Oliveira disse que: "Eu ainda menina, eu já sentia quantas dores, desde a inÍincia com a

minha família e com a família de outras pessoÍui; e os mais pobres são os que sofrem mais,
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diante da escassez da saúde pública. ZéliaLeite, vocêjá foi Secretríria de Saúde, eu creio que

muitas vezes você ficou, como gestora, sem poder resolver muitas e muitas situações porque

faltava recurso humano, infraestrutura, enfim, o necessário para o bom atendimento. Tenho

certeza, que muitos médicos, vocês, enfermeiras, técnicos de enfermagem pÍrssam por esses

sofrimentos, sabe por quê? Porque gente, parece que a história do Rio Grande do Norte

começou agora. Não gente, esses problemas que são déficits no Brasil e no Mundo, nos

municipios e nos estados desse pais, vem de longas datas, porque saúde pública não é

prioridade para a maioria dos politicos deste país. A Sociedade Brasileira sempre foi

representada de cabeça para baixo lá no Congresso Nacional, no Senado, enfim, a maioria

pobre, mas lá a maioria é ricq não quer nem saber de Saúde Pública. Entâo a gente precisa

entender que o atual govemo, ú, como sofre viu gente? Tem muitos problemas, sim, sendo

resolvidos, mas tem muitos e muitos que faltam condições, pois faltam recursos. A Saúde

Pública, diga-se aqui, não fale só na saúde do estado, nem só do município, fale tambem no

Govemo Federal que montou o orçamento secreto, que tirou milhões da saúde pública, da

educação, do esporte e da cultura. Se quiser eu digo aqui quanto foi tirado de cada á.rea para

montaÍ um orçamento secreto e comprar voto para reeleger o cara que disse COVID era uma

gripezinha, deu costas à ciência, nern tem demonstrado interesse, nem vontade política, nem

ação pÉtica para melhorar a saúde pública. Me solidarizo com a situação de Zêlia, que está

passando por uma fase dificil, a questão de saúde, todos nós passamos por essas fases, dói,

dói gente. E a cada dia, eu vejo que a gente precisa melhor as políticas de saúde para isso,

tendo a dizer o que vinhemos lutar aqui nesta TeÍra. Temos que lutar por uma saúde pública

de melhores condições. O Hospital Regional de Pau dos Ferros tem passado por muitas

situaçôes dificeis, mas, diga-se aqui, foram aumentados muitos leitos, muitos equipamentos

foram instalados nesta gesüio, e eu quero aqui sugerir: Presidência da Câmara, caros colegas

vereadores que a gente teúa um momento em que o diretor do Hospital Regional e a equipe

que ele queira trazer, venha ter um momento conosco vereadores para ele dizer o que foi

feito e o que muito não foi feito e os motivos. Eu aposto muito na capacidade da gente sempre

melhorar. Eu deixo essa sugestâo e eu não tenho dúvida que o diretor do Hospital com a

equipe que lá esüi, desenvolve um trabalho com muita responsabilidade e seriedade, porque
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esse problema é histórico. Nas UBSs sei que tem dias que vocês não têm nada, mas isso não

é de hoje não. Problema Histórico, mas na política existe para desenvolver o bem estar da

humanidade". A Vereadora Zêlia Leite pediu a fala, pois, a mesma foi citada e disse que:

"Quando se fala em saúde, é porque está se necessitando, eu sei das limitações, eu teúo

coúecimento das limitações, mas quando você chega em um Hospital Público é diferente

de quando você chega em uma UBS ou em uma Secretaria de Saúde e se procura de todas as

formas se resolver um problerna. Mas quando se chega numa situação que você esuá ali,

lutando para que se faça um transferência de urgência porque quando você coloca no sistema

vai para o lugar aonde tem a vaga e você passar mais de um dia tentando uma vaga, e você

veÍ a pessoa morre não morre; não tô culpando aqui nem A e nem B, só estou aqui dizendo

para alertar o povo do Rio Grande do Norte, da cidade Pau dos Fenos, porque tive a

oportunidade de vivenciar isso e esse negócio de trazer fulano de tal para a Câmara de Pau

dos Ferros só para encher linguiça, tô cansada, Bolinha. Porque eu quero ver, quem lá está

sofrendo, hoje, quer ter resultado. Eu aqui, eu agradeço a vrLrios profissionais do Hospital

Regional de Pau dos Ferros, mas deixo a miúa gratidão para o Hospital da Polícia Militar

que é SUS, a começar do que faz a limpeza ao maior, e o atendimento você não imagina... e

que Deus abençoe todos os profissionais da saúde do Hospital Regional de Pau dos Ferros,

e principalmente os pacientes que estão lá fazendo apelo, para dar o melhor para o seu

familiar, pois vocês não sabem o que eu assisti. Gente, eu passei dia e noite, hoje são trinta

e seis dias, não é seis horas. Eu sei o que é que estava acontecendo. Dói Bolinha, dói. Não

adianta trazer um fulano de tal, a gente sabe que é um Hospital Público e a que Prefeitura de

Pau dos Ferros não tem condições de bancar tudo, quem tem que bancar é o estado, seja lá

de quejeito for, é o estado que tem que bancar. Eu sei das limitações. Quem está lá sofrendo,

eu não tô dizendo por Zélia Leite, estou dizendo por aqueles que estão nas camas dos

hospitais do fuo Grande do Norte, nos corredores dos hospitais, estou falando de modo geral,

pois tem mais de quarenta anos que ando nos corredores dos hospitais. Ai a pessoa diz que

vai trazer fulano e sicrano, mas se vocês quiserem trazer, tudo bem, eu não vou nem

participar, porque dói; deve ser muito angustiante para o diretor do Hospital Regional de Pau

dos Ferros, ele ver a cobrança dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, até
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começando pelo porteiro, pelos guardas que estão lá. É triste, eu tô dizendo isso aqui, porque

é triste. Vamos colocar em votação, Boliúa, por favor, que os meninos estão esperando."

Dando continuidade, o Vereador José Alves (Galego do Alho) parabenizou todos os

profissionais da saúde que estavam pÍesentes no Pleniírio, reivindicando o Piso Salarial que

é de direito, pois, trabalhou como vigilante no Hospital Regional e hoje, está VI URSAP e

sabe da importância de cada um, pois quando o paciente chega no Hospital, o primeiro a

estar atendendo, são os profissionais da saúde. Disse que a Casa Legislativa junto com a

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida ini aprovar o Projeto de Lei que garante o piso

salarial para a mesma saacionar. A Presidente da Casa disse que: "Quando eu era criança,

lembro de uma campanha de govemador bem acirrada no nosso estado, onde tiúa uma

música de um candidato que dizia 'saúde e educação, o povo oprimido'; em sessenta, a saúde

e a educação já eraÍn tema de prioridade. Lembro que tiúam essas músicas e quantos anos

se passÍlr?m e a situação continua, miúa gente, sem ser a prioridade. Eu lembro de outra

situação, não me lembro de quem era a campanha, estava no Hospital Regional de Pau dos

Ferros com uma tia e ela precisava de um respirador, mas o que tinha aqui era manual. As

técnicas de enfermagem, quando cansavam passando para outras, porque o Hospital de Pau

dos Ferros não tiúa esse equipamento. Mas nessa época, esta foi uma das campanhas que

mais se viu gastar diúeiro, neste período que esta miúa tia estava doente e eu ficava

refletindo. E nós estamos vendo isso agora, as estrutuÍas montadâs e não vem nada disso de

graça, vem se for pago e se for revertido nessas duas áreas que são a saúde e educação. Mas

a gente não pode se calar com isso, poÍque se calar nada vai progredir. Então aqui estão

vocês, demonstrando sua força, mas teúo certeza, pela Prefeita que hoje esuí, tem um lado

humano e ela irá todo possível para fazer isso por vocês. E muito gratiÍicante quando a gente

escuta um depoimento que o atendimento está sendo VIP nas unidades de saúde. Então,

vocês estão de parabéns, pela união e pela organização." O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) disse que a única reclamação é que não tiúa remédios no Posto de Saúde no Alto

São Geraldo, mas a Prefeita Marianna Almeida já gaÍantiu que irá ter. A Indicação 13012022

foi colocada em votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na

sessão. Dando continuidade, a l" Secretri,ria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria:
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PROJETO DE DECRITO LEGISLATIVO: 0Ol3l2O22 de autoria do Vereador Alexsander

Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão

Pauferrense ao Sr. Rodolfo Barbosa Barreto e fixa e dá outras providências. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) leu um pouco a respeito da biografia do homenageado

e parabenizou ele pelo título de cidadania concedido. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) parabenizou o autor da matéria, disse que o Seúor Rodolfo Barbosa realmente

meÍece este título de cidadania, pois é um homem trabalhador. O Projeto de Decreto

Legislativo 01312022 foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. Em seguida, a lu Secretária leu a ementa e justificativa da

seguinte matéria: PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO: 001412022 de autoria do

Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que dispõe sobre a concessão de Titulo de

Cidadão Pau-ferrense ao Seúor Alcimar Almeida da Silva e dá outras providências. O

Vereador Jose Alves (Galego do Alho) disse que Alcimar Almeida presta um excelente

serviço na cidade de Pau dos Ferros e tem certezâ que cada cidadão o coúece, constatando

esse serviço de excelência e nada mais justo do que conceder este título. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista), Vereador Francisco Augusto (Xixico), Vereador Célio

de Queiroz (Célio da Farmácia), Vereadora Aldaceia Oliveira, Vereadora ltacira Aires

(Bolinha) também parabenizaram o Seúor Alcimar Almeida pelo titulo de cidadania. O

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:0O14/2022 foi colocado para votação e foi

aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Dando continuidade, a l"

Secretária leu a ementa, justificativa e oficio da seguinte materia: PROJETO DE LEI:

2081/2022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que

acrescenta dispositivos na Lei N' 1.650/18 do Município de Pau dos Ferros e úi outras

providências. O Líder do Governo, o Vereador Reginaldo Alves, disse que lembrou dos seus

pais porque os mesmos diziam que era sempre pra manter os princípios éticos; que o referido

Projeto de Lei visa para recoúecer a valorosa impoúância dos servidores públicos no

municipio de Pau dos Ferros; sendo importante ser aprovado em caníter emergencial, para

os militares serem contemplados no dia quatro de setembro e receberem as medalhas, sendo

uma matéria que só vem a valoizzr os profissionais da segurança pública. O Vereador
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Francisco Augusto (Xixico) disse que é muito importante esta medalha de mérito, então a

Excelentíssima Prefeita Marianna estii de parabéns, dando incentivo para que os profissionais

de segurança teúam mais coragem para enfrentar a luta. A Vereadora Aldaceia Oliveira

disse que enquanto lia a referida matéria lembrava de histórias de vida no bairro São

Benedito, pois o bairro tem muitas histórias interessantes. Falando em Seu Janduí, disse que

é uma justa homenagem. O Projeto de Lei 208112022 foi colocado em votação e foi aprovado

por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. O Vereador José Alves (Galego do

Alho) pediu para se retirar da sessão. Por seguinte, a l' Secreüíria leu a ementa ejustificativa

da seguinte matéria: INDICAÇÃO:012512022 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg

Bessa de Assis (Gugu Bessa), que Íequer que seja feito o recapeamento asfáltico da Rua Joel

Praxedes e a terraplanagem e limpeza da Vila Carvão. O Vereador Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) disse que os moradores pedem esta reivindicação, e assim, estava pedindo

também ao Poder Executivo que tapem os buracos nos referidos locais indicados, pois esri

uma calamidade, necessitando de reparos. O Vereador Francisco Augusto (Xixico)

parabenizou o autor da matéria e pediu para subscrevêJa, pois a rua Joel Praxedes é uma das

ruas mais importantes do Bairro Riacho do Meio. A lndicação 1252022 foi colocada em

votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida,

a l' Secretríria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria; INDICAÇÃO: 012712022 de

autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer a pavimentação e o

saneamento da Rua Honorato Augusto de Oliveira, no Bairro Manoel Deodato. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que esteve no Perímetro e um morador fez o pedido da

referida matéria; que é preciso terminar o calçamento e a parte do esgoto, sendo algo muito

urgente para ser feito. A lndicação 12712022 foi colocada em votação e foi aprovada por

unanimidade voto dos vereadores presentes na sessão. Em seguida, a lu Secretária leu a

ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÀO: 0133/2022 de autoria dos

Vereadores Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), Francisco Gutemberg Bessa de

Assis (Gugu Bessa), que requer que seja executada serviço de roço e recuperação das estradas

vacinais da zona rural do município, sobretudo das comunidades Conceição Poço Comprido,

Areias, Barro Vermelho, Raiz e Maniçoba (das estradas das zonas rurais). A Presidente da
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Casa pediu para subscrever a referida matéria. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) disse que esteve presente na comunidade Conceição e disse que só conseguiu

passar por o seu caro porque era cumprido, mas que se fosse um carro baixo não conseguiria

passar, assim os moradores cobraram esta proposiçâo, pois há esses outros locais em que

também estão em uma situação dificil. Pediu para a Excelentíssima Prefeita Marianna

Almeida ver com bons olhos e espera, que possa realizar o roço em todas as comunidades

rurais, já que o período chuvoso já foi encerrado. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu

Bessa) sugeriu que fosse acrescentado na matéria "terraplanagem em todas as estradas das

comunidades rurais de Pau dos Ferros," porquejá esüí na hora de fazer essa terraplanagem e

tem certeza que a Excelentissima Prefeita irá ver com bons olhos. O Vereador Deusivan

Santos também pediu subscrição e disse que a terraplanagem já esú avançando em alguns

sítios. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que o autor da matéria estava de

parabéns e também pediu para subscrever a proposição, falou que o serviço de terraplanagem

já começou, menos o roço, mas até dezembro o Poder Executivo já quer terminar a

terraplanagem e o roço. A Vereadora Zélia Leite também pediu para subscrever,

parabenizando o autor da matéria e pediu para o Poder Executivo fazer esse serviço com

urgência, pois passou no Bairro Nova Pau dos Ferros e até foi colocado fogo no referido

lugar, prejudicando a saúde de crianças e idosos por causa da fumaça, assim é importante o

Poder Executivo reforçar essa ação. Disse que e uma tristezâ pois tem dia que o carro do lixo

não passa, os cães rasgam o lixo e fica tudo sujo no meio da rua. Falou que via muito diúeiro

para a mídia. Pediu que quando abrisse para o pequeno expediente queria se retirar da sessão.

A Vereadora Aldaceia Oliveira pediu para subscrever a referida matéria, disse que realmente

a zona rural está demandando este serviço, e a infraestrutura tem sewiços que precisam, mas

é preciso hierarquizar prioridades, pois aos poucos vai se vencendo as dificuldades. O

Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor da matéria e disse que realmente não é facil

a questão da infraestrutura, mas o Secretário Valdêncio vem hierarquizando prioridades para

dar seu melhor; porem se for resolvendo paulatinamente, vai se teÍ uma melhoria nos

problemas da cidade. Disse que e muito importante o Vereador ser um Ser ético, ser

responsável por suas colocações, por suÍrs críticas, não meramente por sua consciência

14



.l

Estado do Rio Grande do NoÉe
Câmara Municipalde Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

política para fazer um comentário sem propósito. Lamentou o que estava acontecendo na

cidade, pois todos já estavam sabendo, e que seus pais lhe ensinaram (pediu desculpas a

Presidente da Casa) a ter digrridade, dignidade para recoúecer algo, dignidade para lutar

pelo povo, mesmo diante de uma humilhação na qual foram submetidos. Falou que foi uma

humilhação que repercutiu na cidade inteira, mas que continuará ajudando o povo da cidade

de Pau dos Ferros, pois esses, não podem ser prejudicados e seguiní lutando pelo melhor

sempre; explicou que o que destrói a situação é a inveja, pessoas de um mesmo grupo querer

diminuir o brilho de umâ pessoa que está ali lutando pelo bem de todos, mas que entreganí

nas mãos de Deus. Falou que continuaú sendo líder do Govemo até chegar uma nova

mensagem, pois como já é de coúecimento de todos já estí sendo tratado em um grupo

particular, não sabendo se todos os vereadores já tiúam coúecimento, se todos os

vereadores estão participando desse grupo para decidir o novo presidente. Acrescentou que

esta é uma iniciativa sem precedentes, sem ética, sem respeito, mas que e preciso falar. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que ficava feliz por todos os vereadores

subscreverem a referida matéri4 pediu a atenção da Excelentíssima Prefeita para que garantir

o tnífego nÍui ruas, pois promove melhores condições para as pessoas que transitam da zona

rural para a zona urbana; que é preciso que se tome alguma providência. A lndicação

13312022 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores

presentes na sessão. O Vereador Deusivan Santos e a Vereadora Zélia Leite pediram para se

retirar da sessão. Concluída a pauta da sessão, deu-se início ao Pequeno Expediente. O

Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) fez reivindicações sobre a situação dos

ônibus, pois os alunos estão sem transporte, já que foi encerrado o contrato; que na área da

saúde tem procedimentos que estão atrasados ou suprimentos que estão faltando; falou sobre

a situação de buracos que estão tendo nas nras; fios expostos nâ Rua Quintino Bocaiuva e na

Joaquim Torquato. O Vereador Reginaldo Alves disse que lamentava o que estava

acontecendo na cidade de Pau dos Ferros, pois tem pessoas que aparentam ter uma face de

bondosa, mÍu; que é totalÍnente diferente; que cada um tem seus motivos para agir da forma

que queÍem, mas que foi muito constrangedor; que seu irmão, Renato Alves (Vice-Prefeito)

esteve no podcast e foi muito sereno, pois ele se comportou de forma ética e verdadeira; que
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toda Pau dos Ferros sabe que ele e seu irmão não traiu grupo neúum, pois são éticos e

buscam coerênciq sabendo que isso era comum na política, mas não consegue ser dessa

natureza. Disse que esteve na Casa de Dr. Nilton juntamente com Marianna Almeida, Galeno

Torquato e quando não foi possível apoiar João Maia, então naturalmente, ele e seu irmão

não foi possível apoiar Galeno; que dias anteriores a Excelentíssima Prefeita Marianna

Almeida quando foi manifestar em quem iria votar, disse que a velha política iria acabar e

não iria peneguir ninguém, mas quando anunciaram que iria apoiar Neilton, que é t m amigo

pessoal dele e de seu irmão, foram condenados. Falou que só quem estava na casa de Dr.

Nilton viu a humilhação que ele e seu irmão, Renato Alves, passaram; que esperava que ela

não faça mais isso com ninguém pois e humilhante; que iria continuÍr na Casa Legislativa

defendendo o povo de forma ética. Falou que era lamentável, pois foi uma campaúa muito

linda em que deram o suor pâra conquistar uma vitória" mas que tudo bem, pois o senhor

humano tem disso. Parabenizou seu irmão, Renato Alves, pela postura que teve no podcast.

O Vereador Francisco Augusto (Xixico) parabenizou a Govemadora do Estado pelas obras

de asfaltagem nas ruas de Pau dos Ferros. Também parabenizou o Vereador Reginaldo Alves

por ter conduzido a liderança do Governo de forma ética. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) agradeceu ao ex-deputado Galeno Torquato pela recuperação asfáltica da Rua

Joaquim ToÍquato e Jose Alves de Queiroz, bem com estava de parabéns a Govemadora

Fátima Bezerra e o ex-ministro Rogério Marinho pelas pavimentações asfálticas que também

fizeram na cidade de Pau dos Ferros. Por seguinte, a Presidente da Casa encerrou a 24o Sessão

Ordinríria do ano de dois mil e vinte e dois, e para constar, eu, Josefa Aldaceia Chagas de

Oliveira, Vereadora/I" Secretiíria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lavrei 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 presentes, mediante

lista de presença dos vereadores e vereadoras, constante no Liwo de Registro de Presença

das Sessões dessa Casa Legislativa.
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Pau dos Ferros, 24 de agosto de 2022.

Aires Nunes Josefa Oliveira

Presidente 1"S
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