Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA SOB A ÓTICA DA
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS No Período de
16/05/2018 Até 17/05/2018, que será realizado no Teatro
Candinha Bezerra, em Santa Cruz/RN.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO
CONTRATUAL DA TP N° 02/2017.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 011/2018

Art. 2º - Determinar a Chefe da Tesouraria desta Augusta Casa,
a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para
que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Primeiro Aditamento de Prorrogação de prazo ao contrato
administrativo Nº 29030001/17, da TP n° 02/2017 Contrato de
execução de serviço entre a CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
BRANCA/RN e a empresa INTERVALE SOLUÇÕES
INTEGRADAS.

VICTOR NEVES WANDERLEY, Presidente da Câmara de
Vereadores de Campo Redondo, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no
Artigo 24, inciso XX, do Regimento Interno da Câmara
Municipal,

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se, pague-se.
José de Azevedo Dantas
Presidente
Publicado por:
CARLA ADRIANA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6626E362

RESOLVE:
O presente termo tem por objeto o aditamento de Prorrogação
de prazo Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de implantação, hospedagem e treinamento de
sistema online (web) informatizado de gestão de processos
legislativos e administrativos, registro da atuação dos
vereadores, controle das sessões plenárias e votação
eletrônica, incluindo a implantação de portal web com
transmissão ao vivo das sessões plenárias, através de licença
de uso temporário de softwares, de acordo com as
especificações citadas na Cláusula Segunda e com os termos
da proposta da CONTRATADA, que passam a integrar este
instrumento. A prestação de serviço que se refere à Cláusula
Primeira do presente Contrato terá seu prazo aditado conforme
justificativa, a partir do dia 05 de maio de 2018 até o dia 31 de
Dezembro de 2018. Ficam mantidas as demais cláusulas do
contrato originário.

Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio (90 dias) a servidora, RITA
DE CÁSSIA SILVA, ocupante da função de ASSISTENTE
FINANCEIRA, lotada na Câmara Municipal, que serão gozadas
a partir de 14/05/2018 a 11/07/2018.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campo
Redondo/RN, em 14 de maio de 2018.
Registre-se.

Publicado por:
JUARY TELKIANO DE SOUZA
Código Identificador: 7605743D

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

VICTOR NEVES WANDERLEY
Presidente
Publicado por:
FRANCISCA FRANCINEIDE DEDé DE LIMA
Código Identificador: 6D7C0F4D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 010/2018
PROCESSO Nº 013/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS

CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 09/2018, DE 11 DE MAIO DE 2018.

TERMO DE DISPENSA Nº 010/2018
Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no
artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do
Parecer Jurídico datado de 14 de maio de 2018, RATIFICO E
AUTORIZO a dispensa de licitação para junto a
empresaCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,
CNPJ: 00.703.157/0001-83, cujo objeto CONSISTE
noPagamento de taxa de inscrição para participação do evento
denominado: “XXI Marcha a Brasília em defesa dos Municípios”,
que ocorrerá no período de 21 a 24 de maio de 2018,no importe
deR$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

Concede diária a Controladora Interna da Câmara Municipal e
dá outras providências.
O Presidente da Câmara Municipal de Carnaúba dos
Dantas/RN, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO, que o princípio constitucional da eficiência é
um dever de toda entidade pública;

Bom Jesus/RN, 15 de maio de 2018

CONSIDERANDO, a necessidade de se fazer diligências para
desemprenhar serviços externos para o bom funcionamento
desta Augusta Casa;

Raphael Melo Ferreira de Oliveira

RESOLVE:

Câmara Municipal de Bom Jesus/RN

Art. 1º Conceder a Controladora Interna da Câmara Municipal,
Franceilma Lima de Azevedo, 02 (duas) diárias no valor de R$
200,00(duzentos reais) no valor total de R$ 400,00
(quatrocentos reais) para custear despesas com alimentação,
durante sua permanência na cidade de Natal/RN, nos dias 14 a
19 e 21 a 24 de maio do ano em curso, para participação dodos
módulos 1 e 2 do curso de Controle Interno oferecido pela
Escola de Contas do TCE-RN, que será realizada na sede do
TCE/RN.

Publicado por:
MARIA CíCERA LENDILVANIA MESQUITA DA SILVA
SANTOS
Código Identificador: 4834C967

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ

Art. 2º - Determinar a Chefe da Tesouraria desta Augusta Casa,
a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para
que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2018
Fica dispensada a licitação de despesa abaixo relacionada, cujo
objeto é o SERVIÇO DE EMASSAMENTO E PINTURA DA
SALA DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, BEM
COMO DA ESCADA INTERNA DE ACESSO AO PLENÁRIO,
com base no Art. 24, II da Lei 8.666/93, tendo em vista a
existência de valor inferior a 10% (dez por cento) do limite
previsto na Alínea “a” do Inciso II do Art. 23 do mesmo diploma
legal.
Informamos, ainda, a seguinte Dotação Orçamentária:

Contratado: ANTÔNIO
07371170440

APARECIDO

DOS

SANTOS

CNPJ/CPF: 22.424.363/0001-97
Valor: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
Prazo para entrega, conclusão ou prestação: 30 (trinta) dias.

RESOLVE:
Artigo 1º NOMEAR o Sra. SONIA MARIA FLORES DA SILVA,
inscrito no CPF sob. nº 061.640.164-79 e portador do RG nº
002.499.514-SSP/RN, para o Cargo em Comissão de
Assistente Parlamentar (AP), do Vereador(a) RANDIERE
RIBEIRO MARTINS.
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário, com efeitos
retroativos a 11 de maio de 2018.
Publique-se, Cumpra-se. Dê–se Ciência.
Ceará-Mirim-RN, 15 de maio de 2018.
Ver. Ronaldo Marques Rodrigues
Presidente
Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 3CB91A68

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 084/2018
O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.604, de
junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais nº 1.661, de 27
de dezembro de 2013; nº. 1.685 e 1.686, de 12 de fevereiro de
2015, e nº 1.775, de 23 de dezembro de 2016;

José de Azevedo Dantas

RESOLVE:

Presidente
Publicado por:
CARLA ADRIANA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6D1346E4

Concede diária ao Chefe de Gabinete da Câmara Municipal e
dá outras providências.
O Presidente da Câmara Municipal de Carnaúba dos
Dantas/RN, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO, que o princípio constitucional da eficiência é
um dever de toda entidade pública;

Caicó/RN, 2 de maio de 2018.
Odair Alves Diniz

RESOLVE:

Publicado por:
ROBSON SANTANA PIRES SEGUNDO
Código Identificador: 76189FC0

CONSIDERANDO o teor da Certidão expedida pelo Setor
Recursos Humanos, desta Casa, certificando o cumprimento
dos requisitos necessários para admissão do servidor, que
segue anexo o presente;

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se, pague-se.

CONSIDERANDO, a necessidade de se fazer diligências para
desemprenhar serviços externos para o bom funcionamento
desta Augusta Casa;

Presidente da Câmara Municipal de Caicó-RN

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.604, de
junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais nº 1.661, de 27
de dezembro de 2013; nº. 1.685 e 1.686, de 12 de fevereiro de
2015, e nº 1.775, de 23 de dezembro de 2016;

CONSIDERANDO o teor da Certidão expedida pelo Setor
Recursos Humanos, desta Casa, certificando o cumprimento
dos requisitos necessários para admissão do servidor, que
segue anexo o presente;

CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 10/2018, DE 15 DE MAIO DE 2018

- 3390390000 – Outros Serv. Terc. P. Jurídica - PJ.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 083/2018

Publique-se.
Cumpra-se.

Areia Branca-RN, 12 de abril de 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas às disposições em contrário.

Art. 1º Conceder ao Chefe de Gabinete da Câmara Municipal,
Sérgio Samuel Sena Santos Medeiros, 02 (duas) ½ meia diárias
no valor total de R$ 120,00 para custear despesas com
alimentação, durante sua permanência na cidade de Santa
Cruz/RN, para participar do curso ENCONTROS REGIONAIS -

Artigo 1º NOMEAR o Sr. ERINALDO SOUZA DA SILVA, inscrito
no CPF sob. nº 033.600.784-11 e RG nº 2701556-SSP/RN, para
o Cargo em Comissão de Secretaria Executivo (SEX), desta
Casa Legislativa..
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário, com efeitos
retroativos a 01 de maio de 2018.
Publique-se, Cumpra-se. Dê–se Ciência.
Ceará-Mirim-RN, 15 de maio de 2018.
Ver. Ronaldo Marques Rodrigues
Presidente
Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 56EFC62D

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 075/18
O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.661, de 12
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de Dezembro de 2013, c/c da Lei nº 1.686 de Fevereiro de
2015;

Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues
RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 078/2018

Presidente
RESOLVE
Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 72F0133E

Artigo 1º NOMEAR a Sr. Gildomar de Moura Silva, inscrita no
CPF sob. nº 105.888.794-79 e portadora do RG nº
3005070–SSP-RN, para o Cargo em Comissão de Chefe de
Gabinete da Presidência (CGP), desta Casa Legislativa.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário, com efeitos
retroativos a 01 de maio de 2018.
Publique-se, Cumpra-se. Dê –se Ciência.
Ceará-Mirim-RN, 11 de maio de 2018.
Ver. Ronaldo Marques Rodrigues
Presidente
Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 6C8E611C

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 076/2018
O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 081/2018

CONSIDERANDO o teor da Certidão expedida pelo Setor
Recursos Humanos, desta Casa, certificando o cumprimento
dos requisitos necessários para admissão do servidor, que
segue anexo o presente.

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n° 1.604, de
junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais n° 1.775, de 23
de dezembro de 2016:

RESOLVE:

CONSIDERANDO o teor da Certidão expedida pelo Setor
Recursos Humanos, desta Casa, certificando o cumprimento
dos requisitos necessários para admissão do servidor, que
segue anexo o presente.

Artigo 1º - NOMEAR, o Sr. a pedido, JOSE EDEILSON DA
SILVA, inscrito no CPF sob. nº 063.077.884-10 e RG nº
002522302 -SSP/RN, ocupante do Cargo em Assessor
Patrimônio e Arquivo (APA), desta Casa Legislativa.
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário. Com efeitos
retroativos a 01 de maio de 2018.

Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário. Com efeitos
retroativos a 30 de maio de 2018.

Presidente

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:
Artigo 1º - EXONERAR a pedido, LAERCIO SILVA DE
ARAUJO, inscrito no CPF sob. nº 672.383.434-87 e RG nº
1200006-SSP/RN, ocupante do Cargo em Assessor Patrimônio
e Arquivo (APA), nomeado pela Portaria nº 070/2018, desta
Casa Legislativa.
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário. Com efeitos
retroativos a 30 de abril de 2018.
Publique-se, Cumpra-se. Dê–se Ciência.

Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário. Com efeitos
retroativos a 30 de abril de 2018.

Presidente

Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 75650B2B

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

Artigo 1º - EXONERAR a pedido, Gildomar de Moura Silva,
inscrito no CPF sob. nº 105.888.794-79 e RG nº 3005070SSP/RN, ocupante do Cargo em Comissão de Coordenador
Legislativo (CC-14), nomeado pela Portaria nº 062/2018, desta
Casa Legislativa.
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário. Com efeitos
retroativos a 30 de abril de 2018.
Publique-se, Cumpra-se. Dê–se Ciência.
Ceará-Mirim-RN, 11 de maio de 2018.
Ver. Ronaldo Marques Rodrigues
Presidente
Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 4C893317

Ceará-Mirim-RN, 11 de maio de 2018.
Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 082/2018
Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 51607F9A

Publique-se, Cumpra-se. Dê–se Ciência.

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:

Ceará-Mirim-RN, 11 de maio de 2018.
RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 077/2018

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 448C2B3F

Presidente

RESOLVE:
RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 080/2018

Artigo 1º - EXONERAR a pedido, MARCELO DE LIMA BRAGA,
inscrito no CPF sob. nº 078.793.644-80 e RG nº 002.621.212SSP/RN, ocupante do Cargo em Assistente Administrativo (CCL17), nomeado pela Portaria nº 066/2018, desta Casa
Legislativa.

Presidente

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 074/2018
Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 4E1BA5AD

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

RESOLVE:

Ceará-Mirim-RN, 11 de maio de 2018.

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

Ceará-Mirim-RN, 11 de maio de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

Publique-se, Cumpra-se. Dê–se Ciência.

Ceará-Mirim-RN, 11 de maio de 2018.

Publique-se, Cumpra-se. Dê–se Ciência.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 072/2018

Artigo 1º - NOMEAR, o Sr. VALCI COSTA DA SILVA, inscrito no
CPF sob. nº 034.674.504-74 e RG nº 001941614 SSP/RN,
ocupante do Cargo em Instrutor de Informática (IDI), desta Casa
Legislativa.
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário. Com efeitos
retroativos a 01 de maio de 2018.

RESOLVE:

Publique-se, Cumpra-se. Dê–se Ciência.

Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 76B801BC

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n° 1.604, de
junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais n° 1.775, de 23
de dezembro de 2016:

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

Artigo 1º - EXONERAR a pedido, ADRIANO MARCOS DA
SILVA AMERICO, inscrito no CPF sob. nº 052.233.894-17 e RG
nº 001752208 SSP/RN, ocupante do Cargo em Auxiliar de
Plenário (APL), nomeado pela Portaria nº 046/2018, desta Casa
Legislativa.

Presidente

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n° 1.604, de
junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais n° 1.775, de 23
de dezembro de 2016:

Artigo 1º - EXONERAR a pedido, JOSE EDEILSON DA SILVA,
inscrito no CPF sob. nº 063.077.884-10 e RG nº 002522302 SSP/RN, ocupante do Cargo em Assessor Especial (AES),
nomeado pela Portaria nº 017/2018, desta Casa Legislativa.
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário. Com efeitos
retroativos a 30 de abril de 2018.
Publique-se, Cumpra-se. Dê–se Ciência.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 079/2018
O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n° 1.604, de
junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais n° 1.775, de 23
de dezembro de 2016:
CONSIDERANDO o teor da Certidão expedida pelo Setor
Recursos Humanos, desta Casa, certificando o cumprimento
dos requisitos necessários para admissão do servidor, que
segue anexo o presente.
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, o Sr. LAERCIO SILVA DE ARAUJO,
inscrito no CPF sob. nº 672.383.434-87 e RG nº 1200006SSP/RN, ocupante do Cargo em Assessor Especial (AES),
desta Casa Legislativa.
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário. Com efeitos
retroativos a 01 de maio de 2018.
Publique-se, Cumpra-se. Dê–se Ciência.
Ceará-Mirim-RN, 11 de maio de 2018.

CONSIDERANDO o teor da Certidão expedida pelo Setor
Recursos Humanos, desta Casa, certificando o cumprimento
dos requisitos necessários para admissão do servidor, que
segue anexo o presente.

Ceará-Mirim-RN, 11 de maio de 2018.

RESOLVE:

Presidente

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

Artigo 1º - NOMEAR, o Sr. ADRIANO MARCOS DA SILVA
AMERICO, inscrito no CPF sob. nº 052.233.894-17 e RG nº
001752208 SSP/RN, ocupante do Cargo em Assessor Especial
(AES), desta Casa Legislativa.

Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 55637CA7

Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário. Com efeitos
retroativos a 01 de maio de 2018.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 073/18

Publique-se, Cumpra-se. Dê–se Ciência.
Ceará-Mirim-RN, 11 de maio de 2018.
Ver. Ronaldo Marques Rodrigues
Presidente

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.661, de 12
de Dezembro de 2013, c/c da Lei nº 1.686 de Fevereiro de
2015;
RESOLVE

Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 5B8C02B5

Artigo 1º NOMEAR a Sr. MARCELO DE LIMA BRAGA, inscrita
no CPF sob. nº 078.793.644-80 e portadora do RG nº
002.621.212–SSP-RN, para o Cargo em Comissão de Instrutor
de Informática (IDI), desta Casa Legislativa.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
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publicação, revogadas disposições em contrário, com efeitos
retroativos a 01 de maio de 2018.

Presidente

Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Publicado por:
MAURICEA MONTEIRO DE MEDEIROS ALMEIDA
Código Identificador: 5676CEF7

Publique-se, Cumpra-se. Dê –se Ciência.
Ceará-Mirim-RN, 11 de maio de 2018.
Ver. Ronaldo Marques Rodrigues
Presidente
Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 7702B7BE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 17/2018 CONCEDE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZÊTA, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela
Resolução nº 70, de 02 de maio de 2013,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a funcionária abaixo indicado, as diárias
correspondentes para pagamento de despesas com
alimentação quando em deslocamento a serviço desta Câmara
no período citado.
Beneficiário - Lindiane Tácia Galvão de Araújo
Função - Controladora
Quantidade - 2 ¹/² (duas meia)
Destino - Santa Cruz – RN
Data de Afastamento: 16 e 17 de maio de 2018
Hora de Saída: 06:00 horas
Hora de Chegada: 19:00 horas
Roteiro: Teatro Candinha Bezerra, à Rua Lourenço da Rocha,
40, Centro, Santa Cruz/RN, para participar do Curso polo Santa
Cruz - Encontros Regionais - Execução da Despesa Pública
Orçamentária sob a Ótica da Ordem Cronológica de
Pagamentos, promovido pelo TCE/RN e realizado pela Escola
de Contas – TCE/RN em parceria com a FEMURN, FECAM RN
e Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e a Mesa
promulga o presente Decreto Legislativo:

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 19/2018 CONCEDE DIÁRIA A VEREADORA

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadania Curraisnovense
ao Ilmo. Sr. PAULO DOS SANTOS FERREIRA, natural do
Município de Caruaru/PE, domiciliado na Rua Rio Grande do
Norte, nº 216, Bairro Santa Maria Gorete, que aqui reside há 3
anos.

A VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZÊTA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas
pela Resolução nº 70, de 02 de maio de 2013,

Art. 2º - A honraria de que trata o artigo lº do presente Decreto
Legislativo está de acordo com as exigências contidas na
Resolução nº 90/1999 da Câmara Municipal.

R E S O L V E:

Art. 3º - O Título de que trata o artigo 1º será entregue em
Sessão Solene, em data a ser marcada pela Presidência do
Poder Legislativo.

Art. 1º - Conceder a Vereadora abaixo indicado, a diária
correspondente para pagamento de despesas com alimentação
quando em deslocamento a serviço desta Câmara no período
citado.
Beneficiária - Mônica Maria de Medeiros Silva

Art. 4º - O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data
de sua aprovação e promulgação, revogadas as disposições em
contrário.
Câmara Municipal de Currais Novos/RN, em 15 de maio de
2018

Função - Presidente
Quantidade - 2 ¹/² ( duas meias)
Destino - Santa Cruz - RN

JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO

Data de Afastamento: 16 e 17 de maio de 2018

Presidente

Hora de Saída: 06:00 horas

Originário do Projeto de Decreto Legislativo n° 004/2018

Hora de Chegada: 19:00 horas

Autoria do Vereador Francisco Wilton da Silva.

Roteiro: Teatro Candinha Bezerra, à Rua Lourenço da Rocha,
40, Centro, Santa Cruz/RN, para participar do Curso polo Santa
Cruz - Encontros Regionais - Execução da Despesa Pública
Orçamentária sob a Ótica da Ordem Cronológica de
Pagamentos, promovido pelo TCE/RN e realizado pela Escola
de Contas – TCE/RN em parceria com a FEMURN, FECAM RN
e Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cruzêta-RN,
em 15 de maio de 2018.
Arilúzia Sasnara de Araújo
Vice-Presidente
Publicado por:
MAURICEA MONTEIRO DE MEDEIROS ALMEIDA
Código Identificador: 5E3E4A07

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cruzêta-RN,
em 15 de maio de 2018.

Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

Publicado por:
JOÃO BATISTA BEZERRA
Código Identificador: 630C482D

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 021, DE 15 DE MAIO DE 2018
O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Currais
Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Autorizar a concessão de 1,5 (diária e meia) no valor de
R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), ao Servidor do quadro
efetivo do Poder Legislativo, Antônio Marcos Cabral do
Nascimento Barros – CPF nº 097.200.374-66, Contador
Legislativo, Matricula 0085, (Req. protocolado sob o nº
785/2018), para cobrir as despesas com o deslocamento para a
cidade de Santa Cruz/Rn, nos dias 16 e 17 de maio de 2018,
para participar do Curso “ENCONTROS REGIONAIS –
EXECUÇÃO DA DESPESAS PÚBLICA SOB A ÓTICA DA
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS”, oferecido pelo
Tribunal de Contas do Estado.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e cumpra-se.

Mônica Maria de Medeiros Silva

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2018

Presidente
Publicado por:
MAURICEA MONTEIRO DE MEDEIROS ALMEIDA
Código Identificador: 69823FB8

CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA CURRAISNOVENSE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Currais Novos – RN, 15 de maio de 2018.
João José da Silva Neto
PRESIDENTE

O Presidente da Câmara Municipal de Currais Novos, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

Publicado por:
JOÃO BATISTA BEZERRA
Código Identificador: 769B489A

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 18/2018 CONCEDE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e a Mesa
promulga o presente Decreto Legislativo:

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZÊTA, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela
Resolução nº 70, de 02 de maio de 2013,

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadania Curraisnovense
ao Ilmo. Sr. FRANCISCO ALEIXO DA COSTA, natural do
Município de Açu/RN, domiciliado na Avenida Rubens Pereira,
nº 240, Bairro Parque Dourado, que aqui reside há 55 anos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

Art. 2º - A honraria de que trata o artigo lº do presente Decreto
Legislativo está de acordo com as exigências contidas na
Resolução nº 90/1999 da Câmara Municipal.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a funcionária abaixo indicado, as diárias
correspondentes para pagamento de despesas com
alimentação quando em deslocamento a serviço desta Câmara
no período citado.
Beneficiário - Luanna Ferreira da Silva Almeida
Função - Assistente Administrativa
Quantidade - 2 ¹/² (duas meia)
Destino - Santa Cruz – RN

Art. 3º - O Título de que trata o artigo 1º será entregue em
Sessão Solene, em data a ser marcada pela Presidência do
Poder Legislativo.
Art. 4º - O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data
de sua aprovação e promulgação, revogadas as disposições em
contrário.
Câmara Municipal de Currais Novos/RN, em 15 de maio de
2018.

Data de Afastamento: 16 e 17 de maio de 2018
Hora de Saída: 06:00 horas
Hora de Chegada: 19:00 horas
Roteiro: Teatro Candinha Bezerra, à Rua Lourenço da Rocha,
40, Centro, Santa Cruz/RN, para participar do Curso polo Santa
Cruz - Encontros Regionais - Execução da Despesa Pública
Orçamentária sob a Ótica da Ordem Cronológica de
Pagamentos, promovido pelo TCE/RN e realizado pela Escola
de Contas – TCE/RN em parceria com a FEMURN, FECAM RN
e Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das
Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). ELENAIDE DE
OLIVEIRA VIANA, Presidente da Comissão de Licitação,
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
FELIPE GUERRA - RN, 15 de Maio de 2018

JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO
Presidente

PEDRO ALVES CABRAL NETO
PRESIDENTE

Originário do Projeto de Decreto Legislativo n° 003/2018
Autoria do Vereador Francisco Wilton da Silva.
Publicado por:
JOÃO BATISTA BEZERRA
Código Identificador: 4675AABE

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.
24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
atualizações posteriores e em consonância com o parecer
jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) L A DO N
BRITO, referente à Contratação de empresa para fornecimento
de materias de expediente, para Câmara Municipal de Felipe
Guerra/RN para o ano de 2018..

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2018

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cruzêta-RN,
em 15 de maio de 2018.

CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA CURRAISNOVENSE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Mônica Maria de Medeiros Silva

O Presidente da Câmara Municipal de Currais Novos, Estado do

Publicado por:
PEDRO ALVES CABRAL NETO
Código Identificador: 7650A1A0

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitação do Município de FELIPE GUERRA,
através do(a) ARLEIDE DE OLIVEIRA LEITE SANTOS, em
cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) PEDRO
ALVES CABRAL NETO, PRESIDENTE, faz publicar o extrato
resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
Objeto........................: Contratação de empresa para
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fornecimento de materias de expediente, para Câmara
Municipal de Felipe Guerra/RN para o ano de 2018.

Publicado por:
PEDRO ALVES CABRAL NETO
Código Identificador: 5E10B128

Contratado.................: L A DO N BRITO
Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de
Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) PEDRO ALVES CABRAL
NETO, PRESIDENTE.
FELIPE GUERRA - RN, 15 de Maio de 2018
ELENAIDE DE OLIVEIRA VIANA
Comissão de Licitação
Presidente
Publicado por:
PEDRO ALVES CABRAL NETO
Código Identificador: 65EDF3F3

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018
Resolve:
Art. 1º - NOMEAR, o servidor JOSÉ FRANCISCO DO
NASCIMENTO, para assumir o cargo comissionado de
ASSISTENTE DE PLENÁRIO, desta Câmara que se achava
vago.
Art. 2º - Revogam-se as disposições contrarias.

A Comissão de Licitação do Município de FELIPE GUERRA,
através do(a) ARLEIDE DE OLIVEIRA LEITE SANTOS, em
cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) PEDRO
ALVES CABRAL NETO, PRESIDENTE, faz publicar o extrato
resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogados as disposições em contrário.

Objeto........................: 03 (Três) Incrições para os vereadres do
municipio de Feleipe Guerra/RN, particirem da XXI Marcha a
Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 21
a 24 de maio de 2018, no Centro Internacional de Convenções
do Brasil (CICB), localizado no SCES Trecho 2, Conjunto 63,
Lote 50, Asa Sul, Brasília, DF.

Juciblene Varela de Oliveira

Publique-se e cumpra-se.

Presidente
Publicado por:
JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 5FA95C72

Contratado.................: CONFEDERACAO NACIONAL DE
MUNICIPIOS
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

CONTRATO Nº...........: 20180011

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de
Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) PEDRO ALVES CABRAL
NETO, PRESIDENTE.

ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
300401/2018

FELIPE GUERRA - RN, 15 de Maio de 2018

Processo de Despesa n° 40/2018.

ELENAIDE DE OLIVEIRA VIANA

Do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Comissão de Licitação

Do contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI.

CONTRATANTE........: CAMARA MUNICIPAL DE FELIPE
GUERRA
CONTRATADA(O).....: L A DO N BRITO

Do Contratado: MARIA ELIENE SOUZA DE ARAUJO
BEZERRA - ME – CNPJ: 08.338.205/0001 – 93.

Presidente

OBJETO......................: Contratação de empresa para
fornecimento de materias de expediente, para Câmara
Municipal de Felipe Guerra/RN para o ano de 2018.

Publicado por:
PEDRO ALVES CABRAL NETO
Código Identificador: 513E8054

VALOR TOTAL................: R$ 4.281,60 (quatro mil, duzentos e
oitenta e um reais e sessenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2018 Atividade
0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades da Câmara ,
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo,
Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 4.281,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT
ROSADO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº011/2018
A TESOUREIRA DA CÂMARA MNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT
ROSADO-RN, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.
24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
atualizações posteriores e em consonância com o parecer
jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o)
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, referente à 03
(Três) Incrições para os vereadres do municipio de Feleipe
Guerra/RN, particirem da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, que acontecerá nos dias 21 a 24 de maio de 2018,
no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB),
localizado no SCES Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50, Asa Sul,
Brasília, DF..

Conceder a Sr. (a), SIMARA DANTAS DE OLIVEIRA, ocupante
do cargo de Presidente, 1 (uma) diária (s) para que a mesma
possa se deslocar até a cidade de Natal/RN, com a finalidade
de assinar termo de responsabilidade sobre o convênio com o
ITEP.

Gov. Dix-Sept Rosado/RN, em 15 de Maio de 2018.
VALDIRENE DE MELO RODRIGUES
TESOUREIRA
Publicado por:
JOANA TAMIRES SILVEIRA BEZERRA
Código Identificador: 59B06864

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 012/2018

FELIPE GUERRA - RN, 15 de Maio de 2018

PRESIDENTE
Publicado por:
PEDRO ALVES CABRAL NETO
Código Identificador: 430C4600

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DECLARAÇÃO DE DISPENSA
A Comissão de Licitação do Município de FELIPE GUERRA,
através do(a) CAMARA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA,
considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de
Dispensa de Licitação nº 051401/2018, vem emitir a presente
declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso
II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a
03 (Três) Incrições para os vereadres do municipio de Feleipe
Guerra/RN, particirem da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, que acontecerá nos dias 21 a 24 de maio de 2018,
no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB),
localizado no SCES Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50, Asa Sul,
Brasília, DF., pelo valor de R$ 1.050,00 (um mil, cinquenta
reais).
Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar
ao Exmo(a). Sr(a). PEDRO ALVES CABRAL NETO,
PRESIDENTE, da presente declaração, para que proceda, se
de acordo, a devida ratificação.
FELIPE GUERRA - RN, 15 de Maio de 2018
ELENAIDE DE OLIVEIRA VIANA
Comissão de Licitação
Presidente

Da Justificativa: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21
de Junho de 1993 e alterações posteriores.

George Justino Dantas
Presidente
Publicado por:
FRANCISCO EDIMILSON SOUZA DO NASCIMENTO
Código Identificador: 687A04DB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO do CONTRATO referente à AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA.

Cumpre-se.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das
Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). ELENAIDE DE
OLIVEIRA VIANA, Presidente da Comissão de Licitação,
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

PEDRO ALVES CABRAL NETO

Do Valor e do Pagamento: A presente aquisição importa em R$
378,88 (trezentos setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Japi/RN, 15 de maio de 2018.

VIGÊNCIA...................: 15 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro
de 2018
Publicado por:
PEDRO ALVES CABRAL NETO
Código Identificador: 46F9C947

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A PRESIDENTE DA CÂMARA MNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT
ROSADO-RN, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder a Sr.(a) Elika Maciely de Oliveira Assis, ocupante do
cargo de Assessora Parlamentar, 1 (uma) diária (s) para que a
mesma possa se deslocar até a cidade de Natal/RN, com a
finalidade de assinar termo de responsabilidade sobre o
convênio com o ITEP.

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI/RN e MARIA ELIENE
SOUZA DE ARAUJO BEZERRA - ME – CNPJ: 08.338.205/0001
– 93.
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORIUNDOS DO
ORÇAMENTO GERAL DA CÂMARA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2018: Natureza de despesa
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ R$ 378,88 (trezentos
setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).
CONTRATANTE: George Justino Dantas – CONTRATADO:
MARIA ELIENE SOUZA DE ARAUJO BEZERRA.
Publicado por:
FRANCISCO EDIMILSON SOUZA DO NASCIMENTO
Código Identificador: 439C4EA3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Despesa n° 41/2018.

Cumpre-se.
Gov.Dix-Sept Rosado/RN, em 15 de Maio de 2018

Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.

SIMARA DANTAS DE OLIVEIRA

Do contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI.

PRESIDENTE

Do Contratado: CRISTIANO FERREIRA DE ANDRADE –
CNPJ: 11.684.956/0001 – 76.

Publicado por:
JOANA TAMIRES SILVEIRA BEZERRA
Código Identificador: 63B9DA6C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 002/2018
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO
MARINHO/RN, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas em Lei Orgânica deste município e no Regimento
Interno desta casa.

Do Valor e do Pagamento: A presente aquisição importa em R$
1.210,00 (um mil duzentos e dez reais)
Da Justificativa: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21
de Junho de 1993 e alterações posteriores.
Japi/RN, 15 de maio de 2018.
George Justino Dantas
Presidente
Publicado por:
FRANCISCO EDIMILSON SOUZA DO NASCIMENTO
Código Identificador: 749580D5
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO do CONTRATO referente à CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.

Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018

Publique-se e Cumpra-se

Jundiá/RN, 11 de maio de 2018.

Jardim do Seridó – RN, em 15/05/2018.

Joel Dikson de Lima Nogueira

Iron Lucas de Oliveira Júnior

Presidente

Presidente

Publicado por:
ADELANY TEIXEIRA SILVA
Código Identificador: 772376EC

Publicado por:
VANESSA NERI DE OLIVEIRA
Código Identificador: 5D8CBEBE

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI/RN e CRISTIANO
FERREIRA DE ANDRADE – CNPJ: 11.684.956/0001 – 76.
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORIUNDOS DO
ORÇAMENTO GERAL DA CÂMARA.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2018.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2018: Natureza de despesa
33.90.39 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.

Processo Administrativo nº. 007/2018.
Dispensa de Licitação nº. 003/2018.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.210,00 (um mil duzentos
e dez reais)
CONTRATANTE: George Justino Dantas – CONTRATADO:
CRISTIANO FERREIRA DE ANDRADE
Publicado por:
FRANCISCO EDIMILSON SOUZA DO NASCIMENTO
Código Identificador: 6C0C21DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA Nº 007/2018
Processo Administrativo CMJ/ RN nº 010/2018
Assunto: Aquisição de Material Permanente destinados ao
atendimento das necessidades desta Douta Câmara Municipal
de Jucurutu.
TERMO DE DISPENSA Nº 007/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

TESOURARIA
PORTARIA Nº 011/2018 EM, 14 DE MAIO DE 2018.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE
PIRANHAS/RN, de acordo com as normas regimentais que lhe
são atribuídas,
R E S O L V E:
Nomear a Servidora MARIA SALETE TEIXEIRA, inscrita no
CPF nº 750.796.234-20, para exercer o cargo Comissionado de
Coordenadora do Registro Histórico e Memorial do Legislativo
Municipal, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal, a partir
desta data.
Anote-se. Publique-se e cumpra-se.
VEREADORA ROSIMIRA ARAÚJO DOS SANTOS
Presidente

1. Analisando minuciosamente as peças que compõem
o processo administrativo em questão, observei que
foram atendidos os princípios da legalidade, da
probidade administrativa e do interesse público. De
acordo. RATIFICO.
2. HOMOLOGO o processo sob referência e, em
consequência, ADJUDICADO o objeto respectivo a:
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO
(CNPJ nº 70.307.939/0001-89), perfazendo a
importância global de R$ 5.716,00 (Cinco mil,
setecentos e dezesseis reais).
3. DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE
LICITAÇÃO, e fundamento no art. 24, II, da Lei n°
8.666/93, a Contratação para Aquisição de Material
Permanente, destinados ao atendimento das
necessidades desta Douta Câmara Municipal de
Jucurutu, a fim de atender, nos termos da Solicitação
Inicial.
4. DETERMINO que se dê publicidade na forma
regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o
processo ao setor competente para as providências
de estilo.

Presidente

1ª Secretário

Publicado por:
JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Código Identificador: 6DA439FF

Publicado por:
DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARDOSO
Código Identificador: 51B93244

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA Nº 031/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO
SERIDÓ – RN, no uso das atribuições legais, e conforme o que
determina a Resolução nº 002/2018 de 27 de fevereiro de 2018,
que regulamenta a concessão de diárias aos Vereadores e
Funcionários desta Câmara Municipal, que fixa os valores a elas
pertinentes.
R E S O L V E:
Conceder a Sr.ª VANESSA NERI DE OLIVEIRA, tesoureira, o
pagamento de 1 (uma) diária e ½ (meia) com o objetivo de
deslocar-se à cidade de Santa Cruz para participar do Encontro
Regional sobre Execução de Despesa Pública sob a ótica da
ordem cronológica de pagamentos, ministrado pelos inspetores
do TCE/RN, nas datas de 16 e 17 de maio de 2018.
Publique-se e Cumpra-se

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – Nº
001/2018.
A Pregoeira da Câmara Municipal de Jundiá/RN, no uso de
suas atribuições legais, ADJUDICA o resultado da licitação na
modalidade Pregão Presencial Com Sistema de Registro de
Preços SRP N.º 001/2018, objetivando o Registro de preços
para, aquisição de combustível atendendo às necessidades da
Câmara Municipal de Jundiá/RN, conforme consta no Edital e
seus anexos, em 11/05/2018, com o seguinte resultado: A
licitante: TM DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE
COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP, CNPJ (MF)
19.853.157/0001-98 foi a licitante vencedora no valor total
estimado de R$ 12.750,00 (Doze mil setecentos e cinquenta
reais).

Iron Lucas de Oliveira Júnior

ADELANY TEIXEIRA SILVA

Publicado por:
ADELANY TEIXEIRA SILVA
Código Identificador: 3C4808EE

Presidente
Publicado por:
VANESSA NERI DE OLIVEIRA
Código Identificador: 4F75C1FF

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº. 003/2018.
Processo Administrativo nº. 007/2018.

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA Nº 032/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO
SERIDÓ – RN, no uso das atribuições legais, e conforme o que
determina a Resolução nº 002/2018 de 27 de fevereiro de 2018,
que regulamenta a concessão de diárias aos Vereadores e
Funcionários desta Câmara Municipal, que fixa os valores a elas
pertinentes.
R E S O L V E:
Conceder a Sr.ª GENOCLÉZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA,
Assessora Contábil, o pagamento de 1 (uma) diária e ½ (meia)
com o objetivo de deslocar-se à cidade de Santa Cruz para
participar do Encontro Regional sobre Execução de Despesa
Pública sob a ótica da ordem cronológica de pagamentos,
ministrado pelos inspetores do TCE/RN, nas datas de 16 e 17
de maio de 2018.

Vencedora do certame empresa: D P DE LIMA JUNIOR
SERVIÇOS E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº.
19.206.823/0001-04, RATIFICO, com sede na R. FRANCISCO
GOMES, 252, LETRA A, CENTRO, VERA CRUZ/RN 59.184-000, pelo valor total de R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos
reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993.
Jundiá/RN, 11 de maio 2018.
Adelany Teixeira Silva
Presidente da CPL
Publicado por:
ADELANY TEIXEIRA SILVA
Código Identificador: 64BD28CA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL SRP – Nº
001/2018.
A Pregoeira da Câmara Municipal de Jundiá/RN, no uso de
suas atribuições legais, torna público o resultado da licitação na
modalidade Pregão Presencial Com Sistema de Registro de
Preços SRP N.º 001/2018, objetivando o Registro de preços
para, aquisição de combustível atendendo às necessidades da
Câmara Municipal de Jundiá/RN, conforme consta no Edital e
seus anexos, em 11/05/2018, com o seguinte resultado: A
licitante: TM DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE
COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP, CNPJ (MF)
19.853.157/0001-98 foi a licitante vencedora do item único no
valor total estimado de R$ 12.750,00 (Doze mil setecentos e
cinquenta reais).
Jundiá/RN. Em 11 de maio de 2018.
ADELANY TEIXEIRA SILVA
Pregoeira Oficial.
Publicado por:
ADELANY TEIXEIRA SILVA
Código Identificador: 442F9055

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP –
Nº 001/2018.

Jundiá/RN. Em 11 de maio de 2018.

Pregoeira Oficial.

Jardim do Seridó – RN, em 15/05/2018.

A presidente da comissão de licitação da Câmara Municipal de
Jundiá/RN, após a emissão de termo de declaração de
dispensa e ratificação do mesmo emitido pelo Gestor da
Câmara Municipal de Jundiá/RN, senhor Joel Dikson de Lima
Nogueira Presidente, nos termos da lei nº 8.666/1993, faz
publicar o extrato resumido do processo de dispensa de
licitação, a seguir: Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para
Locação de VEICULO - atendendo às necessidades da Câmara
Municipal de Jundiá/RN.

Jucurutu/ RN, 15 de maio de 2018.
Paula Mércia Medeiros de S. Tôrres

VEREADOR GUTEMBERG DANTAS DE QUEIRÓZ

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Locação de
VEICULO - atendendo às necessidades da Câmara Municipal
de Jundiá/RN.

Dispensa de Licitação nº. 003/2018.
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Locação de
VEICULO - atendendo às necessidades da Câmara Municipal
de Jundiá/RN.
Reconheço a presente dispensa de licitação com espeque no
artigo 24, inciso II, da Lei Federal Nº 8.666/1993, e
considerando a necessidade de contratação de Pessoa Jurídica
para Locação de VEICULO - atendendo às necessidades da
Câmara Municipal de Jundiá/RN. Bem como parecer jurídico
emitido nos autos, sou favorável a contratação da empresa: D P
DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ
sob o nº. 19.206.823/0001-04, RATIFICO, com base na no
artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, a declaração de
dispensa de licitação emitida pela Presidente da CPL,
ADELANY TEIXEIRA SILVA, determinando que se publique no
Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande
Norte (FECAM/RN).

O Presidente da Câmara Municipal de Jundiá/RN, no uso de
suas atribuições legais, homologa o resultado do julgamento e
da adjudicação exarada pela pregoeira Oficial da licitação na
modalidade Pregão Presencial Com Sistema de Registro de
Preços SRP N.º 001/2018, objetivando o Registro de preços
para, Eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica para
aquisição de combustível atendendo às necessidades da
Câmara Municipal de Jundiá/RN, conforme consta no Edital e
seus anexos, em 11/05/2018, com o seguinte resultado: A
licitantes: TM DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE
COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP, CNPJ (MF)
19.853.157/0001-98 foi a licitante vencedora no valor total
estimado de R$ 12.750,00 (Doze mil setecentos e cinquenta
reais).
Jundiá/RN. Em 11 de Maio de 2018.
JOEL DIKSON DE LIMA NOGUEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Jundiá.
Publicado por:
ADELANY TEIXEIRA SILVA
Código Identificador: 6E597F47

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
ORIGEM: PREGÃO SRP Nº. 001/2018.
OBJETO: Registro de preços para, para aquisição de
combustível atendendo às necessidades da Câmara Municipal
de Jundiá/RN, conforme consta no Edital e seus anexos.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN CNPJ:
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Ano I | Nº 0380
Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018

40.800.625/0001-52

Código Identificador: 6A28C579

EMPRESA REGISTRADA: TM DE OLIVEIRA COMERCIO
VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP CNPJ:
19.853.157/0001-98.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU

VALOR TOTAL ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇO: R$ 12.750,00 (Doze mil setecentos e cinquenta reais).

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA N° 064/2018, 16 DE MAIO DE 2018

BASE LEGAL: LEI nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/06 e
147/14, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e demais
legislação.

Designa servidora para exercer a função gratificada de Chefe
do Protocolo Geral e Arquivo

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU, no uso
de suas atribuições legais e nos termos da Lei Ordinária
Municipal nº 1.197, de 05 de Setembro de 2017, publicada no
Diário Oficial do Município de 16 de Setembro de 2017,

DATA DA ASSINATURA: 11 de Maio de 2018.
Publicado por:
ADELANY TEIXEIRA SILVA
Código Identificador: 3BB3BF11

R E S O L V E:
Art. 1º. Designar a servidora JANEIDE DA SILVA RAMOS (
matrícula nº 06) para exercer a função gratificada de Chefe do
Protocolo Geral e Arquivo (GFDCA-2).

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

Art. 2º . A funcionária acima designada receberá a gratificação
fixa e mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o
desempenho desta função, nos termos do art. 11 da Lei
Ordinária Municipal nº 1.197 de 05 de Setembro de 2017.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA CONCESSIVA DE DIÁRIA Nº 018/2018

Art.3º. A presente concessão poderá ser revogada a qualquer
tempo, quando a Presidência entender cabível.

O Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Lagoa Nova RN, Vereador Erivaldo Trindade de Araújo, com a prerrogativa
regimental que lhe é facultada e atendendo solicitação para
visita ao Tribunal de Contas do Estado.

Art.4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com validade até 31/12/2018, revogada as disposições em
contrário.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

CONTABILIDADE
PORTARIA 024/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,
RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) WELINGTON FERREIRA
DA SILVA - VEREADOR PRESIDENTE, a importância de R$
225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), para custear despesas
com ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, correspondente a 1/2
diária, para tratar com assessoria tecnica da FECAM/RN sobre
assuntos institucionais da Camara Municipal.
A presente Portaria entrará em vigor na data 02/04/2018,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.
Monte das Gameleiras/RN, 02 de abril de 2018
Welington Ferreira da Silva
VEREADOR PRESIDENTE
Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 464940E0

Publique-se e cumpra-se.
R E S O L V E:
JAIRTON DE ARAÚJO MEDEIROS
Autorizar o Vereador ANTONIO DOMINGOS SOARES,
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Nova/RN e a quem
compete exercer a relação externa da Instituição, a realizar
viagem à cidade de Santa Cruz/RN nos dias 16 e 17 de Maio de
2018, com o objetivo de participar de Curso do Tribunal de
Contas do Estado TCE/RN, sobre a Execução da despesa
pública sob a ótica da ordem cronológica de pagamentos,
fazendo jus ao pagamento de 2 (duas) diárias para cobertura
das despesas decorrente do deslocamento, na conformidade da
Lei 0572/2017, cujo pagamento será feito antecedente à
viagem.

PRESIDENTE
Publicado por:
ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRAO
Código Identificador: 5375D60E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS

Lagoa Nova, em 15 de Maio de 2018.
Ver. Erivaldo Trindade de Araújo
1º Secretário
Publicado por:
NAIDE MEDEIROS
Código Identificador: 770B2FDB

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA CONCESSIVA DE DIÁRIA Nº 019/2018
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Nova - RN,
Vereador Antonio Domingos Soares, com a prerrogativa
regimental que lhe é facultada.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DO CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
000014/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: Câmara
Municipal de Montanhas/RN – CONTRATADO (A): J INACIO
DE AZEVEDO ME (CNPJ nº. 17.180.188/0001-08) – OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA –
VIGÊNCIA: 10/05/2018 à 31/12/2018. VALOR GLOBAL: R$
7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais) – ORIGEM
DOS RECURSOS: Câmara Municipal de Montanhas/RN FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º
8.666/93. Câmara Municipal de Montanhas/RN, 10 de maio de
2018. – Josias Leandro de Souza - Presidente

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO (SESSÃO ORDINÁRIA)

Lagoa Nova, em 15 de Maio de 2018.

Pelo presente EDITAL, nos termos do Regimento Interno, em
cumprimento ao art. 9º do Regimento Interno, convoca-se os
Senhores Vereadores para a Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Montanhas, n° 006, no Plenário do Palácio José
Galvão Tavares, no dia 16 de maio de 2018, às 19:00 horas,
com a seguinte PAUTA:

Ver. Antonio Domingos Soares

PRIMEIRA ORDEM

Presidente
Publicado por:
NAIDE MEDEIROS
Código Identificador: 479E1250

Leitura e aprovação da Ata da Sessão anterior;
Pronunciamento facultativo dos Vereadores pelo
prazo regimental.

O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Nova - RN,
Vereador Antonio Domingos Soares, com a prerrogativa
regimental que lhe é facultada.
R E S O L V E:
Autorizar o Servidor FRANCISCO ALVES GALVÃO, Motorista
da Câmara Municipal, a realizar viagem à cidade de Santa
Cruz/RN nos dias 16 e 17 de Maio de 2018, com o objetivo de
participar de Curso do Tribunal de Contas do Estado TCE/RN,
sobre a Execução da despesa pública sob a ótica da ordem
cronológica de pagamentos, fazendo jus ao pagamento de 2
(duas) diárias para cobertura das despesas decorrente do
deslocamento, na conformidade da Lei 0572/2017, cujo
pagamento será feito antecedente à viagem.
Lagoa Nova, em 15 de Maio de 2018.
Ver. Antonio Domingos Soares
Presidente

RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) WELINGTON FERREIRA
DA SILVA - VEREADOR PRESIDENTE, a importância de R$
225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), para custear despesas
com ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, correspondente a 1/2
diária, para tratar com assessoria tecnica da FECAM/RN sobre
assuntos institucionais da Camara Municipal.
A presente Portaria entrará em vigor na data 06/04/2018,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.
Monte das Gameleiras/RN, 06 de abril de 2018
Welington Ferreira da Silva
VEREADOR PRESIDENTE
Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 51594725

CONTABILIDADE
PORTARIA 026/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,
RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) MARIA DO ROSARIO VEREADORA, a importância de R$ 145,00 (cento e quarenta e
cinco reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE, correspondente a 1/2 diária, para tratar com
assessoria tecnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais
da Camara Municipal.
A presente Portaria entrará em vigor na data 06/04/2018,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.

SEGUNDA ORDEM
Apresentação de Projetos de Lei:

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA CONCESSIVA DE DIÁRIA Nº 020/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,

Publicado por:
MIGUEL ALVARO LOPES DUARTE
Código Identificador: 48C03C1E

R E S O L V E:
Autorizar O Servidor LAURO MACEDO NETO, Tesoureiro da
Câmara Municipal, a realizar viagem à cidade de Santa
Cruz/RN nos dias 16 e 17 de Maio de 2018, com o objetivo de
participar de Curso do Tribunal de Contas do Estado TCE/RN,
sobre a Execução da despesa pública sob a ótica da ordem
cronológica de pagamentos, fazendo jus ao pagamento de 2
(duas) diárias para cobertura das despesas decorrente do
deslocamento, na conformidade da Lei 0572/2017, cujo
pagamento será feito antecedente à viagem.

CONTABILIDADE
PORTARIA 025/2018

1. Projeto de Lei n.° 004/2018 – Institui o Programa de
Turismo Educativo para os alunos da rede municipal
de ensino de Montanhas/RN, e dá outras
providências;
2. Projeto de Lei n.° 005/2018 – Institui o Programa
Municipal de Incentivo ao Acesso ao Ensino Superior
no município de Montanhas/RN, e dá outras
providências;
3. Projeto de Lei n.° 005/2018 – Institui o Programa de
bolsas de estágio para estudantes no âmbito da
administração municipal e dá outras providências.
Considerações Finais;
Encerramento.
Dê-se ciência. Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.
GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO.
Montanhas/RN, em 14 de maio de 2018.
Josias Leandro de Souza

Monte das Gameleiras/RN, 06 de abril de 2018
Welington Ferreira da Silva
VEREADOR PRESIDENTE
Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 4BF86FA0

CONTABILIDADE
PORTARIA 027/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,
RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) ELIAS JOSE EMIDIO VEREADORA, a importância de R$ 145,00 (cento e quarenta e
cinco reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE, correspondente a 1 diária, para tratar com
assessoria tecnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais
da Camara Municipal.

Presidente da Câmara Municipal de Montanhas/RN
Publicado por:
NAIDE MEDEIROS
Código Identificador: 65CE45CA

Publicado por:
MIGUEL ALVARO LOPES DUARTE

A presente Portaria entrará em vigor na data 06/04/2018,
revogadas as disposições em contrário.
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DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.

A presente Portaria entrará em vigor na data 19/04/2018,
revogadas as disposições em contrário.

Monte das Gameleiras/RN, 06 de abril de 2018

DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.

Welington Ferreira da Silva
Monte das Gameleiras/RN, 19 de abril de 2018
VEREADOR PRESIDENTE
Welington Ferreira da Silva
Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 6B35AFC1

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,
RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) MISSE MARIA VEREADORA, a importância de R$ 145,00 (cento e quarenta e
cinco reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE, correspondente a 1 diária, para Reunião de
interesse da Camara Municipal na sede da FECAM/RN.
A presente Portaria entrará em vigor na data 09/04/2018,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.

Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 561971E6

RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) WELINGTON FERREIRA PRESIDENTE - VEREADOR, a importância de R$ 225,00
(duzentos vinte e cinco reais), para custear despesas com
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, correspondente a 1/2 diária,
para tratar com assessoria tecnica da FECAM/RN sobre
assuntos institucionais da Camara Municipal.
A presente Portaria entrará em vigor na data 20/04/2018,
revogadas as disposições em contrário.

Welington Ferreira da Silva

RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) JOSE AILTON VEREADOR, a importância de R$ 145,00 (cento e quarenta e
cinco reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE, correspondente a 1 diária, para Reunião de
interesse da Camara Municipal na sede da FECAM/RN.
A presente Portaria entrará em vigor na data 09/04/2018,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.
Monte das Gameleiras/RN, 09 de abril de 2018

Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 73BF7853

VEREADOR PRESIDENTE

A presente Portaria entrará em vigor na data 09/04/2018,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.
Monte das Gameleiras/RN, 09 de abril de 2018

VEREADOR PRESIDENTE

A presente Portaria entrará em vigor na data 04/05/2018,
revogadas as disposições em contrário.

Monte das Gameleiras/RN, 04 de maio de 2018
Welington Ferreira da Silva

Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 73CE8BC9

CONTABILIDADE
PORTARIA 037/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,

A presente Portaria entrará em vigor na data 20/04/2018,
revogadas as disposições em contrário.

RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) AMANDA DA SILVA ESTAGIARIA, a importância de R$ 100,00 (cem reais), para
custear despesas com ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE,
correspondente a 1 diária, para tratar com assessoria tecnica da
FECAM/RN sobre assuntos institucionais da Camara Municipal.
A presente Portaria entrará em vigor na data 04/05/2018,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.

Welington Ferreira da Silva

Monte das Gameleiras/RN, 04 de maio de 2018
Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 5AA105E3

Welington Ferreira da Silva
VEREADOR PRESIDENTE
Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 66CDDDE2

CONTABILIDADE
PORTARIA 034/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,
RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) WELINGTON FERREIRA PRESIDENTE - VEREADOR, a importância de R$ 225,00
(duzentos e vinte e cinco reais), para custear despesas com
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, correspondente a 1/2 diária,
para reuniao de interesse da Camara Municipal na sede da
FECAM/RN..
A presente Portaria entrará em vigor na data 23/04/2018,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.

Welington Ferreira da Silva

RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) WELINGTON FERREIRA PRESIDENTE - VEREADOR, a importância de R$ 225,00
(duzentos e vinte e cinco reais), para custear despesas com
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, correspondente a 1/2 diária,
para reuniao de interesse da Camara Municipal na sede da
FECAM/RN.

RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) MARIA ROSARIO VEREADORA, a importância de R$ 145,00 (cento e quarenta e
cinco reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE, correspondente a 1 diária, para tratar com
assessoria tecnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais
da Camara Municipal.

CONTABILIDADE
PORTARIA 030/2018

RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) WELINGTON FERREIRA PRESIDENTE - VEREADOR, a importância de R$ 225,00
(duzentos vinte e cinco reais), para custear despesas com
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, correspondente a 1/2 diária,
para Reunião de interesse da Camara Municipal na sede da
FECAM/RN.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,

VEREADOR PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,

CONTABILIDADE
PORTARIA 036/2018

VEREADOR PRESIDENTE

Monte das Gameleiras/RN, 20 de abril de 2018
Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 4E52E5DC

Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 5E97814C

CONTABILIDADE
PORTARIA 033/2018

DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.

Welington Ferreira da Silva

Welington Ferreira da Silva

DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.

VEREADOR PRESIDENTE

CONTABILIDADE
PORTARIA 029/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,

Monte das Gameleiras/RN, 25 de abril de 2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,

Monte das Gameleiras/RN, 20 de abril de 2018
Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 5976A931

A presente Portaria entrará em vigor na data 25/04/2018,
revogadas as disposições em contrário.

VEREADOR PRESIDENTE

DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.

VEREADOR PRESIDENTE

PRESIDENTE - VEREADOR, a importância de R$ 225,00
(duzentos e vinte e cinco reais), para custear despesas com
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, correspondente a 1/2 diária,
para tratar com assessoria tecnica da FECAM/RN sobre
assuntos institucionais da Camara Municipal.

CONTABILIDADE
PORTARIA 032/2018

Monte das Gameleiras/RN, 09 de abril de 2018
Welington Ferreira da Silva

Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018

DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.

VEREADOR PRESIDENTE

CONTABILIDADE
PORTARIA 028/2018
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CONTABILIDADE
PORTARIA 038/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,
RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) AMANDA DA SILVA ESTAGIARIA, a importância de R$ 100,00 (cem reais), para
custear despesas com ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE,
correspondente a 1 diária, para tratar com assessoria tecnica da
FECAM/RN sobre assuntos institucionais da Camara Municipal.
A presente Portaria entrará em vigor na data 07/05/2018,
revogadas as disposições em contrário.

Monte das Gameleiras/RN, 23 de abril de 2018
Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 591672C9

CONTABILIDADE
PORTARIA 031/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,
RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) WELINGTON FERREIRA PRESIDENTE - VEREADOR, a importância de R$ 225,00
(duzentos vinte e cinco reais), para custear despesas com
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, correspondente a 1/2 diária,
para Reunião de interesse da Camara Municipal na sede da
FECAM/RN.

Welington Ferreira da Silva

DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.

VEREADOR PRESIDENTE

Monte das Gameleiras/RN, 07 de maio de 2018
Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 746463F2

CONTABILIDADE
PORTARIA 035/2018

Welington Ferreira da Silva
VEREADOR PRESIDENTE
Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 7293589E

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,

CONTABILIDADE
PORTARIA 039/2018

RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) WELINGTON FERREIRA -

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS
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GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais,
RESOLVE: Conceder ao Senhor (a) WELINGTON FERREIRA VEREADOR - PRESIDENTE, a importância de R$ 225,00
(duzentos e vinte e cinco reais), para custear despesas com
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, correspondente a 1/2 diária,
para tratar com assessoria tecnica da FECAM/RN sobre
assuntos institucionais da Camara Municipal.
A presente Portaria entrará em vigor na data 07/05/2018,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e
CUMPRASE.
Monte das Gameleiras/RN, 07 de maio de 2018
Welington Ferreira da Silva
VEREADOR PRESIDENTE
Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 750CDC09

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
PROCESSO Nº. 019/2018
A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Mossoró/RN,
nomeada pela Portaria nº 007/2017 - Gabinete da Presidência,
publicada no Diário Oficial da Federação das Câmaras
Municipais do Rio Grande do Norte - FECAM de 01 de fevereiro
de 2017, no uso de suas atribuições legais, torna público para o
conhecimento dos interessados a realização de Licitação na
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
na forma PRESENCIAL, sob o nº. 005/2018 – CMM, Processo
nº. 019/2018 - CMM, na data de 30 de Maio de 2018, às 8h00
min. (oito horas), na sala de licitações da Câmara Municipal de
Mossoró, localizada à Rua Idalino de Oliveira, s/n, 3º Andar –
Centro, Mossoró – RN. CEP: 59.600 – 135, destinado a
Aquisição de materiais de limpeza, destinados a atender as
necessidades de unidades administrativas pertencentes à
Câmara Municipal de Mossoró. O Edital e demais
especificações e detalhes se encontram se à disposição dos
interessados na sede da Câmara Municipal de Mossoró/RN,
sala de licitações, localizada à Rua Idalino de Oliveira, s/n, 3º
Andar – Centro, Mossoró – RN. CEP: 59.600 – 690, no horário
das 07h00min. às 13h00min, de segunda-feira a sexta-feira.
Mossoró/RN, 15 de Maio de 2018.
CLÁUDIA LÚCIA SOARES

COMISSÃO DE PREGÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 2/2018- FRACASSADO
Às 08:00 horas do dia 11/05/2018, reuniu-se o Pregoeiro Oficial
do município e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pela Portaria nº 095/2017 , de 16 de novembro de
2017, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº
10.520/2000, no Decreto Federal nº 3.555/2000, para realizar os
procedimentos relativos ao Registro de Preço do Pregão
Presencialnº 2/2018, referente ao Processo nº 12/2018. Objeto:
Registro de preços para eventual e futura aquisição de
aparelhos de ar condicionado, tipo Split da Câmara Municipal de
Mossoró.
Na sessão ocorrida dia 08 de maio de 2018, após abrir os
envelopes com a proposta de preço da Licitante FLEXX
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, registrada com CNPJ sob
nº 07.807.635/0001-44 e analisar com a nossa pesquisa
mercadológica, verificou-se que devida proposta estava com os
preços superiores aos valores pesquisados por este Poder
Legislativo, com análise aos que o Edital estabelecia,
especificamente, no Itens Item 6.11 e 6.11.1, constatou-se que
os valores oferecidos pelo licitante, apresentavam preços
excessivos, em relação o que havia sido cotado.
Diante disto, a Pregoeira suspendeu o devido certame no prazo
de até 72h para que a Câmara Municipal de Mossoró viesse a
realizar uma pesquisa de preço diretamente junto aos
fornecedores. Porém, a CMM não conseguiu realizar este
procedimento administrativo no tempo estabelecido,
prevalecendo, portanto, a pesquisa original realizada na Cesta
de Preços, o que definitivamente, a Licitante alegou não ter
condições de concorrer com os preços apresentados.
Em face da ocorrência, a Pregoeira analisou a estimativa de
orçamento disponível na Câmara Municipal de Mossoró, tentou
a todo custo adequar a nossa disponibilidade junto ao licitante,
não tendo nenhum acordo. Diante do exposto a Pregoeira,
declarou a presente licitação FRACASSADA nos termos da Lei.

Pregoeira
Publicado por:
MARCELO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
Código Identificador: 512976BC

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018
PROCESSO Nº. 021/2018
A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Mossoró/RN,
nomeada pela Portaria nº 007/2017 - Gabinete da Presidência,
publicada no Diário Oficial da Federação das Câmaras
Municipais do Rio Grande do Norte - FECAM de 01 de fevereiro
de 2017, no uso de suas atribuições legais, torna público para o
conhecimento dos interessados a realização de Licitação na
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
na forma PRESENCIAL, sob o nº. 007/2018 – CMM, Processo
nº. 021/2018 - CMM, na data de 05 de JUNHO de 2018, às
8h00 min. (oito horas), na sala de licitações da Câmara
Municipal de Mossoró, localizada à Rua Idalino de Oliveira, s/n,
3º Andar – Centro, Mossoró – RN. CEP: 59.600 – 135,
destinado a Aquisição de materiais de expediente (material de
escritório e outros), destinados a atender as necessidades de
unidades administrativas pertencentes à Câmara Municipal de
Mossoró. O Edital e demais especificações e detalhes se
encontram se à disposição dos interessados na sede da
Câmara Municipal de Mossoró/RN, sala de licitações, localizada
à Rua Idalino de Oliveira, s/n, 3º Andar – Centro, Mossoró – RN.
CEP: 59.600 – 690, no horário das 07h00min. às 13h00min, de
segunda-feira a sexta-feira.
Mossoró/RN, 15 de Maio de 2018.
CLÁUDIA LÚCIA SOARES
Pregoeira

Nada mais havendo a tratar a Pregoeira encerrou a sessão, da
qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada
conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de
Apoio e pelos licitantes presentes que o quiseram.

Publicado por:
MARCELO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
Código Identificador: 4B072417

Mossoró – RN, 14 de maio de 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CLAUDIA LUCIA SOARES
Pregoeira
Publicado por:
JOYLE DA SILVA FERNANDES
Código Identificador: 4A07A3BC

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão 004/2018-CMM
A Câmara Municipal de Mossoró torna público e para
conhecimento dos interessados em participar da licitação que
tem como objeto a Contratação de empresa especializada
(agência de viagens) no fornecimento de passagens aéreas,
para atender aos vereadores e demais servidores, para trechos
diversos, à escolha da câmara Municipal de Mossoró- EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO DO EDITAL
CORRESPONDENTE, que a data para entrega dos envelopes
contendo as propostas e documentação foi adiada por alteração
do Edital, redesignando-se nova data para a apresentação dos
mesmos, qual seja, o dia 29 de maio de 2018 às 09:00 horas,
no mesmo local indicado inicialmente.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
008/2018
OBJETO: Empresa para Fornecimento Parcelado de Material de
Consumo Administrativo (papelaria).
Aos 14 de maio de 2018, depois de cumpridas as exigências e
condições estipuladas no Processo de Dispensa de Licitação nº
008/2018, como preceitua as disposições constante na Lei nº
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e após analisado o resultado
do Processo Administrativo de licitação Nº 009/2018,
ADJUDICO a licitante vencedora da licitação em tela, quer seja:
M & J ANDRADE PAPELARIA LTDA, CNPJ N°
07.715.982/0001-47.
Ouro Branco/RN, 14 de maio de 2018.
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Presidente da CPL
Publicado por:
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 4471BEAB

Fica esclarecido, outrossim, que permanecem inalteradas as
demais condições estabelecidas no respectivo Edital.
Mossoró – RN, 14 de maio de 2018.
Cláudia Lúcia Soares
Pregoeira Oficial
Publicado por:
JOYLE DA SILVA FERNANDES
Código Identificador: 5C5826A0

Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018
Estatuto das Licitações, a Declaração do Ilmo. Sr. Jhonanta
Ariel Azevedo de Lucena, Presidente da Comissão de Licitação,
determinando que se proceda à formalização do Termo de
Dispensa de Licitação, o Extrato do referido termo e a devida
publicação.
OURO BRANCO RN, 14 de maio de 2018
GENILDO DA SILVA MEDEIROS
Presidente
Publicado por:
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 71A377B6

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 008/2018
Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento Parcelado
de Material de Consumo Administrativo (papelaria e material de
escritório), com base nas informações do Processo de
Dispensa, em epígrafe, objetivando atender o regular
andamento do serviço público, nesta Câmara Municipal de
vereadores.
O Presidente da Câmara Municipal Vereadores de Ouro
Branco-RN, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, e conforme o que consta no processo
em tela.
R E S O L V E:
HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo
de acordo com a Lei, considerando que foram observados os
trâmites regulares, conforme consignado em ATA, desde já fica
convocado o licitante vencedor para a assinatura dos termos de
contrato, nos comando do art. 64, caput, do citado diploma
legal, sob as penalidades da lei.
Vencedor: Empresa: M & J ANDRADE PAPELARIA LTDA,
CNPJ N° 07.715.982/0001-47, vencedor, no valor de R$
5.690,34 (Cinco mil seiscentos e noventa reais e trinta e quatro
centavos);
Ouro Branco – RN, 14 de maio de 2018.
GENILDO DA SILVA MEDEIROS
Presidente da Câmara de Vereadores
Publicado por:
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 754BCC51

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2018
A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Ouro Branco
RN, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. GENILDO
DA SILVA MEDEIROS, PRESIDENTE DA CÂMARA, faz
publicar o extrato resumido do processo de dispensa de
licitação a seguir:
Objeto: Empresa para Fornecimento Parcelado de Material de
Consumo (papelaria e material de escritório), destinado à
Câmara Municipal de Ouro Branco RN.
Contratado: M&J ANDRADE PAPELARIA LTDA, CNPJ N°
07.715.982/0001-47
Preço Global: R$ 5.690,34 (cinco mil seiscentos e noventa reais
e trinta e quatro centavos).
Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de
Licitação, ratificada pelo Sr. GENILDO DA SILVA MEDEIROS –
Presidente da Câmara.
OURO BRANCO RN, 14 de maio de 2018.
Jhonanta Ariel Azevedo De Lucena
Comissão de Licitação
Presidente
Publicado por:
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 6CB105BC

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DO CONTRATO 009/2018
CONTRATO: 009/2018
ORIGEM: Dispensa de Licitação Nº 008/2018
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Ouro Branco/RN
CONTRATADA: M&J ANDRADE PAPELARIA LTDA – CNPJ:
07.715.982/0001-47

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO 008/2018
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art.
24, inciso II, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
atualizações posteriores, para a Contratação de Empresa para
Fornecimento Parcelado de Material de Consumo Administrativo
(papelaria e material de escritório), destinado a Câmara
Municipal de Ouro Branco RN.
RATIFICO, conforme prescreve o Art. 26, Parágrafo Único do

OBJETO: Empresa para Fornecimento Parcelado de Material de
Consumo (papelaria e material de escritório).
VALOR TOTAL: R$ 5.690,34
PROGRAMA DE TRABALHO: As despesas decorrentes da
execução do contrato, correrão à conta dos recursos
orçamentários oriundos do orçamento de 2018 – Recursos
Próprios, no elemento de despesa 3.3.90.30.00 – Material de
Consumo.
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VIGÊNCIA: Da data da assinatura o contrato a 31/12/2018

Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018

período de 16 e 17 de maio de 2018 na cidade de Santa CruzRN, realizado pela Escola de Contas do TCE-RN.

ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE PUREZA/RN.

Art. 2º - Determinar a Tesouraria desta Augusta Casa, a
verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para
que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das
Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). KATIANA
RODRIGUES DA SILVA, Presidente da Comissão de Licitação,
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

DATA DA ASSINATURA: 15/05/2018.
Publicado por:
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 48BCB0C6

Publique-se, Cumpra-se e pague-se.
PUREZA - RN, 19 de Janeiro de 2018
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 030/2018, DE 15 DE MAIO DE 2018.

Genildo da Silva Medeiros
JOSILMA BEZERRA GOMES
Presidente
PRESIDENTE

Concede diária à Chefe Geral da Tesouraria.

Publicado por:
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 3D5E9798

O Presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco/RN, no uso
de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas que
visem a qualificação dos servidores desta edilidade;
CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento da Chefe
Geral da Tesouraria, juntamente com o Contador desta Casa
até a cidade de Santa Cruz-RN, ante a realização de Curso pelo
Tribunal de Contas do Estado do RN, denominado curso: POLO
SANTA CRUZ – ENCONTROS REGIONAIS – EXECUÇÃO DA
DESPESA PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA SOB A ÓTICA DA
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO, realizado nos dias
16 e 17 de maio de 2018 naquela cidade;
CONSIDERANDO que os servidores estarão qualificando-se
para suas funções nesta edilidade, possibilitando uma melhor
prestação de serviços públicos;

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
19010003/18

RIO GRANDE DO NORTE

CONTRATANTE........: CÂMARA MUNICIPAL DE PUREZA

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
Rua: Prefeito Artur Morais 179 – Centro – Pedra Grande / RN

CONSIDERANDO os gastos de deslocamento, pousada e
alimentação que o curso requer;

E-mail: camaravereadores@yahoo.com.br
84-35550040

Fone-Fax:

PORTARIA Nº 009/2018- Gabinete da Presidência

CONSIDERANDO, por fim, que o princípio da legalidade,
moralidade e transparência é um dever de toda entidade
pública;

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com a Lei Nº 405/2017 e
suas alterações.

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à Chefe Geral da Tesouraria Rossana
Paloma da Silva Medeiros, 02 (duas) diárias no valor de R$
210,00 (Duzentos e Dez) Reais cada, totalizando R$ 420,00
(quatrocentos e vinte reais), para custear despesas com
deslocamento, pousada e alimentação, durante sua
permanência na cidade de Santa Cruz-RN, nos dias 16 e 17 de
maio do corrente ano, de acordo com a solicitação da
Administração da Câmara, onde participará do Curso “Execução
da Despesa Pública Orçamentária sob a ótica da ordem
cronológica de pagamentos” que se realizará no período de 16
e 17 de maio de 2018 na cidade de Santa Cruz-RN, realizado
pela Escola de Contas do TCE-RN.

Art. 1º- Nomear a Senhora CLÉSIA SILVA DO NASCIMENTO,
brasileira, Solteira, inscrita no CPF/MF 051.580.474-64, para
assumir o Cargo de CHEFIA desta Câmara Municipal.

Art. 2º - Determinar a Tesouraria desta Augusta Casa, a
verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para
que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Publicado por:
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
Código Identificador: 76A741AA

Pedro Henrique de Souza Silva
Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 7634AFA5

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas que
visem a qualificação dos servidores desta edilidade;
CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento do
Contador da Câmara juntamente com a Chefe Geral da
Tesouraria até a cidade de Santa Cruz-RN, ante a realização de
Curso pelo Tribunal de Contas do Estado do RN, denominado
curso: POLO SANTA CRUZ – ENCONTROS REGIONAIS –
EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA SOB A
ÓTICA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO,
realizado nos dias 16 e 17 de maio de 2018 naquela cidade;

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RESOLUÇÃO Nº 001/2018

DATA DA ASSINATURA.........: 19 de Janeiro de 2018
Publicado por:
NEILSON DE ARAUJO NASCIMENTO
Código Identificador: 3E257F3C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA Nº 007/2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO
MATOS
CONTRATADA: MARCOS ANTONIO COSTA DE SOUSA
CPF: 091.855.024-64.

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE PILÕES, estado do Rio
Grande do Norte, no uso da atribuição que lhe confere, faz
saber que o Plenário aprovou e fica promulgada a presente
RESOLUÇÃO:

VALOR ESTIMADO: R$ 700,00 (setecentos reais).

Art. 1º Concede o título de cidadão honorário a Ilustre Sra.
Maria Vilaci Rodrigues, em reconhecimento pelos bons e
relevantes serviços prestados a este Município.
Parágrafo único. A outorga do título ora concedido se fará em
sessão solene realizada pela Câmara de Vereadores.
Art. 2º Esta RESOLUÇÃO entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO que o referido servidor comprovou sua
inscrição no curso supracitado, e sua real necessidade de
participação;

Presidente

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 100 – Recursos
Ordinários; Órgão: 01 – Poder Legislativo, Unidade
Orçamentária:001 – Câmara Municipal, Função :01 Legislativo,
Sub-Função : 031 – Ação Legislativa, Programa: 0001Processo
Legislativo,Projeto Atividade: 2.001 – Manutenção dos Serviços
da Câmara Municipal, Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00.00 –
Serviços de Terceiros – Pessoa Física
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
Santana do Matos /RN, 15 de maio de 2017.
Paulo de Tarso Bezerra
Presidente da Câmara
Publicado por:
JOCIFRAN SILVA PEREIRA DE BRITO
Código Identificador: 69109EEC

Maycon José Verissimo de Oliveira

Publicado por:
ARLENILTON PEREIRA DA SILVA
Código Identificador: 70F6B157

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PUREZA

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Contador Iuri de Lucena Teixeira, 02
(duas) diárias no valor de R$ 230,00 (Duzentos e trinta) Reais
cada, totalizando R$ $460,00 (quatrocentos e sessenta reais),
para custear despesas com deslocamento, pousada e
alimentação, durante sua permanência na cidade de Santa
Cruz-RN, nos dias 16 e 17 de maio do corrente ano, de acordo
com a solicitação da Administração da Câmara, onde participará
do Curso “Execução da Despesa Pública Orçamentária sob a
ótica da ordem cronológica de pagamentos” que se realizará no

VIGÊNCIA...................: 19 de Janeiro de 2018 a 31 de
Dezembro de 2018

OBJETO:Locação de veículos de pequeno porte, com motorista
e combustível, para atender asnecessidades da Câmara
Municipal de Santana do Matos (RN).

Câmara Municipal de Pilões/RN, em 23 de março de 2018.

CONSIDERANDO, por fim, que o princípio da legalidade,
moralidade e transparência é um dever de toda entidade
pública;

PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2018 Atividade
0101.010310001.2.001 Manut.e Func.da Camara Municipal ,
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo,
Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 6.178,79

Dispõe sobre a outorga de “Título de Cidadão Honorário
Pilonense” a ilustríssima Senhora MARIA VILACI RODRIGUES
e dá outras providências.

CONSIDERANDO que os servidores estarão qualificando-se
para suas funções nesta edilidade, possibilitando uma melhor
prestação de serviços públicos;

CONSIDERANDO os gastos de deslocamento, pousada e
alimentação que o curso requer;

VALOR TOTAL................: R$ 6.178,79 (seis mil, cento e
setenta e oito reais e setenta e nove centavos)

PROCESSO Nº: 017/2018.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES

Presidente

O Presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco/RN, no uso
de suas atribuições legais;

OBJETO......................: CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA FORNECER MATERIAL DE EXPEDIENTE O
QUAL
SERÁ
DESTINADO
AS
ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE PUREZA/RN

Pedra Grande/RN, em 15 de Maio de 2018.

Genildo da Silva Medeiros

Concede diária ao Contador da Câmara.

CONTRATADA(O).....: JOSÉ HEIMAR PINHEIRO

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de Maio de 2018.

Publique-se, Cumpra-se e pague-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 031/2018, DE 15 DE MAIO DE 2018.

SECRETARIA
EXTRATO DE CONTRATO 20180014
CONTRATO Nº...........: 20180014

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 009/2018

CNPJ: 08.492.712-0001/87 CEP: 59588000
CONSIDERANDO que a referida servidora comprovou sua
inscrição no curso supracitado, e sua real necessidade de
participação;

Publicado por:
NEILSON DE ARAUJO NASCIMENTO
Código Identificador: 6B8A6146

SECRETARIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO 19010003/18
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.
24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
atualizações posteriores e em consonância com o parecer
jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) JOSÉ
HEIMAR PINHEIRO, referente à CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA FORNECER MATERIAL DE EXPEDIENTE O
QUAL
SERÁ
DESTINADO
AS
ATIVIDADES

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 07-D/2018 - CMSS
O Presidente da Câmara Municipal de Santana do Seridó/RN,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante
na Lei nº 510/2017 que modificou dispositivos da Resolução nº
002/2009,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica autorizado o Senhor Edmilson Almeida da Silva,
Secretário Financeiro da Câmara Municipal, para na qualidade
de servidor indicado pelo Poder Legislativo Santanense, realizar
viagem à cidade de Caicó/RN, no dia 16 de maio, com o
objetivo de participar de treinamento na central do Cidadão para
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emissão de carteiras de Identidade.
Art. 2º - Pelo deslocamento à localidade acima referida, será
concedido o pagamento de 1 (uma) diária na forma de que trata
a Lei acima citada.
Cumpra-se
Santana do Seridó, 15 de maio de 2018.
Juarez Bezerra de Azevedo
Presidente
Publicado por:
RITA DE CASSIA MORAIS SANTOS
Código Identificador: 6027396B

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 08-D/2018 - CMSS
O Presidente da Câmara Municipal de Santana do Seridó/RN,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante
na Lei nº 510/2017 que modificou dispositivos da Resolução nº
002/2009,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica autorizada a Senhorita Jacineide Fernanda Dantas,
Contadora da Câmara Municipal, para na qualidade de relação
externa do Poder Legislativo Santanense, realizar viagem à
cidade de Santa Cruz/RN, nos dias 16 e 17 de maio de 2018
com o objetivo de participar de Encontro Regional – Execução
da Despesa Pública Orçamentária sob a ótica da Ordem
Cronológica de Pagamentos a ser realizado pelo Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

ME, A empresa que cotou os melhores preços.
3. DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE
LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, II da Lei n°
8.666/93, a Contratação Direta de serviços gráficos,
a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial,
as necessidades e demandas da Câmara Municipal
de São José do Seridó – Secretaria Administrativa.
4. DETERMINO que se dê publicidade na forma
regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o
processo ao setor competente para as providências
de estilo.
São José do Seridó/ RN, 14 de maio de 2018.
Daniel Andson da Costa

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Presidente da Câmara Municipal de São José do Seridó/RN

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do
Seridó/RN, 15 de maio de 2018.

Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 6AF7DE1B

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São José do Seridó/RN;
CONTRATADA MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
– ME; OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS
GRÁFICOS; VIGÊNCIA: 14 de maio de 2018 a 31 de dezembro
de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 7.135,00 (sete mil cento e trinta
e
cinco
reais);
Dotação
Orçamentária:
01.01.031.0018.0001.2001 - Manutenção das atividades da
Câmara Municipal; Elemento de despesa: 33.90.39 – Outros
serviços terceiros - PJ; Fonte: 01000. FUNDAMENTO LEGAL:
Art. 24, II.

Presidente da Câmara Municipal de São José do Seridó/RN

Daniel Andson da Costa

Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 6C2BB446

Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 020/2018.
O ordenador das despesas da Câmara Municipal de São João
do Sabugi, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade da Câmara Municipais de
Vereadores participar de Capacitação Básica em Controle
Interno da Administração Pública.

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA N° 023/2018 DE 15 DE MAIO DE 2018.
O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
SERIDÓ-RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com a lei n° 404/2017, de 30 de agosto de 2017.
R E S O L V E:
Conceder ao Sr JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS
CELESTINO – TESOUREIRO, desta Câmara Municipal, uma
diária com pernoite e outra sem pernoite, totalizando 180,00
(CENTO E OITENTA REAIS), ficando o referido tesoureiro
autorizado a deslocar-se até a cidade de Santa Cruz/RN, no dia
16 e 17 de maio de 2018, para capacitação sobre execução da
despesa pública sob a ótica da ordem cronológica de
pagamentos
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do
Seridó/RN, 15 de maio de 2018.

Considerando a necessidade da Controladora Geral da Câmara
ter que efetuar viagem a Cidade de Natal/RN,

DANIEL ANDSON DA COSTA

R E S O L V E:

PRESIDENTE DA CÂMARA

DESIGNAR, a Senhora CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS,
(Controladora Geral), efetuar viagem supra identificada,
realizada no dia 14 de maio de 2018 e autorizar a Tesouraria da
Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 0/5(meia) diária
no valor de R$ 125,00(cento e vinte e cinco reais).
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, em
11/05/ 2018.
Alcides Carneiro de Morais
Secretário Geral
Publicado por:
ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
Código Identificador: 40742C25

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DA PRESIDENCIA
TERMO DE DISPENSA REF. PROCESSO LIC. N° 013/2018 DISPENSA Nº 008/2018
INTERESSADO: Secretaria Administrativa.
ASSUNTO: Contratação Direta de serviços gráficos.
TERMO DE DISPENSA
1. Analisando, minuciosamente, as peças que
compõem o processo administrativo em questão,
observei que foram atendidos aos princípios da
legalidade, da probidade administrativa e do
interesse público. De acordo.
2. HOMOLOGO o processo sob referência e, em
consequência, ADJUDICADO o objeto respectivo a
empresa HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA –

Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 5A2825EA

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018
DISPENSA N° 008/2018 – PROC. LIC. N° 013/2018

Cumpra-se

Publicado por:
RITA DE CASSIA MORAIS SANTOS
Código Identificador: 509E0CD9

JOSÉ CARLOS DANTAS DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA

São José do Seridó/ RN, 14 de maio de 2018.

Juarez Bezerra de Azevedo

R E S O L V E:
Conceder ao Sr. DANIEL ANDSON DA COSTA –
PRESIDENTE, desta Câmara Municipal, 02 (duas) diárias, no
valor de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)
totalizando o valor de 900,00 (NOVECENTOS REAIS), ficando
o referido Vereador autorizado a deslocar-se até a cidade de
Recife/PE, nos dias 17 e 18 de maio de 2018, para o 126º
Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores
Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores
Internos. Onde nesta mesma ocasião ocorrerá a entrega da
medalha Alferes Tiradentes, sendo laureado com o colar de
bronze pelo Instituto Tiradentes.

Art. 2º - Pelo deslocamento à localidade acima referida, será
concedido o pagamento de 2 (duas) diária na forma de que trata
a Lei acima citada.

Santana do Seridó, 15 de maio de 2018.

Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018

Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 537B1A30

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA N° 024/2018 DE 15 DE MAIO DE 2018.
O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
SERIDÓ-RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com a lei n° 404/2017, de 30 de agosto de 2017.

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA N° 026/2018 DE 15 DE MAIO DE 2018.
O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
SERIDÓ-RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com a lei n° 404/2017, de 30 de agosto de 2017.
R E S O L V E:
Conceder ao Sr. VINÍCIUS PEREIRA DANTAS – VEREADOR,
desta Câmara Municipal, 02 (duas) diárias, no valor de 450,00
(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) totalizando o valor
de 900,00 (NOVECENTOS REAIS),, ficando o referido vereador
autorizado a deslocar-se até a cidade de Recife/PE, nos dias 17
e 18 de maio de 2018, para o 126º Seminário Brasileiro de
Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores
Internos, Secretários e Assessores Internos. Onde nesta
mesma ocasião ocorrerá a entrega da medalha Alferes
Tiradentes, sendo laureado com o colar de ouro pelo Instituto
Tiradentes.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do
Seridó/RN, 15 de maio de 2018.
DANIEL ANDSON DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 694F7048

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA N° 027/2018 DE 15 DE MAIO DE 2018.
O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
SERIDÓ-RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com a lei n° 404/2017, de 30 de agosto de 2017.
R E S O L V E:
Conceder a Sra. FABIANA CALINE ARAÚJO DE SOUZA –
VEREADORA, desta Câmara Municipal, 02 (duas) diárias, no
valor de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)
totalizando o valor de 900,00 (NOVECENTOS REAIS), ficando
a referida vereadora autorizada a deslocar-se até a cidade de
Recife/PE, nos dias 17 e 18 de maio de 2018, para o 126º
Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores
Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores
Internos. Onde nesta mesma ocasião ocorrerá a entrega da
medalha Alferes Tiradentes, sendo laureada com o colar de
prata pelo instituto Tiradentes.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do
Seridó/RN, 15 de maio de 2018.

R E S O L V E:

DANIEL ANDSON DA COSTA

Conceder ao Sra JOZIELMA THAÍSA COSTA DE MEDEIROS –
CONTADORA, desta Câmara Municipal, uma diária com
pernoite e outra sem pernoite, totalizando 180,00 (CENTO E
OITENTA REAIS), ficando a referida contadora autorizada a
deslocar-se até a cidade de Santa Cruz/RN, no dia 16 e 17 de
maio de 2018, para capacitação sobre execução da despesa
pública sob a ótica da ordem cronológica de pagamentos

PRESIDENTE DA CÂMARA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do
Seridó/RN, 15 de maio de 2018.

Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 4029063B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA N° 012/2018

DANIEL ANDSON DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 48EE6D5E

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA N° 025/2018 DE 15 DE MAIO DE 2018.
O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
SERIDÓ-RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com a lei n° 404/2017, de 30 de agosto de 2017.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com o que dispõe a Lei Orgânica do Município:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao senhor JOÃO CABRAL DE LIRA,
ocupante do cargo de VEREADOR, ½ (MEIA) DIARIA ao preço
unitário de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), perfazendo
a quantia de R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais) para
custear despesas com ALIMENTAÇÃO e TRANSPORTE em
viagem à cidade NATAL/RN, no dia 16 de maio do corrente ano,
com o objetivo participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O
TEMA “FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DOS
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HOSPITAIS REGIONAIS PÚBLICOS DO RN”, a ser realizada
NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO RIO
GRANDE DO NORTE.

PRESIDENTE

Lima, pregoeiro(a), determinando que se proceda a publicação
de devido extrato.
Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 5B1EDAC1

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018

Severiano Melo/RN, terça-feira, 15 de maio de 2018
Rosemberg Monteiro de Carvalho

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA N° 016/2018

São Paulo do Potengi/RN, 15 de maio de 2018.
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
PRESIDENTE
Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 61B93C88

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA N° 013/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com o que dispõe a Lei Orgânica do Município:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao senhor NEILSON RODRIGUES DE
AZEVEDO, ocupante do cargo de VEREADOR, ½ (MEIA)
DIARIA ao preço unitário de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta
reais), perfazendo a quantia de R$ 125,00 (Cento e vinte e
cinco reais) para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e
TRANSPORTE em viagem à cidade NATAL/RN, no dia 16 de
maio do corrente ano, com o objetivo participar de AUDIÊNCIA
PÚBLICA COM O TEMA “FUNCIONAMENTO E
FORTALECIMENTO DOS HOSPITAIS REGIONAIS PÚBLICOS
DO RN”, a ser realizada NA SEDE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE.

Publicado por:
FRANCISCA ATUANA DE PAIVA MELO
Código Identificador: 63FEDBFA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com o que dispõe a Lei Orgânica do Município:
RESOLVE:

GABINETE DA PRESIDENCIA
TERMO DE DISPENSA 009/2018

Art. 1º - Conceder a senhora MARLI DE FÁTIMA DIAS DE
LIMA, ocupante do cargo de VEREADOR, ½ (MEIA) DIARIA ao
preço unitário de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais),
perfazendo a quantia de R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais)
para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e TRANSPORTE
em viagem à cidade NATAL/RN, no dia 16 de maio do corrente
ano, com o objetivo participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O
TEMA “FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DOS
HOSPITAIS REGIONAIS PÚBLICOS DO RN”, a ser realizada
NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO RIO
GRANDE DO NORTE.

A comissão de licitação da CAMARA MUNICIPAL DE
SEVERIANO MELO, atravéz do gabinete da presidencia, em
cumprimento a ratificação procedido pelo(a) Sr.(a) Rosemberg
Monteiro de Carvalho, responsável, faz publicar o extrato
resumido do processo de dispensa de licitação a seguir
OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO
NO FORNECIMENTO DE BOLOS RECHEADOS, E
SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO
MELO - RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CONTRATADO: RITA DE CASSIA AGUIAR OLIVEIRA

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CPF: 017.524.284-47

São Paulo do Potengi/RN, 15 de maio de 2018.

VALOR

ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES

R$ 1.606,40

PRESIDENTE

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, inciso II, da Lei n.º
8.666/93, e suas alterações posteriores.

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 560BCD34

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São Paulo do Potengi/RN, 15 de maio de 2018.

Presidente CPF: 778.264.004.06

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES

Declaração de dispensa de licitação emitida pela comissão de
licitação e ratificação pelo Sr.(a) Rosemberg Monteiro de
Carvalho, responsável.
Severiano Melo-RN, terça-feira, 15 de maio de 2018.
Jaciara Ferreira Lima
Pregoeiro(a)/Presidente da CPL

PRESIDENTE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA CMVSNN Nº 06/2018
Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 4F9E8BF7

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA N° 014/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com o que dispõe a Lei Orgânica do Município:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao senhor FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO,
ocupante do cargo de VEREADOR, ½ (MEIA) DIARIA ao preço
unitário de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), perfazendo
a quantia de R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais) para
custear despesas com ALIMENTAÇÃO e TRANSPORTE em
viagem à cidade NATAL/RN, no dia 16 de maio do corrente ano,
com o objetivo participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O
TEMA “FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DOS
HOSPITAIS REGIONAIS PÚBLICOS DO RN”, a ser realizada
NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO RIO
GRANDE DO NORTE.

O Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
regimentais e, ainda, considerando a tradicional Vaquejada a
ser realizado nos dias 18,19 e 20 de maio de 2018, cujo evento
já integra o calendário de atrativos culturais realizados
anualmente do município,

São Paulo do Potengi/RN, 15 de maio de 2018.

Tornar facultativo o expediente e funcionamento da Câmara
Municipal de Serra Negra do Norte nos dias 18 e 21 de maio de
2018, ficando suspensas as atividades administrativas e
legislativas da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte nos
mencionados dias.
Cientifique-se, Publique-se.
Câmara Municipal de Serra Negra do Norte, em 15 de maio de
2018.
Vereador Flávio Barros Bezerra -Presidente
Publicado por:
VANESSA ARAÚJO CAMELO FERNANDES DE FARIA
Código Identificador: 72E13940

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com o que dispõe a Lei Orgânica do Município:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao senhor JALES DA SILVA AZEVEDO,
ocupante do cargo de VEREADOR, ½ (MEIA) DIARIA ao preço
unitário de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), perfazendo
a quantia de R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais) para
custear despesas com ALIMENTAÇÃO e TRANSPORTE em
viagem à cidade NATAL/RN, no dia 16 de maio do corrente ano,
com o objetivo participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O
TEMA “FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DOS
HOSPITAIS REGIONAIS PÚBLICOS DO RN”, a ser realizada
NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO RIO
GRANDE DO NORTE.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São Paulo do Potengi/RN, 15 de maio de 2018.
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES

PROCESSO Nº 020/2018
TERMO DE DISPENSA Nº 018/2018
Á vista das manifestações anteriores e com fundamento no
artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do
Parecer Jurídico datado de 11 de abril de 2018, RATIFICO E
AUTORIZO a dispensa de licitação para contratação da
empresaHUDSON YURI MACIEL DE ARAUJO, CNPJ:
24.380.698/0001-86, cujo objeto CONSISTE na Contratação de
empresa especializada para executar o serviço de filmagem,
fotografias e edição das Sessões Ordinárias e Extraordinárias
da Câmara Municipal de Vereadores de Taipu/RN, durante o
exercício de 2018,no importe total estimado deR$7.900,00 (sete
mil e novecentos reais).
Taipu/RN, 13 de abril de 2018
João Maria Câmara de Melo

GABINETE DA PRESIDENCIA
DECLARAÇÃO DE DISPENSA 009/2018

PRESIDENTE

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA N° 015/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 0018/2018

Câmara Municipal de Vereadores de Taipu/RN

ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 5C7C7293

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPÚ

R ES O L V E:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Publicado por:
FRANCISCA ATUANA DE PAIVA MELO
Código Identificador: 4207067B

A comissão de Licitação da CAMARA MUNICIPAL SEVERIANO
MELO, considerando tudo o que consta do Processo
Administrativo de Dispensa de Licitação Nº009/2018, vem emitir
a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no
art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, visando a CONTRATACAO DE SERVICO
ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS
RECHEADOS, E SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
DE SEVERIANO MELO - RN.

Publicado por:
RONSANGELA DA SILVA FERREIRA
Código Identificador: 4BAB97E8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 019/2018
PROCESSO Nº 021/2018
TERMO DE DISPENSA Nº 019/2018

Severiano Melo/RN, 15 de Maio de 2018
Jaciara Ferreira Lima
Pregoeira
Publicado por:
FRANCISCA ATUANA DE PAIVA MELO
Código Identificador: 76E2E9D1

GABINETE DA PRESIDENCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO 009/2018
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24
e seus incisos, da Lei nº 8.666 de 21.06.1993 e suas
atualizações posteriores, para CONTRATACAO DE SERVICO
ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS
RECHEADOS, E SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
DE SEVERIANO MELO - RN.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das
Licitações, o Despacho do(a) IImo(a). Sr.(a). Jaciara Ferreira

Á vista das manifestações anteriores e com fundamento no
artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do
Parecer Jurídico datado de 03 de maio de 2018, RATIFICO E
AUTORIZO
a
dispensa
de
licitação
para
empresaCONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM,
CNPJ: 00.703.157/0001-83, cujo objeto CONSISTE no
pagamento de taxa de inscrição para participar da "XXI
MARCHA - A Brasília em defesa dos municípios", evento que
acontecerá em Brasília/DF, nos dias de 21 a 24/05/2018,
promovido pela Confederação Nacional de Municípios - CNM,no
importe total deR$350,00 (trezentos e cinquenta reais).
Taipu/RN, 07 de maio de 2018
João Maria Câmara de Melo
Câmara Municipal de Vereadores de Taipu/RN
Publicado por:
RONSANGELA DA SILVA FERREIRA
Código Identificador: 577C931C
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ELIEUZA FERNANDES VIEIRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

PRESIDENTE
Publicado por:
ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO
Código Identificador: 48E60289

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
EXTRATO DE CONTRATO*
CONTRATO Nº...........: 20180056
ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
0006/2018 CMTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 009/2018, DE 15 DE MAIO DE 2018

CONTRATADA(O).....: AF DE BRITO MOREIRA - ME

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras
providências.

VALOR TOTAL................: R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte
reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2018 Atividade 2.001,
Classificação econômica 3.3.90.39.00, no valor de R$ 1.120,00
VIGÊNCIA...................: 07 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro
de 2018
DATA DA ASSINATURA.........: 07 de Maio de 2018
*Republicado por incorreção de erro material.
Publicado por:
ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO
Código Identificador: 668411FD

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO*

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das
Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). KATIA CÂNDIDA
SILVA DE ANDRADE, Presidente da Comissão de Licitação,
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

PRESIDENTE
*Republicado por incorreção de erro material.
Publicado por:
ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO
Código Identificador: 72510BF9

CONTRATO Nº...........: 20180057
ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
0007/2018 CMTA
CONTRATANTE........: CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE
ANANIAS
CONTRATADA(O).....: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA

2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

DESTINOS / PERÍODO: TOUROS/RN - SANTA CRUZ/RN, no
período de 16/05/2018 a 17/05/2018
OBJETO: Acompanhamento a Presidente dessa Edilidade e
participação no Encontro Regional - Execução da Despesa
Pública sob a Ótica da Ordem Cronológica de Pagamentos,
promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Norte (TCE/RN).

Presidente da Câmara

PUBLICADO EM MURAL MUNICIPAL
Publicado por:
JOÃO GONÇALO DOS SANTOS
Código Identificador: 3FB55C40

Em 15 de maio de 2018
EDINEIDE M DOS SANTOS SILVA
SECRETARIA GERAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA
PROCESSO Nº: 140500003
CONCEDENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS/RN
BENEFICIADO: LEONARDO DE OLIVEIRA LUCIANO

VALOR TOTAL: R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS)
DESTINOS / PERÍODO: TOUROS/RN - SANTA CRUZ/RN, no
período de 16/05/2018 a 17/05/2018
OBJETO: Acompanhamento a Presidente dessa Edilidade e
participação no Encontro Regional - Execução da Despesa
Pública sob a Ótica da Ordem Cronológica de Pagamentos,
promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Norte (TCE/RN).

Em 15 de maio de 2018
EDINEIDE M DOS SANTOS SILVA
SECRETARIA GERAL
Publicado por:
IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA
Código Identificador: 5914AB82

PROCESSO Nº: 140500001

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.
24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
atualizações posteriores e em consonância com o parecer
jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) M N
NOGUEIRA INFORMATICA LTDA, referente à Aquisição de 4
(quatro) litros de tinta para impressora, para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN.

CONCEDENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das
Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). KATIA CÂNDIDA
SILVA DE ANDRADE, Presidente da Comissão de Licitação,
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

DESTINOS / PERÍODO: TOUROS/RN - SANTA CRUZ/RN, no
período de 16/05/2018 a 17/05/2018

TENENTE ANANIAS - RN, 08 de Maio de 2018

VALOR TOTAL: R$ 900,00 (novecentos reais)

João Gonçalo dos Santos

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

QUANTIDADE DE DIÁRIA: 01 diária(s) e meia

O fundamento legal para concessão da diária em tela
apresenta-se de acordo com o que preceitua o art. 4º da
Resolução Legislativa nº 001/2013, com redação modificada
pela Resolução nº 001/2014 e, por fim, com supedâneo na
Resolução nº 011/2016 de 09/06/2016 do TCE/RN.

PUBLICADO EM MURAL MUNICIPAL

Publicado por:
ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO
Código Identificador: 42D841E5

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

BENEFICIADO: LAÉRCIO CARDOSO DE LIMA

VALOR TOTAL................: R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e
seis reais)

DATA DA ASSINATURA.........: 15 de Maio de 2018

Publicado por:
IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA
Código Identificador: 466D17D7

1 – Conceder ao servidor Gisleidyson Bruno Batista Gomes,
matrícula n° 61, contador, 02 (duas) diárias, sendo 01 (uma)
com pernoite no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) e outra
½ (meia) no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no valor total
de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), para custear despesas
com alimentação, hospedagem e locomoção, durante seu
deslocamento à cidade de Santa Cruz/RN, nos dias 16 e 17 de
maio, para participar do Curso sobre Execução da Despesa
Pública sob a ótica da Ordem Cronológica de Pagamentos, a
ser ministrado pela Escola de Contas do TCE/RN, no Teatro
Candinha Bezerra, no endereço 158, Tv. Sen. Georgino
Averlino, 82, na cidade de Santa Cruz/RN, conforme
documentos anexos.

O fundamento legal para concessão da diária em tela
apresenta-se de acordo com o que preceitua o art. 4º da
Resolução Legislativa nº 001/2013, com redação modificada
pela Resolução nº 001/2014 e, por fim, com supedâneo na
Resolução nº 011/2016 de 09/06/2016 do TCE/RN.

VIGÊNCIA...................: 15 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro
de 2018

SECRETARIA GERAL

CONCEDENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

OBJETO......................: Aquisição de 4 (quatro) litros de tinta
para impressora, para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Tenente Ananias/RN

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2018 Atividade 2.001,
Classificação econômica 3.3.90.39.00, no valor de R$ 356,00

EDINEIDE M DOS SANTOS SILVA

R e s o l v e:

QUANTIDADE DE DIÁRIA: 01 diária(s) e meia
CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO EM MURAL MUNICIPAL

PROCESSO Nº: 140500002

TENENTE ANANIAS - RN, 02 de Maio de 2018
ELIEUZA FERNANDES VIEIRA

O fundamento legal para concessão da diária em tela
apresenta-se de acordo com o que preceitua o RESOLUÇÃO Nº
001/2014 e a Resolução nº 011/2016 de 09/06/2016 do
TCE/RN.

O Presidente da Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e
de conformidade com a Lei Municipal nº 314/2016,

Publique-se. Pague-se.
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.
24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
atualizações posteriores e em consonância com o parecer
jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) AF DE
BRITO MOREIRA - ME, referente à Aquisição de 07 (sete)
Placas em aço inox com estojo de veludo, para o evento de
titulo cidadão na Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN..

Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018

Em 15 de maio de 2018

CONTRATANTE........: CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE
ANANIAS

OBJETO......................: Aquisição de 07 (sete) Placas em aço
inox com estojo de veludo, para o evento de titulo cidadão na
Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN.

Ano I | Nº 0380

BENEFICIADO: IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA
QUANTIDADE DE DIÁRIA: 01 diária(s) e meia
VALOR TOTAL: R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS)

OBJETO: O Tribunal de Contas do Estado realiza O Encontro
Regional - Execução da despesa pública sob a ótica da ordem
cronológica de pagamentos.

Publicado por:
IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA
Código Identificador: 5FAA17E6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL

PRESIDÊNCIA
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO
DE 2017
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 02ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou ao 1º
Secretário que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (PT do B), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio
Gilmar de Freitas (PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM)
e Antonimar Francisco de Oliveira (PSB). Faltando somente a
vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), que teve a sua
ausência justificada. Ato seguinte o sr. presidente convida o 2ª
Secretário desta Casa Legislativa, o vereador Francisco de
Assis Filho (DEM), para assumir a 1ª Secretaria. Ato seguinte o
senhor presidente colocou em votação o pleito do 1ª Secretário,
o que foi aprovado por unanimidade, passando-se direto à
discussão da Ata, o que não havendo quem quisesse
manifestar-se, colocou-a em votação o que foi aprovada por
unanimidade. Ato seguinte o sr. presidente convida o vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), para o 2ª Secretárioadoc. Ato seguinte o senhor presidente ordenou que fosse feita
a leitura das correspondências expedidas e recebidas por esta
Casa Legislativa, na qual constou o seguinte: Correspondências
Expedidas: Ofícios de nª013/2017, 014/2017. Encerrando a
leitura das correspondências expedidas e recebidas. Ato
seguinte o sr. presidente, pede que o 1ª Secretário faça a leitura
dos requerimentos que estão na pauta. Ato seguinte o 1ª
Secretário Francisco de Assis Filho (DEM), faz a leituras dos
seguintes requerimentos em pauta, “Requerimento Nª 001/2017,
07 de Março de 2017, de proposição da vereadora Meyre
Câmara. Ementa: Requer do Poder Executivo Municipal, que
encaminhe mensalmente a este Poder Legislativo, a folha de
pagamento de todos os servidores públicos municipais, efetivos,
comissionados e contratados do exercício de 2017.
Requerimento Nª 002/2017, 10 de Março de 2017, de
proposição da vereadora Meyre Câmara. Ementa: Requer sobre
a mesa diretora desta Casa Legislativa, que realize uma
audiência pública com os membros das equipes de transição,
para tratar da análise do relatório conclusivo da transição.
Requerimento Nª 01/2017, 13 de Março de 2017, de preposição
do vereador Antônio Gilmar de Freitas. Assunto: Serviços de
melhorias e colocação de iluminarias. Solicito: Encaminhar a
Senhora Prefeita Municipal. Justificativa: Tendo em vista a
necessidade de se investir na melhoria e qualidade de vida do
povo, e de diversos benefícios da saúde de quem caminha no
Lago Aírton de Souza e o Núcleo Esportivo Humberto Martins,
assegurando aos cidadãos segurança. Na qual solicito a
colocação de iluminarias”, disse. Ato seguinte após encerrado a
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leitura dos requerimentos em pauta, o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), concede a palavra a propositora do
Requerimento nª 001/2017, a vereadora Waldimeyre Câmara de
Lima (PSB), para fazer a defesa do seu requerimento, onde
inicia dizendo, “O presente requerimento tem como objetivo
fiscalizar, e exercer o nosso papel enquanto fiscalizador. Haja
visto que temos acessos ao montante que entra, através das
contas e do site do Banco do Brasil, no entanto a gente não
sabe como essa receita é gasta. Então nada mais justo,
pedirmos que a prefeita mande mensalmente essa a folha de
pagamentos, não somente dos servidores efetivos, mais
também dos comissionados e dos contratados. Para que
possamos realmente analisar, e ver a veracidade dos fatos e
ver como está essa folha de pagamentos. Onde peço o voto
favorável a todos os colegas vereadores”, declarou. Ato
seguinte o requerimento ainda em discussão, o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino
(PSB), onde diz, “Colega vereadora Meyre Câmara, essas
informações eram para estarem sendo divulgadas no Portal da
Transparência, mais ainda não estão que é lei. Né isso colega?
”, disse o parlamentar. Ato seguinte a vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), pede uma parte do pronunciamento do
vereador Robério Delfino (PSB), onde relata, “Justamente, por
este fato que eu fiz o presente requerimento. Como o nobre
colega Robério Delfino, disse é lei, que era para estar no Portal
da Transparência. No entanto não está, porque se tivesse
obviamente esse requerimento não teria necessidade”,
destacou. Ato seguinte o requerimento ainda em discussão, o
sr. presidente concede uma parte ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (PT do B), onde diz, “Eu voto favorável, mais
veja o seguinte eu fui até a prefeitura municipal, me informar o
porquê essas informações, ainda não estavam no Portal da
Transparência, em relação a questão da folha de pagamentos
dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017, para saber o que
realmente foi pago aos funcionários. Onde eles me informaram
que a prefeitura estava construindo um novo site, e que estava
só dependendo do governo do estado a liberação do mesmo,
porque será um site que todos os gestores independente de
quem entrar, terá acesso a ele direto do executivo. Vai ser um
site institucional e que todos vão ter acesso às informações. E
segundo o executivo me passou, que até o mês de abril,
estarão passando essas informações”, disse. Ato seguinte o
requerimento ainda em discussão, o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde
diz, “Deixo o meu voto favorável ao requerimento da vereadora
Meyre Câmara. Haja vista, que como própria falou a Prefeita
Elijane Paiva, nesta casa que teremos sim por parte do
executivo municipal, a total transparência com aqueles que
acreditam no desenvolvimento da nossa cidade e obviamente
no trabalho que a prefeitura irá desenvolver”, destacou. Ato
seguinte o requerimento ainda em discussão, o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Francisco de Assis Filho
(DEM), onde diz, “Externo aqui o meu voto favorável ao
requerimento da vereadora Meyre Câmara (PSB). Mais também
quero aqui fazer um esclarecimento para que toda a população
tome conhecimento, como também alguns colegas vereadores
que ainda não tenham essa informação. Informação essa do
Executivo, precisamente do Secretário de Administração, a
dificuldade a qual tenha acontecido para essas informações
ainda não estejam ainda disponíveis para todos os cidadãos, é
relacionada pelo o problema de um site, com relação a
mudança de gestão”, disse. O parlamentar ainda declarou que
foi contratada uma empresa em Março de 2016, para fazer o
site e dá a manutenção a este site do município de Umarizal, “E
só no dia 30 de Dezembro/2016 foi pago a esta empresa o valor
de R$ 5.000,00 e com um cheque. Então isso dificultou a
empresa que estava precisando de informações para alimentar
o site, e não passaram as informações. E a partir daí, quando
se assumiu dia 1ª de Janeiro/2017 a prefeitura municipal, levouse dias para que se tivesse conhecimentos, que existia essa
empresa já atuando no município com esse site, só que faltando
informações para que o site fosse atualizado. E no decorrer dos
dias, chegou essa informação e conseguiram [Executivo] o
número do telefone da empresa, e o executivo fez o contato, e a
empresa em resposta disse que realmente teria recebido o
dinheiro no dia 30 de Dezembro/2016 no valor dos R$ 5.000,00
e que o site estava tudo em ordem, só faltando informações
para que o mesmo fosse liberado e passasse o município a
utilizar este site”, disse. O vereador destacou que o executivo
está passando todas as informações, para que o site esteja
disponível o quanto antes a toda a população. Ato seguinte o sr.
presidente colocou em votação o Requerimento nª 001/2017,
“Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se
manifeste. O Requerimento nª 001/2017 foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente coloca em
discussão o Requerimento nª 002/2017, e concede a palavra a
propositora a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB),
para fazer a defesa do seu requerimento, onde inicia dizendo,
“Diante do que foi exposto na leitura anual da excelentíssima
prefeita de Umarizal, quando ela menciona sobre a questão de
que forma aconteceu a transição, entre os membros, onde a
mesma diz que não aconteceu de forma legal, houve umas
falhas... Então devido a isso e também de ter escutado também
de outros membros que compõe a comissão de transição, eu
gostaria que essa casa legislativa realizasse uma audiência
pública, para que fosse exposto a toda população de que forma
realmente essa transição ocorreu. Porque a prefeita alega que
não ocorreu da forma certa, enquanto isso os membros que
compõe a transição me relataram que ocorreu totalmente
correta. E que todas as informações foram repassadas, todos
os programas ficaram, como o Programa da Farmácia Básica,
folha de pagamentos, contabilidade, programas de licitação e
tributação. E o que alegam não ter ficado, são os sistemas que
são acessados com senhas, quando elas são feitas e a pessoa
que tem o acesso à senha, vai passar a usar esse sistema
normalmente. Onde peço o voto favorável de todos”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde inicia parabenizando a
vereadora pelo o seu pedido, onde diz, “Ao visitar o executivo a
dias atrás, eu já sugeria que isso fosse feito. Nós que fazemos a
bancada do executivo tínhamos esse sentimento de promover
este pedido de requerimento, haja visto não foi o que nós
ouvimos no executivo, logo depois de ter assumido no dia 1ª de
Janeiro/2017, a prefeita Elijane Paiva. Ao entrarmos na
prefeitura logo de cara, o que recebemos foi todas as
informações dos computadores apagadas, é bom que se
saibam disso e essa audiência pública é de grande valia para
que possamos expor verdadeiramente como foi? O que
aconteceu? ”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma
parte ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B),
onde diz, “É o seguinte eu fiz parte da comissão de transição e
em momento algum, nenhuma decisão da comissão foi tomada
só. Tanto da comissão do governo eleito, como a do governo
passado. Todas as decisões foram tomadas em conjunto. Eu
por exemplo na parte burocrática de ofícios, leis, decretos,

memorandos e tudo da Casa Civil da parte burocrática da
prefeitura, foi entregue documentado. Todo o patrimônio do
gabinete e Casa Civil foi entreguem documentados, ao Sr. Oriel
Rêgo, na qual eu entreguei, onde eu fiz um ofício e o mesmo
recebeu”, disse. O parlamentar ainda falou sobre a questão dos
arquivos que tinham no computador da Casa Civil, onde diz, “Eu
disse o seguinte, Oriel eu vou tirar os modelos dos ofícios,
porque eu acho que cada um tem o modo de fazer o seu ofício,
portaria e sua lei. Eu tirei justamente por isso, porque eu tenho
certeza que assim que ele chegou lá, ele tem a forma de fazer a
lei, ofício, memorando. Tirei e ele sabe disso, no dia 31 de
Dezembro/2016 às 17:30 hs, estavam nós dois, onde ele
conferiu item por item que tinha lá no oficio”, disse. Ato seguinte
o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), faz o uso da
palavra onde diz, “Todo início de gestão existe dificuldades, eu
estou aqui presidindo, na qual eu estou tendo dificuldades. Mais
eu tenho certeza que eu estou começando assim, mais eu não
vou continuar dessa maneira, possa ter alguém que até me
critique, mais quando eu não sei de algo eu pergunto aos meus
colegas vereadores. E assim vamos seguindo em frente”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente colocou em votação o
Requerimento nª 002/2017, “Quem for favorável permaneça
como está, caso contrário se manifeste. O Requerimento nª
002/2017 foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o
sr. presidente coloca em discussão o Requerimento nª 01/2017,
e concede a palavra ao propositor o vereador Antônio Gilmar de
Freitas (PR), para fazer a defesa do seu requerimento, onde
inicia dizendo, “Esse requerimento ele trata das atividades
físicas, na qual hoje em dia a pratica de atividades físicas ela é
questão de saúde pública. O sedentarismo hoje em dia atinge
em grande massa a população mundial, e não existe uma faixa
etária. Como já foi discutido pela prefeita, em sua mensagem
anual, onde a mesma mostrou a sua preocupação na promoção
e prevenção de saúde. Na qual eu achei conveniente fazer esse
requerimento, para que seja solicitado iluminação no Lago
Aírton de Souza. Além de embelezar a nossa cidade, essa
iluminação irá proporcionar ao cidadão umarizalense de fazer
sua caminhada no período da noite, com mais segurança”,
declarou o parlamentar. Ato seguinte o sr. presidente colocou
em votação o Requerimento nª 01/2017, “Quem for favorável
permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
Requerimento nª 01/2017 foi aprovado por unanimidade”, disse.
Ato seguinte fazendo o uso da palavra, o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), encaminha um requerimento ao
Governador do Estado do RN, solicitando a restauração da
parede do açude do Rodeador em Umarizal, onde diz, “Na qual
encontra-se danificada com crateras de todos os tamanhos.
Onde seria importante que se fizesse uma restauração na
parede do açude. Se não for feita essa prevenção, quando
tivemos chuvas fortes essa parede irá se romper e assim
prejudicando a todos”, declarou. Ato seguinte ainda na ordem
do dia, o sr. presidente concede uma parte a vereador
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), na qual a mesma solicita
ao presidente que em nome da Câmara Municipal de Umarizal,
encaminhasse os seguintes ofícios a prefeitura municipal,
relatando, “Das notas técnicas da FEMURN, sobre o
cumprimento do piso magistério de 2017 e também da forma de
contratação temporária, para que esse município possa cumprir.
Encaminhar ao Ministério Público as notas da FEMURN, sobre
o cumprimento do piso e também sobre a contratação.
Encaminhar também um ofício a CAERN regional de UmarizalRN, solicitando uma instalação de um chafariz na Comunidade
Pau d’arco no município de Umarizal, através da adutora do alto
oeste, haja vista há uma escassez de água naquela
comunidade, onde moram várias famílias que necessitam de
água para o consumo humano”, disse. Encerrando a Ordem do
Dia, ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra por ordem de
inscrição aos senhores vereadores. Ato seguinte por ordem de
inscrição, o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde inicia o seu
pronunciamento pedindo ao presidente da casa, que envie uma
Moção de Congratulações, para o Sr. José Erivaldo – Gerente
do Banco do Nordeste em Umarizal-RN, “Na qual o mesmo foi
transferido, para a cidade de Pau dos Ferros-RN, deixando a
nossa agência na próxima sexta-feira (17). Onde tem os seus
relevantes serviços prestados a esta comunidade, desde do
início da abertura do Banco do Nordeste neste município”,
disse. O parlamentar ainda encaminha um oficio verbal, para a
Secretaria de Recursos Hídricos e Secretaria de Obras de
Umarizal, “Em conversa com o pessoal do DENOCS de Pau
dos Ferros-RN, onde relatei que está precisando de um
recapeamento na parede do açude da Inspetoria. Diante disso a
parede encontra-se toda esburacada, podendo ocorrer algum
perigo na questão do açude agora que está enchendo”, disse. O
vereador relatou em seu pronunciamento da criação da Tribuna
Popular, onde diz, “Que sempre gritei, falei e objetivei no
período da minha campanha eleitoral, que foi a questão da
participação do povo em uma legislação, seja ela no executivo
ou legislativo, ou seja o povo participando daquilo que é votado
para o povo. Mais ao ler o regimento interno desta casa, me
deparei que aqui nesta casa, já tem uma tribuna popular
instaurada. Só que não existia a questão de você propagar,
transparecer de você mostrar para o povo, você povo já pode
sim participar, mais claro que seguindo as regras”, disse. O
parlamentar destacou que estará divulgando a Tribuna Popular,
em associações, comunidades rurais e urbanas. O Vereador
ainda relatou como a população pode vim participar da Tribuna
Popular, que no caso é vindo sete dias antes na câmara
municipal, para se inscrever, “Na secretaria desta casa, dizer
que quer falar na tribuna, assunto a ser tratado, se inscrever e
participar da sessão seguinte. Ao término de cada sessão você
terá 20 minutos, para estar nessa tribuna”, destacou o vereador.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), que inicia o seu
pronunciamento citando alguns compromissos que a
parlamentar esteve participando durante a semana. “Na qual me
sinto lisonjeada em ser convidada e participar. No último dia 08
de março, Dia Internacional da Mulher, estive participando na
DIRED do um encontro sobre o Programa Estadual Transporte
Escolar. Onde um grupo de funcionárias do estado, vieram para
expor para as prefeituras, estados e municípios, gestores,
prefeitos, secretários, motoristas e outros. Mostrando como
esse programa de transporte se transcorria e muito bem
explicado a professora nos explicou, que todo aluno tem o
direito ao transporte escolar dentre outros aspectos. Foi uma
reunião muito produtiva e proveitosa”, disse. A vereadora ainda
relatou sobre a greve municipal, onde disse, “Na quinta-feira
passada, estive juntamente com o Sindicato dos Servidores
Públicos de Umarizal, no gabinete da prefeita Elijane Paiva.
Onde foi um encontro bastante interessante, na qual a prefeita
mostrou-se muito solicita. O Sindicato apresentou a prefeita
uma proposta, haja vista a prefeita não ter apresentado
nenhuma proposta desde do início da greve. Então o sindicato
levou a prefeita a proposta de dar 5% aos funcionários e os
professores passarem a ganharem como graduado”, disse. Ato
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seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde inicia o seu
pronunciamento relatando das ações positiva da gestão da
prefeita Elijane, nesses três primeiros meses de sua gestão. O
parlamentar destacou sobre a agricultura, onde a secretaria de
agricultura juntamente com a prefeitura, já fizeram os cortes de
terras dos agricultores do município. “Desde já, parabenizo o
homem de campo que tenho certeza que estão todos felizes
com as chuvas, na qual estão com os seus reservatórios cheios
e já com o seu solo cortado, acredito que muitos já plantaram”,
disse. O parlamentar ainda acrescentou, “O homem do campo
está sendo visto por bons olhos, como a nossa prefeita sempre
pregou. Parabenizo também o Secretário de Agricultura, Lázaro,
um parceiro da administração que vem desenvolvendo um
ótimo trabalho com toda a sua equipe”, disse. O vereador ainda
destacou sobre a saúde municipal, que segundo relatou o
parlamentar nesse curto prazo de tempo da gestão da prefeita
Elijane, já teve grandes avanços. “Onde parabenizo o Secretário
da Saúde, Ubiratan, parabenizo também Liane Amorim, que
está à frente da equipe do PSF e todos que fazem a saúde,
como os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e a
todos fazem a equipe da saúde”, disse. “A cada dia podemos
ver os avanços, melhorias da saúde do nosso município. Tenho
certeza que ainda tem muitas coisas que precisam melhorar,
mais com trabalho, dedicação e com o passar do tempo com
certeza vamos colher bons frutos. E iremos dizer que Umarizal
tem uma das melhores saúdes da região”, frisou o parlamentar.
O vereador ainda declarou da sua satisfação em poder se reunir
com a categoria dos Servidores Públicos do município, “E
demonstrar a nossa preocupação, e interesse para que as
coisas sejam resolvidas e que se cheguem em um consenso”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B), onde
inicia destacando a sua satisfação em ter se reunido com a
classe dos servidores públicos municipais, que estão em greve.
Entretanto foi uma reunião produtiva, segundo relatou o
vereador. “Onde a gente se inteirou realmente, qual é a
solicitação que eles estão reivindicando da prefeitura, e o que
realmente estão reivindicando. Diante de tudo nós vereadores,
deixamos claro a toda a classe que estamos prontos para
ajudar na negociação com o executivo, e tenho certeza que a
prefeita é responsável e irá sentar com a classe para resolver
esse problema o mais rápido possível. Portanto eu acho que
com conversa e diálogo a gente entre em acordo”, disse. O
parlamentar ainda destacou que esteve fazendo visitas aos
agricultores na zona rural do município, “Fui no Rodeador e
constatei que o corte de terra realmente foi feito naquela
comunidade. Onde puder ver a felicidade dos agricultores, onde
isso nos deixa muito feliz”, disse. O vereador destacou que na
próxima sessão estará protocolando um requerimento, para o
Secretário de Recursos Hídricos do estado do RN, o Sr. Ivan
Lopes Júnior, para que envie um engenheiro, para que se faça
a fiscalização da parede do açude do Rodeador em UmarizalRN, “Para saber realmente como se encontra a situação da
parede, porque se as chuvas se intensificar, poderemos até
perder o nosso açude, onde toda a nossa população será
prejudica no abastecimento de água”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Antonimar Francisco
de Oliveira (PSB), onde inicia o seu pronunciamento
emocionado ao falar do seu pai, o Sr. Doutor de Lina, que
faleceu nos últimos dias, onde o parlamentar prestou uma
homenagem ao mesmo. “Eu vim aqui nessa tribuna porque eu a
considero especial, eu não poderia de deixar de falar do homem
forte que meu pai foi, de coragem, trabalhador, direito e que
zelou o nome dele. Onde ele iria fazer 86 anos de idade, mais
foi forte até o dia que faleceu”, disse. O parlamentar ainda
agradeceu ao pessoal que fazem a saúde do município em
nome do Dr. Carlos Alexandre, aos técnicos de enfermagem, a
Diretora do Posto de Saúde, Veruza, “Na qual todos foram
especiais, no tratamento que foi dado ao meu pai. Agradeço
também a toda população de Umarizal, pela ajuda, carinho,
mensagens”, destacou. Ato seguinte o sr. presidente concede a
palavra ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde
destacou a importância dos políticos brasileiros e seus
familiares usarem a saúde pública do país. “Eu acredito que
dessa maneira fosse vista de outros olhos a saúde pública do
nosso país. Porque a saúde pública no papel, não tem
programa mais bem feito e mais bonito, mais infelizmente é só
no papel”, disse. Ato seguinte não havendo quem quisesse mais
fazer o uso da palavra o senhor presidente, determinou que eu
_ Francisco de Assis Filho (DEM), 1ª Secretário, desta Casa
Legislativa, lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo
estando conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores
e declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 14 de Março de 2017.
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 1ª SESSÃO SOLENE DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2017, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017
Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 01ª SESSÃO
SOLENE DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os
trabalhos foram iniciados às 09:00hs da manhã, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou ao 1º
Secretário que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
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Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (PT do B), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio
Gilmar de Freitas (PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM)
e Antonimar Francisco de Oliveira (PSB). Faltando somente a
vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), que teve sua
ausência justificada. Ato seguinte o sr. presidente convida o 2ª
Secretário desta Casa Legislativa, o vereador Francisco de
Assis Filho (DEM), para assumir a 1ª Secretaria. Ato seguinte o
senhor presidente colocou em votação o pleito do 1ª Secretário,
o que foi aprovado por unanimidade, passando-se direto à
discussão da Ata, o que não havendo quem quisesse
manifestar-se, colocou-a em votação o que foi aprovada por
unanimidade. Ato seguinte o sr. presidente convida o vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), para o 2ª Secretárioadoc. Ato seguinte o senhor presidente ordenou que fosse feita
a leitura das correspondências expedidas e recebidas por esta
Casa Legislativa, na qual constou o seguinte: Correspondências
Expedidas: Ofícios de nª 010/2017, 011/2017, 012/2017 onde
todos esses ofícios citados, encontram-se disponíveis na
secretária deste Poder Legislativo. Correspondências
Recebidas: Informes do Ministério da Educação e do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação - Comunicado de Nª
CM004727/2017, Ofícios de nª 005/2017, 028/2017, ofício
Circular nª 01/2017, 02/2017, Memorando Circular 22/02/201,
Convite – Para solenidade de Abertura da Jornada Pedagógica
de 2017 da 14ª DIRED de Umarizal-RN. Ofícios de nª 047/2017,
049/2017. Encerrando a leitura das correspondências recebidas
e expedidas. Ato seguinte o sr. presidente convida a senhora
Prefeita do município de Umarizal-RN, Elijane Paiva, para
compor a mesma. Em seguida o sr. presidente faculta a palavra
a senhora Prefeita, para que faça a sua leitura da mensagem
anual a todos os umarizalenses. Ato seguinte o Sr. presidente
faculta a palavra a Prefeita Elijane Paiva, onde inicia dizendo,
“Em nome de todos da administração pública municipal, saúdo
os umarizalenses, razão maior da nossa gestão, para gerar
progresso a vida de todos. Com responsabilidade democrática e
com muita honra, venho a Câmara Municipal de Umarizal-RN,
relatar sobre a pauta municipal, principalmente as expectativas
para este ano de 2017” assim iniciou o seu pronunciamento. Em
seguida a senhora prefeita, deu continuidade à leitura anual,
dizendo, “O Helário do município de Umarizal, vive um momento
especial a exemplo dos municípios brasileiros, onde a retração
econômica vem provocando serias dificuldades financeiras.
Essa situação impõe que façamos uma política de redução de
investimentos e austeridade na aplicação dos recursos para
custeio da máquina municipal. Isso sem falar na garantia de
merecidas conquistas, para os nossos servidores. Em Umarizal
a situação se apresenta com maior gravidade, encontramos
débitos de quase 1 Milhão de reais, entre eles uma em especial
provocou a retenção de repasses do FPM, que junto a receita
federal, proveniente da arrecadação feita dos servidores e que
deveriam ser repassadas ao Instituto Nacional de Previdência
Social – INSS. Somente com a previdência encontramos dívidas
de R$ 750.580,73 a gestão anterior não pagou os meses de
Novembro R$ 295.151,00 e o mês de Dezembro R$ 360.429,73
e o 13ª Salário R$ 198.000,00 valores respectivos do ano de
2017. Referente aos valores recolhidos e não repassados dos
funcionários contratados e cargos comissionados. Além disso
todos os meses é descontado R$ 20.000,00 referente a
negociação de débitos anteriores ao ano de 2016”, disse. A
prefeita Elijane Paiva, ainda acrescentou dizendo, “Para se ter
uma ideia o 1ª repasse do mês de Janeiro/2017 no dia 10, foi
totalmente confiscado pela receita e a conta ficou zerada. A
contabilidade da prefeitura faz levantamento do quadro
financeiro, mais já encontrou outras dividas tais como; CAERN
R$205.000,00 / COSERN R$ 21.092,87 Telemar R$ 2.000.00 e
o repasse do FUNDEB de 60% que é dos professores, mês de
Dezembro nos valores R$66.000.00 e tem mais recebemos a
prefeitura com R$ 32.000,00 de bloqueios judiciais, R$
108.000,00 de dívidas com tarifas bancárias no Banco do Brasil
R$ 220.880,00 de precatórias. Dividas essas que somam quase
1 milhão de reais”, declarou. Dando continuidade ao seu
pronunciamento a prefeita, declara que “O caos financeiro que
encontramos se somam ao sucateamento da estrutura
municipal, quando até postos de saúde e escolas carecem de
melhorias estruturais urgente. Com a falta de informações
negadas durante a transição, assumimos a prefeitura
impossibilitada de acesso aos mais básicos dados da gestão,
como: contas bancárias, folhas de pagamentos, folha dos
servidores onde até mesmo programas que trariam esses
informes foram apagados dos computadores. Com tudo sei da
responsabilidade que temos e que a nossa eleição se deveu a
crença da população, de que era chegado o momento de mudar
e da oportunidade aos munícipes para soerguer em Umarizal,
voltar a ser a cidade pujante que um dia foi. A partir daí de um
governo sério, e comprometido verdadeiramente com o povo.
Não vamos olhar no retrovisor, relatei situação encontrada para
repor a verdade e dizer que estamos conscientes das
dificuldades e das buscas, que vamos fazer para a recuperação
do município”, destaca a prefeita. Ainda em sua fala a prefeita
Elijane Paiva, relatou que irá fazer uma gestão inovadora e
realizadora, “Na administração por exemplo, pretendemos
implantar o contra cheque online dos servidores,
recadastramento dos servidores já iniciados, revisão da folha de
pagamento, implantar novo sistema de folha de pagamentos
mais moderno e eficiente, portal da transparência com a
publicação dos atos da administração e no Diário Oficial da
FEMURN. Além disso vamos buscar recursos, para capacitação
dos recursos humanos do município para melhor atender a
população, informatizando o centro administrativo e a
recuperação de terrenos públicos que estão na pose de
terceiros. Na assistência social, vamos garantir o pleno
funcionamento dos programas que atende crianças,
adolescentes e idosos além da proteção da população de risco”,
disse. A prefeita ainda relata que nesses primeiros dias de
gestão já tem o que comemorar, como, “Estamos garantindo a
distribuição de mais de R$ 167.000.00 em produtos da
agricultura familiar, durante este ano para 640 beneficiários da
nossa cidade. O programa criança feliz vai atender a 100
beneficiários entre crianças e gestantes, que serão
acompanhadas, o programa já realizou a adesão e logo iniciará
os seus trabalhos. 60 famílias já estão sendo acompanhadas
pelo o serviço de proteção e atendimento integral a família,
destas 22 famílias já foram inseridas somente nos meses
referência. O setor de Assistência Social e Psicológicas, já
fizeram 112 atendimentos. O CRAS já está realizando palestras
em benefícios da população em situação de risco. Também foi
criado o Programa Gerando Vidas, para o acompanhamento
especial de gestantes em situação precária, onde já
beneficiamos 26 mulheres. Na sala do empreendedor 20
atendimentos feitos com encaminhamentos satisfatórios. 550
atendimentos foram realizados pela a equipe do bolsa família,
totalizando uma média de 2.000 mil beneficiários alcançados.
Para a população de baixa renda, a assessoria jurídica

procedeu 8 atendimentos. Neste ano de 2017 queremos realizar
bem mais na Assistência Social”, declarou. A prefeita relatou
ainda entre outras conquistas nesses primos três meses de
gestão. Elijane ainda diz, “As portas da nossa gestão estão
abertas a todos. E ao vice-prefeito Raimundo Pinheiro, faço um
agradecimento especial pela forma como tem contribuído com a
gestão, sendo companheiro de todos os dias e sempre atento a
colaborar com a administração. Ao povo de Umarizal, digo que
a nossa gestão está imbuída do interesse único de melhorar a
vida de nossas famílias, fazendo a saúde funcionar, a escola ter
mais qualidade, a agricultura familiar avançar, o setor rural gerar
crescimento para haver empregos para os nossos jovens, lutar
bravamente para que tenhamos uma vida digna e prospera.
Vamos avançar sem olhar para trás, e que Deus no ajude”,
declarou a prefeita Elijane Paiva. Ato seguinte o sr. presidente
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), diz, “Deixo aqui os meus
agradecimentos a prefeita Elijane Paiva, e quero falar ao povo
de Umarizal, que estamos juntos nesta batalha e tenho fé em
Deus que tudo irá dá certo”, declarou. O presidente ainda frisou
que há muito tempo vem lutando para melhorar a cidade de
Umarizal, “É vemos passando por essas dificuldades. Na qual
venho ajudando muito a essa cidade, onde já passei por
momento difíceis mais não abandonei o meu trabalho que eu fiz
de limpeza pública desta cidade. Quando eu entrei neste
trabalho a cidade de Umarizal, não tinha condições de pagar os
serviços e o sustentei o ‘cangote e endureci’ como disse o
ditado popular e estamos na batalha final para entregar este
trabalho, sem transtornos e com responsabilidades”, declarou o
vereador presidente Marcos Antônio (PSB). Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra aos senhores vereadores por
ordem de inscrição. E na ordem, o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde inicia
dizendo, “Senhora prefeita ouvindo atentamente a sua leitura
anual, na qual sabemos que vossa excelência tem pouco mais
de dois meses à frente do nosso executivo municipal. Estive
com a senhora prefeita esses últimos dias, onde a mesma me
pergunta qual era a minha opinião sobre os passos do executivo
até os dias de hoje? Onde te respondi o seguinte, de maneira
categórica o mais importante que tem acontecido em seu
mandato até os dias de hoje, é a responsabilidade.
Responsabilidade de buscar fazer tudo como tem que ser feito.
E isso eu venho acompanhando de perto, haja vista que o meu
papel de vereador e ir até você [Prefeita Elijane] e ir até os seus
secretários para que possa verdadeiramente saber, a que
situação se encontra cada secretaria e o trabalho desenvolvido
por elas. E isso eu fiz durante esses dois meses, como meu
dever e o trabalho de um vereador que tem que estar atento e
apostos a tudo que o executivo faz, seja ele fazendo parte de
bancada de situação ou oposição”, disse. O parlamentar ainda
acrescentou dizendo, “Como a senhora prefeita falou gestão
passada não se fala mais, o que devemos falar agora é
atualidade é o que se vai fazer”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Antonimar Francisco
de Oliveira (PSB), onde inicia o seu pronunciamento dizendo,
“Atento ao discurso da senhora prefeita Elijane Paiva, é o
Umarizal realmente precisa, carece de desenvolvimento. Onde
quero desejar a senhora bastante sorte e muito
desenvolvimento, e que consiga trazer para esse município
novas esperanças, desenvolvimentos no sentido de trazer mais
do que tudo emprego e renda aos nossos munícipes”, disse. O
parlamentar ainda em seu pronunciamento faz um pedido a
prefeita Elijane Paiva, no sentido de trazer mais segurança
pública para o município de Umarizal-RN, “O nosso município
passa por um momento, que já vem de algum tempo de
insegurança. Onde estou pedindo um apoio que nós todos
podemos dá, fortalecendo dando as mãos e buscar mais
segurança para a nossa Umarizal”, destacou. O vereador
Antonimar Francisco (PSB), frisou também em relação à
agricultura do município, onde diz, “A agricultura ela é algo
fundamental em nosso município. Diante disso peço a senhora
prefeita que olhe com bons olhos para à agricultura, e quando a
gente puder e tiver condições de ajudar o povo da zona rural,
com poços artesianos, pequenas reformas de barreiros,
estradas com condições para trafegar, será um ponto
fundamental para ajudar o homem da zona rural”, disse. O
parlamentar ainda frisa que a prefeita Elijane Paiva, conte com
o seu apoio no quer for para desenvolver e melhorar a
população de Umarizal. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde diz,
“Quero aqui deixar o meu abraço a colega vereadora Neide
Freitas (PSD), que por motivos maiores não pode estar
presente aqui nesta sessão”, disse. O parlamentar iniciou o seu
pronunciamento dizendo, que muitas das ações mencionadas
pela prefeita em sua mensagem anual, já são visíveis e a
população já podem ver, “Hoje temos médicos atendendo nas
comunidades em visitas, isso é de fundamental importância
para a nossa cidade. Temos também 15 agentes de endemias,
isso é prevenção e cuidado com a população de Umarizal.
Então reforço o meu apoio em mostrar que realmente a gente
tenta fazer a mudança. Na educação já podemos ver algumas
manutenções em escolas, creches isso é muito importante”,
declara. Ato seguinte o sr. presidente faculta a para ao vereador
Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B), onde inicia
relatando sobre a mensagem anual da prefeita Elijane Paiva,
“Uma mensagem sucinta e direta sem fazer arrodeios, sem
fazer promessas que a gente não podemos cumprir, porque o
momento é de crise e de crise forte. Na qual temos que unir
forças com o executivo, legislativo e a população em geral e
todas as classes que representam a nossa sociedade”, disse. O
parlamentar ainda exaltou que nesse momento de crise que o
município e o país passa, é um momento de unir forças para
fazer o desenvolvimento do município de Umarizal. O vereador
em seu pronunciamento falou sobre a saúde municipal, onde o
parlamentar externou que desde do início do ano vem andando
e ouvindo a população, para saber como está a saúde pública
do município, se melhorou, se o serviço está sendo bem
prestado à população. “Porque eu estou vereador e estou a
serviço do povo. Então para que eu tenha certeza que os
serviços estão sendo bem prestados, eu tenho que ir ouvir a
população na zona rural e nos bairros da cidade. Onde quero
parabenizar a equipe da saúde que estão fazendo um belo
trabalho, na qual temos médicos 24 horas em nosso município.
Parabenizo os enfermeiros, médicos e a todos os profissionais
que estão de mãos dadas nesse momento difícil”, destacou o
vereador Maykon Nunes. O parlamentar parabenizou a todos
que fazem a equipe da Assistência Social, “Onde estão fazendo
um belo trabalho com as gestantes do nosso município, e com
os programas federais que existe no município e o empenho de
cada um de vocês”, disse. Em relação a educação municipal, o
vereador parabenizou os profissionais da área dizendo, “Na
equipe da educação parabenizo a todos pelo o belo trabalho,
sabemos que é um momento delicado que vive o município, por
que no início do ano letivo existe uma greve dos professores e
dos funcionários públicos. Diante disso eu acho que é um direito
que eles têm, onde estão certos de reivindicar. Diante disso

Ano I | Nº 0380
Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018
externo a toda a classe que todos terão o meu apoio”, disse.
Maykon Nunes, relatou que a partir da próxima semana irá
reunir-se com todos os vereadores, secretário da educação e a
prefeita Elijane, para falarem sobre a greve dos servidores, “Na
qual tenho certeza que a prefeita será sensível e vai atender
vocês. Mais é o seguinte eu acho que a prefeita não vai ser
irresponsável ao ponto de dá um aumento e não poder cumprir,
porque o financeiro pesa. Então precisamos todos sentar e
entrar em um acordo”, declarou. O vereador destacou que está
pronto para ajudar a gestão da prefeita Elijane Paiva e ajudar a
nossa Umarizal. “A campanha acabou, o momento de discutir
política vai ser daqui a três ano e meio, na hora certa. Vamos
unir forças e trabalhar para toda a população umarizalense. A
classe política e a sociedade unidas só quem irá ganhar é o
nosso povo e a nossa cidade”, disse Maykon Nunes. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde inicia relatando a sua
satisfação de estar fazendo parte do Poder Legislativo, “Onde
estou extremamente honrada em iniciar o meu 1ª dia de
trabalho aqui nesta Casa Legislativa, e aqui quero reiterar o
meu compromisso com a população de honrar de forma
democrática através do voto que me foi dado”, disse. A
parlamentar ainda frisou que sabe da sua responsabilidade
como vereadora da Câmara Municipal de Umarizal-RN, “Haja
vista que nós temos como papel principal fiscalizar os atos do
poder público, e também conhecer as dificuldades que se
encontra o nosso município. Mais não só conhecer as
necessidades e dificuldades, mais também conhecer de que
forma pode se solucionar tais problemas”, disse. A vereadora
convidou aos seus colegas vereadores há unirem forças, no
tocante de realmente fazer pelo o município de Umarizal, “Como
bem citou alguns colegas aqui nesta casa, que se deixe as
bandeiras partidárias de lado e que levem em consideração as
necessidades que a nossa população tem de melhorias na
qualidade de vida, desenvolvimento e acesso as necessidades
básicas tão sonhadas pela população”, destacou. Meyre
Câmara (PSB), declarou para a prefeita Elijane Paiva, que todos
sabem que as dificuldades são muitas, mais não são somente
em Umarizal, mais sim em todos os municípios do Brasil, “Que
passam por imensas dificuldades que se tornam difíceis muitas
vezes na administração pública. Mais vale salientar quer com
planejamento, organização e responsabilidade muitos gestores
conseguem tirem do buraco muitas prefeituras do RN que Sá do
Brasil. Pois é necessário realmente um planejamento
democrático voltado as necessidades que realmente são
importantes neste momento”, disse. A parlamentar ainda relatou
sobre a greve dos servidores públicos do município de
Umarizal, onde os mesmos estavam presente na sessão. “Onde
estão aqui realmente reivindicando os seus direitos,
reivindicando a aplicação do piso, melhores condições salariais
e estruturas para que os mesmos possam realmente
desenvolver um trabalho bem juntos aos seus alunos. Diante
disso queria muito que os nobres colegas vereadores se
empenhasse com essa classe, onde estou aqui para ajudar. E
tenho certeza que a excelentíssima senhora Prefeita Elijane
Paiva, haja vista que a mesma também é pedagoga e sabe das
dificuldades que os nossos professores enfrentam e sabe das
reais necessidades e sabe também que a luta é legível.
Sabemos que as dificuldades citadas pela mesma não são
fáceis, mais é importante que se ouça a classe. No dia da
assembleia a classe apenas recebeu um ofício, ninguém foi lá
comunicar e se quer expor as dificuldades da prefeitura. Eu
acho que o primeiro passo para ter evitado a greve e a
deflagração da greve, e iniciar realmente o ano letivo com greve
que não é fácil, seria o primeiro passo, mais não foi feito. Onde
eu conclamo com a prefeita, que sente-se com a categoria e
procurar um denominador comum que atenda ambas as partes.
E que possamos realmente retornarmos as atividades do ano
letivo, para que os alunos não fiquem tão prejudicados”,
declarou. A parlamentar ainda fez um pedido ao sr. presidente
da Câmara Municipal de Umarizal, Marcos Antônio de Oliveira
(PSB), para que não meça esforços para abrir os gabinetes,
“Para que os nobres colegas vereadores tenham um local
adequado para atender as pessoas e a população que nos
procuram e também desenvolver o nosso trabalho”, destacou a
vereadora Meyre Câmara. Ato seguinte o sr. presidente faculta
a palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
onde inicia dizendo, “Espero que o mandato da senhora prefeita
Elijane, venha mesmo para fazer mudanças, e mudanças para
melhor, por que é isso que a nossa população almeja e é isso
que eu desejo”, disse. O parlamentar ainda destacou a grande
importância das chuvas nesses últimos dias no município de
Umarizal, “Porque a situação que ia ficar, não teria como a
prefeitura resolver esse problema por contra própria que era
uma calamidade que a gente não sabia nem como iria ficar”,
disse. O vereador Robério Delfino, ainda acrescenta dizendo a
prefeita Elijane, se for para trabalhar para o bem do povo, que
poderia contar com o vereador Robério, “Porque eu fui eleito
para defender os direitos do povo, e tenho responsabilidade
suficiente para representar os cinco mandatos que tenho como
vereador neste município, com muita responsabilidade e
respeito com o povo”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM),
onde diz, “Ouvindo atentamente a mensagem anual da prefeita
Elijane Paiva, nesse pouco e curto tempo de mandato de 67
dias, dá para toda a população entender que foi feito um
trabalho de mão dadas. Então não poderia de deixar nessa
oportunidade de parabenizar tanto a prefeita como também o
vice-prefeito, mais também toda a sua equipe, secretariados e
demais funcionários”, disse. O parlamentar inda externou a sua
crença no trabalho em equipe, onde disse, “Acredito muito
nessa equipe formada por Elijane e Raimundo. Tenho certeza
que essa equipe está pronta para cada um dá o melhor de si,
não só para Elijane ou Raimundo, mais sim para toda a
população de Umarizal que tanta almeja dias melhores”, disse.
O vereador externa para a prefeita Elijane, dizendo o seguinte,
“É de fato e de direito que nesses 67 dias as coisas estão se
encaixando e acontecendo em nosso município. De verdade a
mudança veio para ficar, porque hoje a gente já escuta pessoas
que nesse curto prazo tempo de gestão, já falando controversas
do que era certo ontem, hoje já é errado, e o que era errado
ontem, hoje já é certo. Não podemos levar por esse lado, temos
que levar de forma harmônica, desarmando os palanques,
baixando as bandeiras, porque a política já passou. Agora é
darmos as mãos, unirmos forças e buscar acima de tudo
parcerias a nível estadual e federal, para que essa cidade possa
ter dias melhores. E nisso eu acredito e confio na prefeita
Elijane e em seu vice-prefeito Raimundo, acredito em nossos
secretários e na nossa bancada de vereadores e também
acredito nos vereadores de oposição. E tenho certeza que aqui
vão fazer uma oposição com responsabilidade, porque Umarizal
precisa de união e unanimidade, para que tenhamos um futuro
melhor”, disse. O parlamentar ainda enviou uma Moção de
Pesar a vereadora Neide Freitas e aos seus familiares, em
nome da câmara municipal de Umarizal e dos demais
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vereadores. Pelo o falecimento do seu esposo Marcos
Fernandes, que foi ex-vereador, ex- vice-prefeito e ex-prefeito
de Umarizal-RN. Ato seguinte não havendo quem quisesse
mais fazer o uso da palavra o senhor presidente, determinou
que eu _ Francisco de Assis Filho (DEM), 1ª Secretário, desta
Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA que, após lida e em
tudo estando conforme, será aprovada pelos os senhores
vereadores e declarou encerrados os trabalhos desta Sessão
Legislativa. Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de
Oliveira, Umarizal-RN, em 07 de Março de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO
DE 2017
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 03ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (PT do B), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio
Gilmar de Freitas (PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB). Faltando os vereadores
Francisco de Assis Filho (DEM), Antonimar Francisco de
Oliveira (PSB) e Rizoneide Moura Freitas (PSD), que tiveram as
suas ausências justificadas. Ato seguinte o sr. presidente
convida a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para
assumir a 1ª Secretária adoc. Ato seguinte o sr. presidente
convida o vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), para o 2ª
Secretário adoc. Ato seguinte o senhor presidente colocou em
votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi aprovado por
unanimidade, passando-se direto à discussão da Ata, o que não
havendo quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o
que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor
presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constou o seguinte: Correspondências
Recebidas: Ofícios de nª 002/2017, 003/2017. Comunicados:
12249/2017, 13304/2017. MEC – Ofício nª 045/2017 SMS.
Correspondências Expedidas: Ofícios nª 015/2017, 016/2017,
017/2017, 018/2017, 019/2017, 020/2017 e 001/2017.
Encerrando a leitura das correspondências recebidas e
expedidas: Ato seguinte o sr. presidente, determina que a 1ª
Secretária faça a leitura dos requerimentos em pauta. Ato
seguinte a 1ª secretária, inicia a leitura dos requerimentos, onde
diz, “Requerimento nª 003/2017, de autoria da Vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima - Ementa: Requer da
superintendência do Banco do Brasil, providências urgentes da
abertura da agência de Umarizal-RN. Requerimento nª
002/2017, de autoria do Vereador Maykon Ricard Cavalcante
Nunes – Assunto: Reforma da Quadra Esportiva do Bairro
Mutirão. Requerimento nª 001/2017, de autoria do Vereador
Maykon Ricard Cavalcante Nunes – Assunto: Reforma da Praça
de São José em Umarizal-RN. Requerimento nª 001/2017, de
autoria do Vereador Francisco Jadson Xavier – Assunto:
Transformar a sessão do dia 28 de Março/2017 em Audiência
Pública. Requerimento nª 002/2017, de autoria do Vereador
Francisco Jadson Xavier – Assunto: Denominação das ruas
com os seus respectivos números para o bairro Caraíbas”,
disse. Ato seguinte encerrado a leitura dos requerimentos em
pauta, o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Francisco
Jadson Xavier (DEM), para fazer a defesa do seu requerimento
de nª 001/2017, onde inicia dizendo, “Haja visto estamos aqui
atendendo há um pedido da comunidade de Umarizal e alguns
órgãos e do Sindicato dos Professores do RN, que me
procurou, solicitando que pudéssemos transformar a sessão
ordinária do próximo dia 28 de Março/2017 em uma audiência
pública, onde o povo viesse a esta Casa Legislativa da sua
opinião e o seu parecer do que se diz ao tocante da Reforma
Previdenciária que está acontecendo atualmente em nosso
país”, destacou o parlamentar. O parlamentar ainda em seu
pronunciamento encaminhou um ofício em forma de convite
para todos os deputados federais do RN, para participarem da
audiência pública no próximo dia 28 de Março/2017. “Haja vista
nós queremos cobrar e saber qual a posição de cada
parlamentar, e como os mesmos irão votar nessa reforma da
previdência”, disse. Ato seguinte o sr. presidente coloca o
requerimento nª 001/2017 em votação, “Quem for favorável
permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
Requerimento nª 001/2017 foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), para fazer a defesa
do seu requerimento de nª 002/2017, onde inicia dizendo,
“Trago esse requerimento para votação, atendendo a
reivindicações de todos os moradores do Bairro Caraíbas, onde
na qual em várias oportunidades ao conversar com aqueles
moradores, eu sempre indagava sobre a questão da entrega de
correspondências em nosso município, pelo os Correios
naquele bairro. E fazia essa indagação para tentar chegar em
denominador comum, aonde que verdadeiramente estava
acontecendo o erro? O porquê que aquele bairro não recebia as
devidas correspondências? Se era um erro das administrações?
Se era um erro dos correios? Mais na verdade chegando a uma
conclusão, em conversa com um funcionário dos correios de

Umarizal, o mesmo falou que os correios não têm nenhuma
culpa em relação a tudo isso que vem ocorrendo, na qual isso é
algo que tem que ser feito pelo o município. Por isso hoje trago
esse requerimento, para o nosso executivo, que em forma da lei
possa trazer esse projeto para o Poder Legislativo Municipal, e
que nós vereadores possamos votar”, disse. Ato seguinte o
requerimento nª 002/2017 ainda em discursão, o Sr. presidente
concede uma parte ao vereador Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (PT do B), onde diz, “Vereador Jatão, vossa excelência
poderia até acrescentar em seu requerimento, a questão da
Prefeitura de Umarizal, contratar uma empresa terceirizada para
fazer um estudo no município, e depois de fazer esse
levantamento que chegue a numeração das casas e a
denominação das ruas. Onde declaro o meu voto favorável”,
destacou o parlamentar. Ato seguinte o sr. presidente coloca o
requerimento nª 002/2017 em votação, “Quem for favorável
permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
Requerimento nª 002/2017 foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para fazer a
defesa do seu requerimento de nª 003/2017, onde inicia
dizendo, “A justificativa é que agência do Banco do Brasil em
Umarizal, por não está funcionando normalmente, onde vem
prejudicando a economia do nosso município. Bem como os
aposentados, que os mesmos possuem apenas o cartão de
benificiário, ele não têm como fazer transferências ou outro tipo
de movimento. Diante disso os mesmos, vêm tendo que se
deslocar para as cidades vizinhas, para puderem fazerem o
saque do seu dinheiro, correndo o risco de muitas vezes sofrer
um acidente ou até mesmo assaltos na ida e vinda aos outros
bancos das cidades vizinhas. Sendo que isso também prejudica
a economia do nosso município”, destacou. Ato seguinte o sr.
presidente coloca o requerimento nª 003/2017 em votação,
“Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se
manifeste. O Requerimento nª 003/2017 foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do
B) para fazer a defesa do seu requerimento de nª 001/2017,
onde inicia dizendo, “Eu fiz esse requerimento atendendo as
reivindicações dos moradores do Bairro São José, onde a praça
de São José, encontra-se em maus lençóis, abandonada.
Sabemos as dificuldades que a prefeitura enfrenta. Uma praça
que reuni amigos e familiares ondem reunissem para conversar,
se distrair e fazer algumas atividades físicas. Na parte da noite
a praça encontra-se com pouca iluminação, onde as crianças
não têm onde brincarem, por não ter também um parquinho
infantil. Diante tudo isso seria interessante também que fosse
construído algumas lanchonetes, para os moradores do bairro,
poderem vender refrigerantes, salgados entre outros alimentos,
na qual iria ajudar as pessoas que precisam e na economia do
município. Diante disso o bairro São José é um bairro grande
que merece todo o nosso respeito”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente coloca o requerimento nª 001/2017 em votação,
“Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se
manifeste. O Requerimento nª 001/2017 foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do
B) para fazer a defesa do seu requerimento de nª 002/2017,
onde inicia dizendo, “É de bastante necessidade a reforma da
quadra de esportes, do Bairro Mutirão, onde a mesma encontrase sem condições nenhuma para a prática de esportes,
causando uma deficiência de tal utilidade para toda a população
daquele bairro. É necessário a reforma haja vista, que a quadra
está em uma boa localização, dando acessos a vários bairros
vizinhos. Os jovens que praticam esportes estão sendo
prejudicados, e sabemos que o esporte e o lazer, contribuem e
são fatores preponderantes no combate ao uso de drogas e
marginalização dos nossos jovens”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente coloca o requerimento nª 002/2017 em votação,
“Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se
manifeste. O Requerimento nª 002/2017 foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte ainda na ordem do dia, a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), encaminhou um
ofício a Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, solicitando o
seguinte, “Que a P.M.U solicite informações sobre os
profissionais que trabalham no NASC – Saúde Bucal, PSF,
Vigilância sanitária, CREAS e CRAIS com suas devidas
lotações e locais de atendimento”, disse. A parlamentar ainda
encaminhou uma Moção de Congratulação para a Ordem de
DeMolay– Príncipes da virtude nª 550 / Umarizal-RN, pela a
comemoração do dia 18 de Março, dia Internacional, Estadual e
municipal dos DeMolays”, disse. A vereadora ainda envia uma
Moção de Pesar, aos familiares do Sr. Omar Mafaldo de
Amorim. Ato seguinte o sr. presidente, concede uma parte ao
vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), para fazer o
uso da palavra e enviar um ofício, onde diz, “Gostaria de
encaminhar um ofício para a Prefeitura Municipal de UmarizalRN, solicitando que o executivo tivesse um pouco mais de
cuidados, com a praça Helena Lúcia, onde a mesma encontrase com muito mato, na qual seja feita a limpeza e manutenção
da mesma”, disse. O parlamentar ainda envia outro ofício a
Prefeitura de Umarizal, solicitando que se faça a limpeza do
mato na Escola Municipal Tancredo Neves. Ato seguinte ainda
na ordem do dia, o vereador Francisco Jadson Xavier (DEM),
encaminhou um ofício/convite aos senhores deputados federais
do estado do RN, para se fazerem presentes na Audiência
Pública que será realizada no próximo dia 28 de Março de 2017,
na Câmara Municipal de Umarizal-RN. “Para cobrarmos dos
senhores Deputados Federias: Fábio Faria, Beto Rosado,
Antônio Jacome, Zenaide Maia, Felipe Maia, Walter Alves,
Rafael Mota, Rogério Marinho e o Senadores do RN: O
senhores José Agripino Maia e Garibaldi Alves Filho e a
Senhora Senadora Fátima Bezerra que nos representam em
Brasília-DF, para sabermos de suas posições, seja ela
participando aqui no legislativo municipal da nossa audiência
pública ou através de documentos nos passando as suas
posições em relação a Reforma da Previdência Social no Brasil.
Entretanto se os senhores deputados federais do RN e os
senadores do RN, não puderem vim para Audiência Pública, os
mesmos dentro do ofício em seu teor da sua posição, sobre a
questão da votação da Reforma Previdenciária”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (PT do B), encaminhou um ofício ao
Secretário Estadual de Recursos Hídricos e Meio Ambiente,
solicitando, “Que se envie um engenheiro para fazer um estudo
na parede do açude Rodeador em Umarizal-RN. Haja vista a
mesma encontra-se com muitos buracos”, disse. Ato seguinte
ainda na ordem do dia, o vereador Antônio Gilmar de Freitas
(PR), encaminhou uma Moção de Pesar aos familiares do Sr.
Canindé (Irmão do ex-vereador desta casa o sr. Francisco
Antônio). O parlamentar também enviou outra Moção de Pesar
aos familiares do Sr. Cássio. Ato seguinte Encerrando a Ordem
do dia, o sr. presidente faculta a palavra aos senhores
vereadores, e por ordem de inscrição a palavra é facultada ao
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde inicia o seu
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pronunciamento relatando do seu encontro com o Secretário de
Agricultura de Umarizal, o Sr. Lázaro, onde o parlamentar
relatou que questionou com o secretário, sobre os cortes de
terras dos agricultores do município de Umarizal-RN, “Na qual o
secretário me falou que hoje em Umarizal, só resta 5% das
terras dos agricultores a serem cortadas ou seja 95% das terras
dos agricultores de Umarizal-RN, já foram cortadas. E em
parceria com a EMATER a prefeitura de Umarizal, já entregou a
sua totalidade de 100% aos bancos de sementes”, disse. O
parlamentar ressalta que estar sempre em busca de saber
como encontra-se as ações do município, onde diz, “Isso na
busca de estar atento, para saber realmente se as ações estão
chegando ao nosso município”, disse. O vereador ainda relatou
do seu encontro com a prefeita de Umarizal, a senhora Elijane
Paiva, onde o mesmo tratou do assunto da entrega do Leite do
estado em Umarizal, “Onde nós tínhamos uma entrega de leite
em cerca de 950 litros, e esse número foi subtraído para 370
litros de leite. Diante disso o governo estadual, deixou o
município de Umarizal em uma situação de calamidade, haja
vista temos crianças, idosos, doentes que necessitam desse
leite. Portando eu sugeri à prefeita, que nós vereadores de
Umarizal, buscasse marcar uma audiência com o Governador
do RN, Robson Farias, para o mesmo rever essa redistribuição
do leite do estado em nosso município, haja vista que não pode
continuar da maneira que estar”, disse. O parlamentar ainda
encaminha uma Moção de Congratulações a senhora
Desembarcadora Zenaide Bezerra, ao Juiz de Direito da
Comarca de Umarizal, o Sr. Arthur, a promotora do município de
Umarizal, a senhora Engraça e ao Corpo de Servidores do
Fórum de Umarizal, “Que na tal maestria trouxe para esta casa
legislativa um evento de grande magnitude, no último dia 15 de
Março”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde inicia o
seu pronunciamento mostrando a sua indignação e decepção
com o executivo municipal em relação a greve dos Servidores
Públicos de Umarizal-RN, “Desde do dia 17 de Fevereiro/2017,
que a categoria dos servidores públicos de Umarizal, entraram
em greve, onde enviaram ofícios ao executivo municipal,
oficializando a greve. E desde do dia 17/02/2017 as conversas
que nós tivemos com o executivo, digo nós porque sou uma
servidora pública também, foi conversas que o próprio sindicato
propôs a excelentíssima senhora prefeita de Umarizal, que nos
recebeu em seu gabinete no último dia 08/03, onde fizemos
uma proposta a prefeita, haja vista que não houve nenhuma
proposta do executivo. A prefeita nos pediu uma semana, e
assim demos uma semana. Na segunda-feira (13) passada, os
nobres colegas vereadores desta casa, estiveram presentes
aqui, juntamente com o advogado Lira, o secretário Oriel Rêgo,
onde nós servidores, saímos daqui todos decepcionados.
Porque esperávamos uma resposta positiva ou negativa do
executivo, e não houve essa resposta. Então é um absurdo vim
duas representações do município, onde os mesmos vieram
com os números simplificados, e a gente [servidores], pedimos
que fosse exposto a receita mais explicitada. E o montante que
foi dado, realmente não convence a categoria dos servidores de
que não dá para pagar. Portanto o que está faltando realmente
é um pouco de cuidado com o município e o funcionário. Nós
não estamos brincando de greve, nós não estamos atrás do
máximo é o mínimo. É vergonhoso o município de Umarizal,
pagar um professor como se ele tivesse apenas um ensino
médio”, disse. A vereadora ainda retratou sobre o piso nacional
dos professores, que não foi pago ainda, onde era para ter sido
pago desde de Janeiro/2017, “Nunca na história política de
Umarizal, desde que foi implantado o piso, os professores
nunca deixaram de receber o seu piso no mês de janeiro”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B), onde
inicia o seu pronunciamento externando a sua indignação com a
Inter TV Cabugi com os grupos culturais em Umarizal-RN. “A
emissora de televisão Inter TV de Natal-RN, estará vindo ao
Umarizal fazer uma entrevista ou um levantamento dos grupos
culturais do município, e por eu não saber o motivo a maior
parte dos grupos culturais de Umarizal ficaram de fora. Por
exemplo as quadrilhas juninas Encanto do Nordeste e Coração
Junino, e o grupo Arte e Riso grupo esse de grande importância
para o nosso município, onde nos representam a nível nacional.
Onde deixo registrado a minha indignação junto a Inter TV e o
porquê do motivo da exclusão desses grupos. Porque é com a
cultura que se tira os jovens do mundo das drogas, violência e
da criminalidade”, disse. O parlamentar ainda encaminhou um
ofício para a Secretaria de Cultura e Esportes Municipal,
solicitando que seja informado qual o calendário esportivo de
Umarizal-RN. “Porque até o momento não temos conhecimento,
e os jovens precisam saber desse calendário, para que se
possa planejar os campeonatos, mini campeonatos e torneios”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde inicia o seu
pronunciamento indignado de como os gestores de Umarizal,
tratam quem trabalha. “É vergonhoso! O desrespeito não só da
atual gestão, que descumpriu um compromisso com a classe
dos servidores públicos de Umarizal. Na qual essa “Vergonha”
já vem acontecendo há 18 anos com a classe dos servidores
públicos do nosso município. Haja vista são várias gestões que
tem o acumulo de letras, e nem um dos gestores fizeram nada”,
relatou. Dando continuidade ao seu pronunciamento o
parlamentar convocou ainda os membros da Comissão de
Educação da Câmara Municipal para iniciar uma série de visitas
às escolas municipais com o objetivo de ver de perto os
transtornos causados pela falta de professores em sala de aula.
“Conversando hoje com os membros da comissão, eu sugeri
que que a gente inicie as nossas visitas nas escolas do
município para que possamos ter um levantamento e um
embasamento da situação que a falta dos professores tem
causado”, contou o vereador. Solidário a greve dos servidores
públicos municipais, o vereador Gilmar Freitas (PR) declarou
ainda o seu apoio ao movimento da categoria. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Robério
Dantas Delfino (PSB), onde inicia o seu pronunciamento
indignado com a posição do governo do estado, em ter feito o
corte do leite do estado em entorno de 70% dos beneficiários do
leite em Umarizal. “Onde isso não é justo e temos que procurar
o governador para nos esclarecer o motivo desses cortes”
disse. O parlamentar ainda se mostrou a favor as reivindicações
dos servidores públicos de Umarizal, que estão em greve desde
do dia 17 de Fevereiro/2017. “Podem contar comigo, onde terão
o meu apoio e como vereador eu posso e vou intermediar com o
executivo. Portanto nada mais justo a prefeita procurar de
imediato solucionar essa problemática, porque esse é um direito
de todos os servidores e espero que a categoria tenha uma
resposta o quanto antes”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), faz o uso da palavra, onde
inicia o seu pronunciamento externando a sua felicidade por ver
a enorme satisfação dos agricultores do município de Umarizal,
com as chuvas e cortes de terras já feitos. O parlamentar ainda
declarou mais uma vez o seu apoio a classe dos servidores
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públicos de Umarizal, “Onde espero que o executivo de uma
resposta a classe, para que possamos ver os nossos servidores
de volta aos trabalhos e felizes. Portanto essa greve vem
prejudicando os pais dos alunos”, disse. O presidente ainda
enfatizou que todos os vereadores de Umarizal, estão
engajados nessa luta dos servidores públicos. Ato seguinte não
havendo quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _ Waldimeyre Câmara de Lima,
1ª Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA
que, após lida e em tudo estando conforme, será aprovada
pelos os senhores vereadores e declarou encerrados os
trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões Vereador
Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 21 de Março de
2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
Publicado por:
MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO
DE 2017
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 04ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou ao 1º
Secretário que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (PT do B), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio
Gilmar de Freitas (PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM)
e Antonimar Francisco de Oliveira (PSB). Faltando somente a
vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), que teve a sua
ausência justificada. Ato seguinte o senhor presidente colocou
em votação o pleito do 1ª Secretário, o que foi aprovado por
unanimidade, passando-se direto à discussão da Ata, o que não
havendo quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o
que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor
presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constou o seguinte: Correspondências
Expedidas: Ofícios de nª 021/2017, 022/2017, 023/2017,
024/2017, 025/2017, 026/2017, 028/2017. Moções de Pesar: Nª
003/2017, 004/2017, 005/2017. Moções de Congratulações: Nª
001/2017, 002/2017, 003/2017, 004/2017 e 005/2017.
Correspondências Recebidas: Telegramas dos Correios
(Encontra-se disponível na secretaria). Ofício nª 105/2017,
045/2017. Correspondências da CAERN, Convites (Encontra-se
disponível na secretaria). Ato seguinte encerrando a leitura das
correspondências expedidas e recebidas, e não havendo
nenhuma pauta para a ordem do dia, o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), encerra a presente sessão, para logo
seguinte iniciar a Audiência Pública que tratar sobre a Reforma
da Previdência Social no Brasil. Ato seguinte não havendo
quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _ Francisco de Assis Filho
(DEM), 1ª Secretário, desta Casa Legislativa, lavrasse a
presente ATA que, após lida e em tudo estando conforme, será
aprovada pelos os senhores vereadores e declarou encerrados
os trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões
Vereador Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 28 de
Março de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
Publicado por:
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL
DE 2017
Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 05ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os

trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a presidência do
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Estando de posse
da palavra o senhor presidente solicitou ao 1º Secretário que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B),
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio Gilmar de Freitas
(PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM). Faltando
somente os vereadores Antonimar Francisco de Oliveira (PSB)
e Rizoneide Moura Freitas (PSD), que tiveram suas ausências
justificadas. Ato seguinte o senhor presidente colocou em
votação o pleito do 1ª Secretário, o que foi aprovado por
unanimidade, passando-se direto à discussão da Ata, o que não
havendo quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o
que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor
presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual o 1ª constatou que não havia
correspondências recebidas e expedidas. Ato seguinte o sr.
presidente, pede ao 1ª Secretário que faça a leitura das
matérias em pauta. Ato seguinte o 1ª secretário, inicia a leitura
onde diz, “Projeto de Lei nª 001/2017, de autoria do vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), Ementa: Cria no âmbito do
município o dia do artista popular de Umarizal”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede a palavra ao propositor do
projeto de lei nª 001/2017, o vereador Francisco Jadson Xavier
(DEM), para a discursão, onde inicia dizendo, “Neste dia de hoje
memorável, para que possamos ter verdadeiramente na cidade
de Umarizal, como exemplos de outras cidades brasileiras, esta
visão de cultura que muitas vezes não temos em nossa
comunidade, vistos as vezes alguns grupos culturais e pessoas
que buscam fazer cultura em todos os segmentos, como
aqueles que verdadeiramente só são vistos, em segundo ou em
terceiro, e não sei em qual tempo que são vistos em nossa
comunidade. Não digo só pelo os poderes públicos constituídos,
mais também pela própria comunidade”, disse. O parlamentar
ainda diz, “Estamos criando essa lei no município de Umarizal,
para que ela seja seguida, organizada e para que o artista da
nossa terra tem visibilidade em vários segmentos”, disse. De
acordo com o projeto de lei, o dia do artista popular, será nos
segundos sábados no mês de agosto. O vereador ainda
destaca, “A história da cultura ela faz o nome de uma cidade,
muitos não sabem disso. Mais quando nós estamos sendo
representados em qualquer lugar que seja, Umarizal sempre
ficará lembrando naquele que viu e verá o seu nome estampado
e gritado aonde quer que ele vá. A presente lei ela justificasse
pela busca do reconhecimento, valorização, divulgação de
todos os artistas da nossa terra e de todos os segmentos”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte ao
vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde diz, “Quero aqui
parabenizar todos os artistas da terra, que se fazem presente
nessa sessão. Na qual como é importante esse projeto do
vereador Jatão, que estará dando a importância a cada
umarizalense artista dessa terra. Esse projeto vem de encontro
de darmos carrinho a todos os artistas de Umarizal”, disse. Ato
seguinte o 1ª secretário Francisco de Assis Filho (DEM), sugere
o seguinte em relação a votação do projeto de lei nª 001/2017,
“Regimentalmente poderíamos resolver esse empasse e
acelerar a votação do projeto para hoje, e aproveitarmos a
presença dos jovens que estão aqui nessa sessão,
representando a cultura da nossa cidade, onde não vai ferir o
regimento, colegas vereadores, se for de acordo de todos, seria
ideal ver a comissão pertinente a esse projeto, e a comissão se
manifestasse com um parecer verbal, diante disso se
dispensava o tramite do projeto ir para as comissões, onde com
o parecer verbal colocaríamos o projeto em votação e em
seguida aprovaríamos”, sugeriu o vereador. Ato seguinte o sr.
presidente concede uma parte a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde diz, “Eu acho o que o nobre colega
Francisco de Assis (DEM), propôs é o mais viável”, disse. Ato
seguinte de acordo com todos os vereadores presentes na
sessão, o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
convida o sr. vereador-presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esportes, Antônio Gilmar de Freitas (PR), para dá o
parecer verbal em relação ao projeto de lei nª 001/2017. Ato
seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (DEM),
coloca em votação o Projeto de Lei nª 001/2017, onde diz, “O
projeto em encontra-se em votação, quem for favorável
permaneça como está, caso contrário se manifeste. O Projeto
de Lei nª 001/2017 foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente pede ao 1ª Secretário que faça a
leitura das próximas matérias em pauta. “Requerimento nª
001/2017 de autoria do Vereador Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), onde requer do executivo municipal a construção
de uma praça no Bairro Lalins e Novo Horizonte”, encerrou a
leitura o 1ª secretário. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
propositor do requerimento nª 001/2017, onde diz, “Esse
requerimento é de muita importância para aqueles moradores,
que fazem parte dos Bairros Lalins e Novo Horizonte, onde até
hoje não tem uma praça, na qual espero que o executivo
municipal, procure benefícios e recursos que venham a
engradecer a estes bairros hora citados, que tanto merece o
nosso respeito”, disse. Ato seguinte o sr. presidente colocou em
votação o Requerimento nª 001/2017, onde diz, “O
requerimento encontra-se em votação, quem for favorável
permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
requerimento nª 001/2017 foi aprovado por unanimidade”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente pede ao 1ª Secretário que faça a
leitura das próximas matérias em pauta. “Requerimento nª
002/2017 de autoria do Vereador Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), onde requer a pavimentação das ruas Santa
Luzia – Bairro Santa Luzia, até a Escola Municipal Santa
Filomena, Rua: João Mafaldo – Bairro Novo Horizonte, Rua:
Pedro Amorim – Centro”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino
(PSB), propositor do requerimento nª 002/2017, onde diz,
“Essas pavimentações são requerimentos que eu já pedir em
outras legislaturas. Portanto nada mais justo que se lute pela a
pavimentação dessas ruas hora citadas no meu requerimento,
sabendo-se que existem também outras ruas em nossa cidade
que precisam de pavimentações. Onde estaremos cobrando
dos poderes executivo municipal, governo do estado, governo
federal, deputados e senadores na qual é de suma importância
para o nosso município essas pavimentações”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente colocou em votação o Requerimento
nª 002/2017, onde diz, “O requerimento encontra-se em
votação, quem for favorável permaneça como está, caso
contrário se manifeste. O requerimento nª 002/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
pede ao 1ª Secretário que faça a leitura das próximas matérias
em pauta. “Sobre a mesa temos dois requerimentos de nª
003/2017 e 004/2017 de autoria do vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (PT do B), onde eu indagaria aqui ao sr.
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presidente juntamente com os colegas vereadores, se
poderíamos ler os dois e em seguida colocarmos em discussão
e votação. Porque no meu entendimento possuem o mesmo
teor. O requerimento nª 003/2017, requer a manutenção dos
equipamentos da Academia da terceira idade na Praça dos
Eucaliptos. O requerimento nª 004/2017, requer a manutenção
dos campos de futebol do CSU, Caraíbas e Cohab”, disse. Ato
seguinte todos os pares acatando a indagação do 1ª secretário,
o sr. presidente concede a palavra ao propositor dos
requerimentos 003/2017 e 004/2017, o vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (PT do B), para a defesa dos seus
requerimentos, onde diz, “O requerimento nª 003/2017, quando
ano passado eu estagiei na academia da terceira idade, em
torno de 3(três) meses, onde criei um laço com o pessoal que
prática as atividades físicas naquela localidade, e com isso
recebi várias ligações dos alunos da academia, pedindo que eu
falasse com o executivo municipal para que se faça a
manutenção dos equipamentos da academia da terceira idade,
na qual encontra-se alguns quebrados, outros que não estão
funcionando como é pra ser. E para constar essa solicitação
dos alunos, me fiz presente até à academia e puder ver que
realmente existe equipamentos quebrados, outros precisando
de manutenção. Diante disso os alunos, precisam desses
equipamentos onde estão lá diariamente. Portanto essa prática
de exercícios é um incentivo que nós damos aos idosos do
nosso município, a praticarem exercícios físicos”, disse. O
parlamentar ainda fez a defesa do requerimento nª 004/2017,
onde disse, “Eu recebi ligações de várias pessoas que jogam
futebol, que gostam do esporte, onde me comunicaram que
estão sendo penalizados nos campos do CSU, Caraíbas e
Cohab, porque os mesmos encontram-se em maus condições
físicas para a prática do esporte”, disse. O vereador sugeriu que
o executivo municipal, através da secretaria de infraestrutura,
passasse uma máquina para tampar os buracos existentes nos
campos, e também que fosse retirado todo o mato existente nos
campos de futebol. “Diante disso estaremos incentivamos a
prática de esportes em nosso município”, disse. Ato seguinte o
sr. presidente concede uma parte a vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), para a mesma fazer um
encaminhamento de ofício, onde diz, “Eu peço que envie um
ofício ao Poder Executivo, solicitando a parceria com a Casa de
Cultura Palácio do Gavião em Umarizal-RN”, disse. Ato seguinte
o sr. presidente concede uma parte ao vereador Francisco
Jadson Xavier (DEM), para o encaminhamento de ofício, onde
diz, “Envio um ofício ao executivo municipal, para que fosse
solicitado para a Casa de Cultura Palácio do Gavião em
Umarizal-RN, uma pessoa para que pudesse efetuar a limpeza
daquele recinto, bem como material de limpeza. Onde era uma
parceria que era firmada com as gestões passadas”, disse. O
parlamentar ainda encaminhou um ofício a pedido da
comunidade de Cajazeiras, “Para que se envie um ofício para a
secretaria de obras de Umarizal-RN, vessando que a barragem
daquela comunidade, próximo a senhora de Dona Nega, estar
precisando urgente de fazer reparos”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), pede uma parte
onde diz, “Existe um projeto para ser construída uma passagem
molhada naquela comunidade. Na qual nós vereadores
precisamos fazer um requerimento, e mandar para o
governador do RN, Robson Farias, e pedir que se faça essa
obra o quanto antes, para atendermos o pedido daquela
comunidade, que merece todo o nosso respeito”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B), para o
encaminhamento de ofício ao executivo municipal, “Solicitando
informações de um contrato do repasse da CAIXA, junto ao
município de Umarizal-RN, de nª 786620/2013 que trata da
construção da 1ª etapa do Estádio de Futebol”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), para enviar uma Moção
de Pesar, onde diz, “Para os familiares da Senhora Terezinha
de Comarço, pela sua perca”, disse. Ato seguinte Encerrando a
Ordem do Dia, o sr. presidente faculta a palavra aos senhores
vereadores, para as suas declarações finais. Ato seguinte por
ordem de inscrição, a palavra é facultada ao vereador Francisco
de Assis Filho (DEM), onde inicia tratando sobre o assunto de
segurança pública, na qual destaca que vem existindo uma
parceria da Secretaria de Segurança do RN juntamente com o
governo do estado e com à Assembleia Legislativa, “Na qual a
Assembleia Legislativa do RN, em parceria com a Secretaria de
segurança do RN e o governo do estado, está doando 50
viaturas”, disse. O parlamentar destacou como encontra-se a
frota de viaturas do município de Umarizal-RN, “Onde necessita
há bastante tempo de uma viatura grande para a polícia militar,
traçada para que os polícias possam se deslocarem pela zona
rural e ruas de nossa cidade. Atualmente a segurança pública
da nossa cidade é feita pela Policia Militar e Civil, na qual a
polícia civil tem uma caminhonete para fazer os seus serviços,
mais já a polícia militar hoje conta apenas com um carro tipo
Gol e Sandero, carros esses pequenos para o porte da nossa
cidade, inviável para a tamanha demanda existente no
município. Inclusive o carro tipo Sandero, encontra-se quebrado
em uma oficina, diante disso só podemos contar no momento
com o carro tipo Gol”, disse. O vereador ainda relatou que a
cidade de Umarizal, conta apenas com 8 (oito) policias, para um
município com em torno 11.000 habitantes, sendo eles 6 (seis)
Sargentos e 2 (dois) SD. O vereador Francisco de Assis (DEM),
ainda comenta que muitas vezes, tem dias que apenas um
policial fica em serviço em Umarizal. “Na qual isso é muito grave
e não podemos aceitar essa situação. Existe já uma parceria
com o executivo municipal, junto há essas duas cooperações
polícia civil e militar, com a questão de alojamentos. Mais diante
disso tudo nós precisamos cobrar dos nossos representantes
(Deputados federais, estaduais, senadores, governo do estado
e federal) em relação ao efetivo e das viaturas para o nosso
município”, disse. Ainda em seu pronunciamento o parlamentar
tratou sobre o assunto sobre a Saúde Pública, onde o mesmo
relatou que a Assembleia Legislativa do RN, estará doando ao
governo do estado do RN, 85 ambulâncias, onde está sendo
feita uma divisão de 3 (três) ambulâncias para cada deputado,
“Onde peço encarecidamente aos colegas vereadores, para ir
atrás dos seus deputados, para pedimos uma ambulância para
a nossa cidade. Portando na minha viaje há Natal-RN, na
oportunidade fiz esse pedido ao meu Deputado Estadual,
Getúlio Rêgo (DEM), na qual tenho certeza que ele verá essa
situação com bons olhos, e irá contemplar nossa cidade com
uma ambulância”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde
inicia parabenizando a todos pela audiência pública, realizada
no último dia 28/03 sobre a Reforma da Previdência. “Haja visto
que foi um tema extremamente importante, que veio
acrescentar a esta casa e a toda população, informações e
esclarecimentos as quais muita gente não tinha, com relação a
Reforma da Previdência. Portanto eu gostaria de conclamar aos
nobres vereadores desta casa legislativa, porque eu vir todo
mundo no dia da audiência pública, empenhado, lutando e
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pedindo a questão da manutenção dos direitos dos
trabalhadores. Então eu também gostaria que os membros
desta casa, se posicionasse da mesma forma, em relação aos
direitos dos servidores públicos de Umarizal-RN, que até o
momento o PISO não veio para esta casa legislativa, para
votarmos”, declarou. A parlamentar ainda destacou que os
servidores públicos de Umarizal estavam em greve, onde já
retornaram aos seus trabalhos. “Mais retornaram com respeito a
comunidade escolar e aos alunos e principalmente pelo o fato
de serem profissionais”, disse. A vereadora ainda em seu
pronunciamento, relata que foi procurada pela comunidade
escolar, da Escola Municipal Tancredo Neves, “Onde encontrase todo mundo preocupado, porque a escola corre o risco de
fechar as portas no turno vespertino. Diante disso tudo eu peço
encarecidamente e humildemente, que a excelentíssima
senhora prefeita, por ser pedagoga que ela pudesse sentar
junto com a secretária municipal de educação, a Professora Eva
Dias, e que ela pudesse fazer realmente um levantamento e
estudar esse caso mais profundamente. Primeiramente por ser
uma escola que funciona desde dos anos 90, onde sempre
funcionou nos turnos matutino e vespertino, e hoje em dia
funciona o horário noturno com o núcleo da UERN. E que a
senhora secretária, pudesse sentar junto com os professores,
mais que tivesse um olhar delicado com esse caso”, disse. A
vereadora destaca que no horário vespertino, estão
matriculados 85 alunos e querem transferirem [secretaria] eles
para o horário matutino, só que tem um pequeno detalhe,
desses 85 anos nem todos irão para o horário matutino, mais
sim irão pedir transferência para outra escola. Por que a maioria
desses jovens pela manhã, trabalham na casa de alguém ou
tem outras obrigações assim não podendo estudar pela manhã.
Então isso é uma ação prematura querer fechar um turno de
uma escola mãe, do porte que é o Tancredo Neves”, disse. Ato
seguinte não havendo quem quisesse mais fazer o uso da
palavra o senhor presidente, determinou que eu _ Francisco de
Assis Filho (DEM), 1ª Secretário, desta Casa Legislativa,
lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo estando
conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores e
declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 04 de Abril de 2017.
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL
DE 2017
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 06ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os
trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a presidência do
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Estando de posse
da palavra o senhor presidente solicitou a 1º Secretária que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B),
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio Gilmar de Freitas
(PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB) e Rizoneide Moura Freitas (PSD).
Ato seguinte o senhor presidente colocou em votação o pleito
da 1ª Secretária, o que foi aprovado por unanimidade,
passando-se direto à discussão da Ata, o que não havendo
quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o que foi
aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor presidente
ordenou que fosse feita a leitura das correspondências
expedidas e recebidas por esta Casa Legislativa, na qual
constatou o seguinte: Correspondências Recebidas: Ofícios nª
001/2017, 055/2017 e 005/2017. Correspondências Expedidas:
Ofícios nª 030/2017, 031/2017, 032/2017 e 033/2017.
Encerrando a leitura das correspondências recebidas e
expedidas: Ato seguinte o sr. presidente, pede que a senhora 1ª
Secretária faça a leitura das matérias em pauta. Onde em
seguida a senhora secretária inicia a leitura, onde diz,
“Requerimento nª 001/2017 - De Proposição do vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB) / Assunto: Construção
de uma Creche no bairro Lalins. Requerimento nª 002/2017 - De
Proposição do vereador Antônio Gilmar de Freitas Oliveira (PR)
/ Assunto: Requer, com arrimo no Regimento interno, depois de
ouvido em Plenário desta colenda Casa Legislativa e
transcorrido todo trâmite legal, que a senhora Prefeita
Municipal, Elijane Paiva de Freitas, implante através de lei
municipal a ser enviada a esta Casa Legislativa, Programa de
Auxílio a Estudantes Universitários, residentes em outras
cidades. Requerimento nª 004/2017 - De Proposição da
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB) / Assunto:
Requer da Comissão permanente de Educação, desta Casa
Legislativa que realize uma audiência pública, para discutirmos
o fechamento da Escola Municipal Raimunda Barreto e do turno
vespertino da Escola Municipal Tancredo Neves”, disse. Ato
seguinte o senhor presidente coloca em discussão o
requerimento nª 001/2017, onde a palavra é facultada ao
propositor Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), na qual na
sua justificativa diz, “Este requerimento solicito pelo o fato das
crianças dos bairros Lalins e Novo Horizonte, de deslocam para
uma creche no centro da cidade, ficando um pouco distante
para elas. A construção dessa creche irá trazer um benefício
enorme para os moradores desses bairros”, destacou o
parlamentar. Ato seguinte o sr. presidente colocou em votação o

requerimento, “Quem for favorável permaneça como estar, caso
contrário se manifeste. O requerimento nª 001/2017 foi
aprovado por unanimidade. Ato seguinte o sr. presidente coloca
em discussão o requerimento nª 002/2017, onde a palavra é
facultada ao propositor Antônio Gilmar de Freitas Oliveira (PR),
onde diz, “As regras básicas condicionantes deverão ser: 1ª
Estudantes com pais reconhecidamente pobres, com renda per
capta não superior a 50% de um salário mínimo vigente no país.
2ª O Programa de Auxílio a Estudantes carentes estará limitado
a 50 auxílios anuais. 3ª O auxílio deverá ser no importe de R$
250,00. 4ª Havendo um número maior de interessados do que o
total de vagas ofertadas deverá ser contemplado aqueles que
possuírem, maiores necessidades econômico-financeira, com
avaliação e triagem realizada pela Secretaria Municipal de
Assistência Social. 5ª O aluno reprovado perderá,
automaticamente, o benefício. 6ª O auxílio deverá ser estendido
somente alunos que cursaram o ensino médio em escolas
públicas do município de Umarizal-RN ou em outras instituições
de ensino de natureza técnica ligadas à rede pública de ensino”,
disse o parlamentar em sua justificativa. Ato seguinte o sr.
presidente coloca em discursão e em votação o requerimento,
“Quem for favorável permaneça como estar, caso contrário se
manifeste. O requerimento nª 002/2017 foi aprovado por
unanimidade. Ato seguinte o sr. presidente coloca em discussão
o requerimento nª 004/2017, onde a palavra é facultada a
propositora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “O
meu intuito em requerer uma audiência pública, acerca do
problema, é que o problema existe, onde fomos comunicados. A
escola, através de uma reunião com a Secretária Municipal de
Educação, Eva Dias, e a Senhora Prefeita Municipal, Elijane
Paiva, na qual nos chegou sim com essa proposta. Na qual as
mesmas ouviram os professores e os pais dos alunos, e ao
ouvirem os pais dos alunos, a prefeita se deparou com uma
situação mais difícil. Haja vista a comunidade da COHAB,
consta apenas com a Escola Municipal Raimunda Barreto,
funcionando. Que já sofreu um baque quando fecharam o turno
vespertino, na qual na faixa de cerca de 20 alunos, tiveram que
se deslocarem para outra escola, porque não iria ter o ensino
fundamental na escola”, disse. A vereadora ainda relatou que
no ano de 2016, a Escola Municipal Raimunda Barreto, passou
por algumas reformas, “Na qual os pais, professores e toda
comunidade escolar, se uniram para manterem a escola aberta.
Portanto a escola hoje, encontra-se com 74 alunos. Se fizermos
um retrocesso ao longo do ano de 2016, a escola constava com
75 alunos e hoje ela consta com 74 alunos, então não houve
percas. Mesmo que houvesse percas, os alunos daquela
comunidade têm o direito por lei, onde estar no Estatuto da
Criança e Adolescente no Artigo 53 §5ª, onde diz, ‘Toda Criança
tem acesso a escola pública e gratuita próxima a sua residência’
e na LDB no artigo 40, diz a mesma coisa que a LDB assegura
as crianças a terem acesso à escola pública e gratuita, próxima
a sua residência”, disse. A parlamentar frisa que não é justo que
a comunidade COHAB, seja penalizada com o fechamento da
Escola Municipal Raimunda Barreto. A vereadora Meyre
Câmara (PSB), ainda relatou que o Blog do Hermes Castro,
vinculou uma notícia que a escola não irá mais fechar, diante
disso a parlamentar disse que essa notícia não é oficial, mais
sim extra oficial, “Portanto eu tenho certeza que diante do
clamor que foi feito naquela escola, por pais de alunos e
professores, a excelentíssima prefeita vai rever o quadro.
Porque foi ela [prefeita Elijane], que chegou para os dar a
notícia, em uma conversa juntamente com os pais de alunos e
professores. Mais até então essa audiência pública, que estou
requerendo vai nos permitir a analisar esse quadro não só da
Escola Municipal Raimunda Barreto, mais também da Escola
Municipal Tancredo Neves, que conta atualmente com quase 90
alunos no turno vespertino, onde corre o risco de ser fechado
esse turno”, destacou. A vereadora Meyre Câmara (PSB), ainda
destacou em sua fala, “Se amanhã ou depois, a prefeita se
pronunciar de forma favorável de não fechar a Escola Municipal
Raimunda Barreto e também ao não fechamento do terno
vespertino da Escola Municipal Tancredo Neves, o
requerimento fica em Stand bye”, disse. A vereadora enfatiza
que não se fecha escola, mais se abre escolas. Meyre Câmara
(PSB), relatou ainda em seu pronunciamento sobre a postagem
do Blog do Hermes Castro, onde o mesmo segundo a
parlamentar, relata que a notícia do fechamento da Escola
Municipal Raimunda Barreto, foi histórias distorcidas da
oposição, “Sou oposição sim, mais nunca usei a minha fala de
maneira irresponsável para falar de A, B ou de C, as coisas que
são ditas por mim, são faladas porque eu tenho a veracidade
dos fatos. Então aos escreverem tenham cuidado com o que
escrevem, onde está manchando o nome de pais, professores
que ali estavam em reunião com a prefeita, onde ouviram da
excelentíssima senhora prefeita Elijane Paiva, que naquele dia
ela vinha para fechar a escola. Fechar a escola para levar os
alunos, para a Escola Municipal Tancredo Neves,
disponibilizando meios de transportes para os mesmos irem ao
Escola M. Tancredo Neves”, disse. Ato seguinte o requerimento
nª 004/2017, ainda em discursão o sr. presidente, concede uma
parte ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“Inicio dizendo que a Escola Municipal Raimunda Barreto, não
vai fechar. Palavras da senhora prefeita municipal, Elijane
Paiva, e da senhora secretária municipal de educação, Eva
Dias. É bem verdade que houve a reunião da senhora prefeita
com os pais e professores da referente escola, na qual foi
cogitada a possibilidade do fechamento da escola, de
informações que tenho da Secretária Municipal de Educação,
por orientação do MEC, diante da quantidade de alunos na
escola. Mais a senhora prefeita analisando os fatos e tentando
uma solução, para não o fechamento da escola”, disse. O
parlamentar ainda destaca que irá votar contra ao requerimento
nª 004/2017, por não entender a necessidade da audiência
pública, hora sugerido pela propositora do requerimento, a
vereadora Meyre Câmara (PSB). “Um assunto que foi cogitado,
que hora o município estar se manifestando, através da
Secretaria Municipal de Educação, e afirmando que a escola
não vai fechar, então não vejo a necessidade da aprovação do
requerimento nª 004/2017, nem muito menos de audiência
pública”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte
ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde diz,
“Sou favorável ao requerimento nª 004/2017, porque na hora
que a prefeita oficializar que não irá fechar a escola, não será
preciso fazer a audiência. Diante disso tenho interesse por toda
a comunidade que é beneficiada por essa escola”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Senhor presidente
eu gostaria de iniciar a minha fala, lendo aqui uma nota que eu
recebi do Procurador Geral da Prefeitura Municipal de UmarizalRN, o sr. André Regalado, onde diz “A Prefeita de Umarizal-RN,
já decidiu pelo o não fechamento da Escola Municipal
Raimunda Barreto, tanto é que deu entrevista ao Blog do
Hermes Castro, por estar cumprindo agenda fora da cidade, só
retornando amanhã, ela fará o comunicado oficial. Mais já
adiantou à mídia a sua decisão final, assim não existe qualquer

Ano I | Nº 0380
Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018
logica mínima plausível, para a aprovação de requerimento de
audiência pública, sobre esse tema”, disse. O parlamentar ainda
destacou dizendo, “Sr. presidente eu quis ler essa nota, apenas
por dois tópicos, 1ª Eu queria dizer a vereadora Meyre Câmara
(PSB), que na qual quando fala sobre o blog do Hermes Castro,
que trouxe essa notícia, que era um blog que realmente não
sabia medir suas palavras e não saberia qual era a fonte.
Portanto ressalto que o Blog do Hermes Castro, tem respeito, é
de um professor de altíssimo nível, cidadão respeitado e é de
uma fonte plausível, que a senhora prefeita, direto de uma
conversa que teve com ela, é que o blogueiro publicou essa
postagem em seu blog. Haja vista não ser irresponsável, de
colocar algo que não seja de extrema responsabilidade no
tocante as ações deste município. Em 2ª eu queria dizer nesta
casa legislativa, que nós vereadores, homens públicos deste
município, que audiência pública é coisa séria, onde não é algo
de algum vereador vim querer propor algo aqui, para brincar
nesta casa ou ter o seu nome elevado. Portanto audiência
pública, é quando ela é requisitada neste plenário, para tratar de
um assunto, ouvir a população, discutir, mostrar saídas, buscar
soluções”, disse. O parlamentar destaca que o seu voto é contra
ao requerimento nª 004/2017. Ato seguinte o sr. presidente
concede uma parte a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), onde diz, “Vereador Jatão, eu não sei se fechar escola é
brincadeira, e não estou aqui querendo chamar atenção. E
quando eu disse que a notícia vinculada no blog era extra
oficial, porque o próprio blog cita que a notícia foi de uma fonte.
O próprio blog diz, que a oposição se oportunizou de uma frase
maldita e distorceu aquilo que foi dito. Gente eu estava na
reunião, sou professora da Escola M. Raimunda Barreto, e na
sexta-feira foram feitas duas reuniões uma com os professores
e outra com os pais dos alunos, e na primeira reunião foi feita
com nós professores, na qual a prefeita chegou e disse ‘vim dá
uma péssima notícia’ na qual ela chegou para os pais, para
fechar a escola. Após ouvir o clamor dos pais, a prefeita saiu da
reunião e disse, ‘eu vou sair com 50% para não fechar e 50%
para fechar a escola’, disse. Ato seguinte o sr. presidente
concede uma parte a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
onde diz, “Ao contrário de tudo isso, nada foi oficializado ainda
pela prefeita ou secretária municipal de educação, se a Escola
Municipal Raimunda Barreto, vai continuar aberta. Certo que
circula-se a matéria no blog, que não vai acontecer mais o
fechamento da escola, mais nem todos os pais dos alunos tem
acesso à internet”, disse. A vereadora ainda, fez a leitura de
trecho da nota do Blog do Hermes Castro, onde disse, “A
Prefeita Elijane Paiva, e o vice-prefeito Raimundo Dias,
assumiram essa gestão com a estrutura municipal, literalmente
na UTI, a saúde financeira e administrativa da PMU, estar
iminência de morte”, disse. Falam-se muito em administrações
passadas, mais a gestão passada em momento algum, foi a
nem uma escola dizer que iria fechá-la. Com toda a crise que
vinha acontecendo, mais sempre a gestão esteve ali buscando
soluções, sempre buscando estar presente”, disse. A
parlamentar ressalta que o correto, é a senhora prefeita se
pronunciar se vai ou não fechar a escola. A vereadora destaca
que é a favor do requerimento nª 004/2017. Ato seguinte o sr.
presidente concede uma parte ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (PT do B), onde diz, “Quero aqui parabenizar
aos pais, alunos e a todos que fazem os bairros COHAB e São
Francisco, na qual foi uma luta de vocês, não foi a luta de
nenhum político em continuar com a Escola Municipal
Raimunda Barreto, aberta. Falo isso, porque estudei lá por dois
anos, e sei dá importância dela naquela comunidade”, disse. O
parlamentar ainda relatou que em conversa com a prefeita
Elijane Paiva, a mesma afirmou que não iria fechar a Escola M.
Raimunda Barreto e nem o turno vespertino da Escola M.
Tancredo Neves. O vereador Maykon Nunes (PT do B), relatou
que irá votar contra ao requerimento nª 004/2017, porque a
gestão da prefeita Elijane Paiva, já se prontificou dizendo que
não vai fechar a escola. Ato seguinte o sr. presidente colocou
em votação o requerimento nª 004/2017, onde diz, “O
requerimento estar em votação, quem for favorável permaneça
como estar, caso contrário se manifeste. O Requerimento nª
004/2017, não foi aprovado, onde obteve 5 votos contrários e 3
votos favoráveis. Ato seguinte ainda na ordem do dia, a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), faz o uso da
palavra para fazer o encaminhamento de ofício, onde diz, “Envio
oficio ao Executivo Municipal de Umarizal, solicitando a
reativação da parceria do executivo com a Casa de Cultura –
Palácio do Gavião em Umarizal-RN. Encaminho ofício também
a Secretaria Municipal de Agricultura, solicitando a solicitação e
relação dos beneficiários dos cortes de terra, deste município.
Encaminho ofício também a Secretaria Municipal de Recursos
Hídricos, solicitando informações de como se encontra a
capacidade de águas dos reservatórios do nosso município.
Encaminho ofício também a Secretaria Municipal de Educação,
solicitando a relação dos alunos matriculados nas escolas
municipais e das Creches rurais de Umarizal-RN, com as suas
respectivas quantidades”, disse. Ato seguinte, ainda na ordem
do dia, o vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), faz o
encaminhamento de Moção de Pesar, onde diz, “Envio Moção
de Pesar, aos familiares do Sr. Totó Barra. Aos familiares
também do Sr. Arlindo Dantas. Aos familiares também do Sr.
Antidio Curinga. Aos familiares também do Sr. Bendito Oliveira”,
disse. Ato seguinte, ainda na ordem do dia, o vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), faz o encaminhamento de
ofício, onde diz, “Encaminho ofício à Secretaria de Infra
Estrutura, solicitando que se faça a terraplenagem das ruas que
necessitem em nosso município”, disse. Ato seguinte não
havendo quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas
(PSD), 1ª Secretário, desta Casa Legislativa, lavrasse a
presente ATA que, após lida e em tudo estando conforme, será
aprovada pelos os senhores vereadores e declarou encerrados
os trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões
Vereador Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 11 de
Abril de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 07ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL
DE 2017
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 07ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os
trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a presidência do
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Estando de posse
da palavra o senhor presidente solicitou a 1º Secretária que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B),
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio Gilmar de Freitas
(PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB) e Rizoneide Moura Freitas (PSD).
Ato seguinte o senhor presidente colocou em votação o pleito
da 1ª Secretária, o que foi aprovado por unanimidade,
passando-se direto à discussão da Ata, o que não havendo
quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o que foi
aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor presidente
ordenou que fosse feita a leitura das correspondências
expedidas e recebidas por esta Casa Legislativa, na qual
constatou o seguinte: Correspondências Recebidas: Ofícios de
nª 0014/2017, 048/2017, 002/2017, 051/2017 e 005/2017.
Correspondências Expedidas: Ofícios de nª 034/2017,
035/2017, 036/2017, 037/2017, 038/2017 e 039/2017. Ato
seguinte o sr. presidente, pede que a 1ª secretária faça a leitura
das matérias em pauta, onde inicia a leitura dizendo,
“Requerimento nª 005/2017, datado em 17 de abril de 2017, de
proposição da vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB).
Ementa: Requer do Departamento Estadual de Transito
DETRAN-RN em parceria com o Poder Público, para que façam
a sinalização de todas as ruas e avenidas do nosso município.
Requerimento nª 006/2017, datado em 17 de abril de 2017, de
proposição da vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB).
Ementa: Requer ao MPF (Ministério Público Estadual) medidas
urgentes para que os clientes do Banco do Brasil, agência de
Umarizal-RN, sejam ressarcidos dos tributos cobrados nas suas
contas bancárias, no período em que à agência encontra-se
fechada. Requerimento nª 001/2017, datado em 11 de abril de
2017, de proposição do vereador-presidente Marcos Antônio de
Oliveira (PSB). Assunto: Construção de um espaço coberto para
os feirantes. Requerimento nª 003/2017, Umarizal-RN, datado
em 12 de abril de 2017, de preposição do vereador Francisco
Jadson Xavier (DEM). Assunto: Audiência Pública para tratar da
Segurança Pública em nossa cidade”, disse. Ato seguinte o Sr.
presidente faculta a palavra para a propositora do Requerimento
nª 005/2017, a senhora vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), para fazer a defesa do seu requerimento, onde diz,
“Esses serviços de fiscalizações, eu vir sendo colocado em
prática na cidade de Caraúbas-RN, onde o DETRAN em
parceria com a Prefeitura Municipal de Caraúbas-RN,
sinalizaram as ruas daquela cidade, com placas de
sinalizações, faixas de pedestres entre outras. Essas
sinalizações vêm de forma significativa ajudar ao trafego de
pedestres e veículos em nossa cidade. Haja vista que essas
sinalizações, vão fazer que as nossas vias fiquem sinalizadas e
possam evitar possíveis acidentes. Ato seguinte o sr. presidente
colocou em votação o requerimento nª 005/2017, “Quem for
favorável permaneça como estar, caso contrário se manifeste.
O requerimento nª 005/2017 foi aprovado por unanimidade”. Ato
seguinte o sr. presidente coloca em discussão o Requerimento
nª 006/2017, na qual faculta a palavra para a propositora do
Requerimento nª 006/2017, a senhora vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), para fazer a defesa do seu
requerimento, onde diz, “Por estarmos sem os serviços da
Agência do Banco do Brasil em Umarizal, desde que o mesmo
foi arrombado, no entanto todas as taxas estão sendo cobradas
pontualmente, nas contas dos clientes dessa agência. Diante
disso, seria uma ação que vinha trazer benefícios para a
população umarizalense. Haja visto que não estamos tendo
todos os serviços que o banco costuma prestar a população,
então se os serviços não estão sendo prestados, obviamente
que não se deveria cobrar as taxas, que ao me ver seria taxas
abusivas, pelo fato dos serviços não estarem sendo prestados”,
disse. Ato seguinte o requerimento em discussão, o sr.
presidente concede uma parte ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde diz, “Pagamos taxas abusivas e absurdas,
ao banco e ainda sem estarmos recebendo os seus serviços,
que é destinado ao cliente. Portanto fica difícil, estarmos sendo
cobrados em nossas contas, e não conseguir ter os serviços da
agência”, relatou. Ato seguinte ainda na discussão do
requerimento, o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde diz, “Outro ato que
devemos acrescentar no requerimento nª 006, é sobre o
péssimo atendimento da agência do Banco do Brasil em nossa
cidade. Como tem clientes que entram as 09:00 hs da manhã
na agência e só vão ser atendidas às 15:00 hs da tarde. Diante
disso, é preciso que os funcionários da agência do Banco do
Brasil de Umarizal, repensem, mudem e tenham respeito com a
população de Umarizal-RN, porque eles são pagos para
prestarem serviços de qualidade a todos”, disse. Ato seguinte
ainda na discussão do requerimento, o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde
diz, “Parabenizo a vereadora Meyre Câmara, pelos os brilhantes
requerimentos, hora apresentados nessa sessão. Em relação
ao atendimento do Banco do Brasil de Umarizal, realmente
existe um péssimo atendimento aos clientes, naquela agência.
E essa solicitação da senhora vereadora, eu acho que vai
apenas amenizar os gastos dos clientes, que estão se dirigindo
a outras agências de cidade vizinhas”, relatou. Ato seguinte
ainda na discussão do requerimento, o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde
diz, “Quero aqui só fazer uma sugestão a este requerimento, em
relação aos encargos do Banco do Brasil. Sabemos bem que o
atendimento da agência do BB em Umarizal, vem de muito
tempo sendo motivo de críticas. Portanto sabemos que existe a
ouvidoria do Banco do Brasil, para esse tipo de reclamações.
Então o que na verdade podemos aconselhar para a população,
é que façam inúmeras ligações para ouvidoria e façam suas
reclamações”, disse. O parlamentar ainda ressaltou, que existe
uma lei municipal, que determina o tempo máximo que o cliente
da agência deve passar na fila de atendimento. “Na qual falta

ser colocado em prática e cumprido”, disse. Francisco de Assis,
ainda falou em relação aos tributos cobrados, pelo o Banco do
Brasil aos seus clientes, onde diz, “Sabemos que os
funcionários da agência não têm culpa. Então eu gostaria que
se fosse enviado um ofício a superintendência do Banco do
Brasil, para que visse essa situação e consequentemente seja
resolvido”, disse. Ato seguinte o sr. presidente colocou em
votação o requerimento nª 006/2017, “Quem for favorável
permaneça como estar, caso contrário se manifeste. O
requerimento nª 006/2017 foi aprovado por unanimidade”. Ato
seguinte o sr. presidente coloca em discussão o Requerimento
nª 003/2017, na qual faculta a palavra ao propositor do
Requerimento nª 003/2017, o sr. vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde diz, “Eu trouxe a plenário essa audiência
pública, para que pudéssemos encaminhar as comissões, haja
vista o aumento da criminalidade em nosso município, vem
deixando o povo da nossa comunidade em pânico. Muitas são
as pessoas que nos procuram, para falar desse assunto que
realmente vem nos deixando preocupados. Diante disso, essa
audiência pública é para que possamos trazer para esta casa
legislativa, para podermos mobilizar os poderes judiciários,
executivos e legislativos do estado do RN, como também as
sociedades civis organizadas, entidades do nosso município,
comerciantes e todos aqueles que se diz respeito e tenham o
interesse pela segurança da nossa cidade e da nossa zona
rural, que vem precisando de segurança também”, disse. Ato
seguinte ainda na discussão do requerimento, o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR),
onde diz, “Essa preocupação com a Segurança Pública do
nosso município, é também minha, senhores vereadores. Estive
juntamente com o vereador Maykon Nunes e o Deputado
Estadual Carlos Augusto, onde falamos sobre a violência que o
estado do RN, vem sofrendo nos últimos tempos. Onde ouvimos
do Deputado, quais as intenções dele para podermos combater
a criminalidade em nossa região e especialmente a nossa
Umarizal-RN”, disse. O Parlamentar ainda ressaltou que o
mesmo, juntamente com o vereador Maykon Nunes, estão
tentando uma parceria com o Deputado Estadual Carlos
Augusto Maia, “Para justamente poder nos ajudar na saúde,
educação e segurança do nosso município”, disse. Ato seguinte
ainda na discussão do requerimento, o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT
do B), onde diz, “Parabenizo o vereador Jatão da Rádio (DEM),
pelo o brilhante requerimento. A Segurança Pública em
Umarizal e região, estar preocupante, tendo em vista que não
podemos se deslocar de nossa cidade para outra, porque
corremos o risco de sermos assaltados”, disse. O parlamentar
frisou que a equipe de ciclistas de Umarizal, na última semana
foi assaltada a caminho da estrada de Martins-RN. “Diante disso
as estradas da zona rural e das cidades vizinhas estão
preocupantes, com tamanha a criminalidade”, relatou. Maykon
Nunes, relata ainda sobre uma audiência pública, proposta pelo
o Deputado Estadual Carlos Augusto, para discutir sobre a
Segurança Pública do estado, que será realizada nessa quintafeira (20), as 09:00 hs da manhã na cidade de Patu-RN. “Onde
estarão presentes os prefeitos da região oeste, vereadores,
representantes do Poder Judiciário, comerciantes, policiais e a
sociedade civil. Essa audiência é justamente para cobrar
segurança pública para o nosso estado. Não é só político que
tem o direito de cobrar não, a gente estar aqui hoje
representando a sociedade. Mais só que a sociedade tem a voz
mais forte que nós”, disse. Ato seguinte ainda na discussão do
requerimento, o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde o mesmo, destaca
novamente que os senhores vereadores cobrem dos seus
deputados estaduais, viaturas para a polícia militar de Umarizal.
Segundo relatou o parlamentar que Assembleia Legislativa do
RN, fará a doação de 50 viaturas, para o estado. O parlamentar
ainda relatou sobre o Deputado Federal Rafael Mota, onde diz,
“Eu pedi uma emenda de pavimentação para nossa cidade, ao
deputado, onde o mesmo comprometeu em destinar essa
emenda. Mais quero que fique registrado nos anais desta casa,
que até hoje não tive resposta dessa emenda, na qual já tomei
a minha decisão para dá o troco a ele, onde o mesmo não terá
mais o voto do vereador Chico de Brancar. Mais não só para ele
ter respeito por mim, mais também que tenha respeito pelo o
povo de Umarizal-RN”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
colocou em votação o requerimento nª 003/2017, “Quem for
favorável permaneça como estar, caso contrário se manifeste.
O requerimento nª 003/2017 foi aprovado por unanimidade”. Ato
seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), irá
fazer a discussão do seu requerimento nª 001/2017, onde
transfere a presidência, ao vice-presidente Maykon Ricard
Nunes Cavalcante (PT do B). Ato seguinte o sr. presidente
Maykon Nunes (PT do B), coloca em discussão o requerimento
nª 001/2017, onde a palavra é facultada ao propositor, o
vereador Marcos Antônio de Oliveira (PSB), onde diz, “Este
requerimento é de muita valia para essa cidade. Nossa cidade
tem um terreno ao lado do açougue público municipal, onde o
mesmo, seria adequado para a construção de um espaço
coberto com uma ótima estrutura para os feirantes, terem um
espaço adequado para vender os seus produtos. Essa obra
sendo realizada da maneira que penso, obra essa que não
custará muito aos cofres públicos. E a construção dessa obra
acontecendo, os feirantes poderão está vendendo os seus
produtos diariamente, não só as segunda-feira, com isso irá
ajudar mais ainda a renda de todos”, relata. O parlamentar
sugere ainda que o Poder Executivo, busque junto aos
deputados estaduais, federais e senadores, uma emenda para a
construção de um espaço coberto para os feirantes, no terreno
ao lado do açougue público de Umarizal. Ato seguinte o
requerimento ainda em discussão, o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
onde diz, “Vereador Marcos, para enriquecer o seu
requerimento, eu sugiro que o espaço seja todo cercado, para
assim garantir a segurança física do prédio e dos feirantes.
Diante disso o meu voto é favorável”, disse. Ato seguinte o
requerimento ainda em discussão, o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde
externa o seu voto favorável, e diz, “A construção dessa obra,
seria de grande importância para a organização da feira livre de
verduras, localizada próximo ao açougue público”, disse. Ato
seguinte o requerimento ainda em discussão, o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR),
onde diz, “Parabenizo ao vereador Marcos (PSB), pelo o seu
requerimento. Onde é de grande importância para a população,
na qual todos estarão usufruindo deste espaço”, disse. Ato
seguinte o requerimento ainda em discussão, o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Francisco Jadson Xavier
(DEM), onde diz, “O requerimento do vereador Marcos, é uma
das demais ações que teriam que serem feitas, para a gente
enriquecer a feira livre de Umarizal. A feira livre gera uma
grande renda em nosso município, dando sustentabilidade a
diversas famílias de Umarizal. Ai necessita que o Poder Público,
legislativo junto ao executivo, venham ver com bons olhos os
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feirantes de Umarizal, para que possamos da mais visibilidade a
todos que fazem a nossa feira livre”, disse. Ato seguinte o
requerimento ainda em discussão, o sr. presidente Maykon
Ricard Cavalcante Nunes (PT do B), faz o uso da palavra onde
diz, “Este requerimento nª 001/2017, é de grande importância
para o nosso município. Haja vista que os vendedores de
verduras não têm um espaço adequado, para a comercialização
dos seus produtos. Portanto eu acho que podemos nos reunir
com o executivo, e fazermos uma demanda, para sabermos
realmente o município precisa. E assim, procuramos os
deputados estaduais, federias, senadores e o governador e
externamos que precisamos de emendas para o nosso
município”, disse. Ato seguinte o requerimento ainda em
discussão, o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde diz, “Este
requerimento é de uma grande preocupação, do
desenvolvimento e com economia do nosso município. Portando
essa obra é de fundamental importância para os feirantes do
nosso município e a toda população”, disse. Ato seguinte o
requerimento ainda em discussão, o sr. presidente concede
uma parte a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB),
onde diz, “Sou favorável a este requerimento, onde acho que
com a construção dessa obra, vem resgatar a nossa feira livre.
Onde a cada ano que passa a mesma, vem reduzindo o espaço
e sua disponibilidade aos munícipes”, disse. Ato seguinte o
requerimento ainda em discussão, o sr. presidente concede
uma parte a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde
externou o seu voto favorável ao requerimento, onde diz, “Na
qual quero parabenizar os feirantes, que são uns verdadeiros
guerreiros homens e mulheres de fibra e trabalhadores, que
mesmo diante das dificuldades, se fazem presentes todas as
segunda-feira vendendo os seus produtos”, disse. Ato seguinte
o sr. presidente colocou em votação o requerimento nª
001/2017, “Quem for favorável permaneça como estar, caso
contrário se manifeste. O requerimento nª 001/2017 foi
aprovado por unanimidade”. Ato seguinte o vice-presidente
Maykon Nunes (PT do B), repassa a presidência ao senhor
Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), para dá
continuidade aos trabalhos legislativos. Ato seguinte ainda na
ordem do dia, o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), para o encaminhamento de
uma moção, onde diz, “Envio uma Moção de Pesar, aos
familiares do saudoso Leonardo de Paiva Pinto, do sítio Várzea
do Barro”, disse. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o sr.
presidente concede uma parte a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), para encaminhamento de ofício, onde diz,
“Envio ofício ao TSE-RN, solicitando informações de quais
prestações de contas foram enviadas a esta Casa Legislativa, e
quais ainda não foram devolvidas para que possamos tomar
conhecimentos de quais faltam serem votados e aprovados no
âmbito do ano de 2016”, disse. Ato seguinte ainda na ordem do
dia, o sr. presidente concede uma parte ao vereador Antônio
Gilmar de Freitas (PR), para o encaminhamento de ofício, onde
diz, “Encaminho ofício para a Secretaria Municipal de Saúde de
Umarizal-RN, solicitando a demanda reprimida dos últimos dois
anos de consultas e exames, consequentemente que nos seja
informado também neste ofício os hospitais, clínicas e
laboratórios credenciados. Encaminho ofício também ao
Secretário Municipal de Infra Estrutura, o Sr. Zome, para que o
mesmo possa verificar a situação da iluminação pública das
ruas Almaquio Dias e Tancredo Neves”, disse. Ato seguinte
ainda na ordem do dia, o sr. presidente concede uma parte ao
vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), para o
encaminhamento de Moção de Congratulações, onde diz,
“Envio Moção de Congratulações, para a pessoa de Francisco
Eliézio Bezerra de Morais, pelo o seu esforço e dedicação no
curso de arbitragem que o mesmo fez na cidade de Natal. Onde
recebeu o diploma de arbitro de futebol, pela federação norte
rio-grandense”, disse. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o sr.
presidente concede uma parte a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), para encaminhamento de ofício, para a
Secretaria Municipal de Infra Estrutura, “para que se faça
reparos no campo de futebol, do bairro Caraíbas, onde o
mesmo encontra-se com buracos e matos, dificultando assim a
prática de esporte naquele espaço”, disse. A parlamentar ainda
encaminhou um ofício para o Secretário Municipal de Saúde, o
Sr. Ubiratan, solicitando se já existe alguma previsão para a
contratação de algum médico, para o Postinho Raul França,
onde atualmente encontra-se sem médico”, disse. Ato seguinte
ainda na ordem do dia, o sr. presidente concede uma parte ao
vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), para
encaminhamento de ofício para a Secretaria Municipal de Infra
Estrutura, solicitando que se faça o reparo de uma parte do
calçamento que passa na Rua: Santa Luzia / Bairro: Santa
Luzia, onde o mesmo encontra-se com buracos. Ato seguinte
Encerrando a Ordem do Dia, o sr. presidente faculta a palavra
aos senhores vereadores, limitando 4 (Quatro) minutos para
cada parlamentar usar em suas considerações finais. E por
ordem de inscrição, a palavra é facultada ao vereador Francisco
Jadson Xavier (DEM), onde inicia o seu pronunciamento
relatando uma ação do médico Dr. Vital, “Onde eu sempre
costumo falar no programa de rádio, sobre os elefantes brancos
que existem em muitas cidades do RN, não só Umarizal, mais
sim muitas cidades. Em construções feitas pelo o governo
estadual, onde iniciam e não terminam, ficando assim
abandonadas”, relata. O parlamentar destacou que recebeu
uma ligação do Dr. Vital, lhe pedindo para ajudar através da FM
Fraternidade, para juntos com a população, pudesse em um
mutirão restaurarem o Parque de Exposições de Umarizal, a
tradicional Feira dos Bichos. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), onde inicia relatando que foi procurada por diversos
funcionários da prefeitura municipal, e recebeu diversas
reclamações dos mesmos, relatando que o executivo fez
retirada de salubridade, a dicionário noturno, “Onde queríamos
saber o porquê dessas retiradas, baseado em quê? E que o
executivo pudesse informar a estes funcionários”, disse. A
parlamentar ainda destacou que irá reuniu-se novamente com a
Comissão de Educação, da Câmara Municipal, “Para
conversamos novamente com a Prefeita Elijane Paiva, para
sabermos sobre a questão do PISO dos professores, na qual a
senhora prefeita, nos prometeu uma resposta até o mês de
abril, mais até então não obtivemos essa resposta”, disse. Outro
ponto que a vereadora Meyre Câmara, toca é sobre um
pronunciamento feito pela a senhora prefeita, ao site O
Umarizalense, na relata os fatos sobre o não fechamento da
Escola Municipal Raimunda Barreto. “Diante isso, quero aqui
parabeniza-la, pela forma que ela [Elijane], deteve-se e expôs a
veracidade dos fatos. E também pelo o fato da prefeita, ter
ouvido principalmente o apelo dos pais dos alunos”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), inicia o seu pronunciamento
emocionada, relatando sobre a ausência que o seu esposo faz,
o saudoso Marcos Fernandes, quando vinha assistir as
sessões. “Onde sempre o mesmo, me acompanhava nas
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sessões, mais hoje estou sendo acompanhada por Marcos
Henrique, nosso filho. Todos sabem que não é fácil perder que
amamos, principalmente quando é alguém que você tem uma
união sólida e que é o seu porto seguro. Porque não dizer que o
pilar da minha casa foi quebrado? Mais estou pedindo forças a
DEUS, para que eu possa seguir, porque eu sei que essa era a
vontade de Marcos. Onde o mesmo, permaneceu nesta casa
legislativa, por 20 anos como vereador e eu sei a dedicação e o
amor que ele tinha, pelo o nosso município e o povo. E fica o
meu compromisso de dar continuidade a esse trabalho”, disse.
A vereadora ainda diz, “O meu compromisso continua, e estarei
sempre no meio do povo, como sempre fiz ao lado do meu
marido Marcos Fernandes”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR),
onde inicia relatando que em conversa com a Secretária
Municipal de Educação, Eva Dias, a mesma pediu que a
Comissão de Educação e Saúde da Câmara Municipal de
Umarizal, marcasse uma reunião, para discutir alguns pontos
sobre a educação do município. O parlamentar inda relatou
sobre um trabalho coletivo, que o mesmo esteve participando
nessa terça-feira (18), no Parque de Exposições de animais em
Umarizal, onde juntos estão revitalizando o parque em sua parte
estrutural. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B), onde
inicia parabenizando o artista Leonardo do Arte e Riso, “Um
grande incentivador do esporte em nosso município, onde o
mesmo foi com alguns jovens de Umarizal, ao um evento em
Mossoró, onde quero dizer ao mesmo, que este vereador estar
disposto a sempre a ajudar o esporte e a capoeira, porque com
isso estamos tirando os jovens dos caminhos dos crimes e das
drogas”, disse. O parlamentar ainda parabenizou a prefeita
Elijane Paiva, por ouvir o anseio popular e não fechar a Escola
M. Raimunda Barreto e também ao não fechamento do turno
vespertino da Escola M. Tancredo Neves. Ato seguinte não
havendo quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas
(PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a
presente ATA que, após lida e em tudo estando conforme, será
aprovada pelos os senhores vereadores e declarou encerrados
os trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões
Vereador Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 18 de
Abril de 2017.
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Antonimar Francisco de Oliveira
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Francisco Jadson Xavier
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 08ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE
2017
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 08ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os
trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a presidência do
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Estando de posse
da palavra o senhor presidente solicitou a 1º Secretária que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B),
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio Gilmar de Freitas
(PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB) e Rizoneide Moura Freitas (PSD).
Ato seguinte o senhor presidente colocou em votação o pleito
da 1ª Secretária, o que foi aprovado por unanimidade,
passando-se direto à discussão da Ata, o que não havendo
quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o que foi
aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor presidente
ordenou que fosse feita a leitura das correspondências
expedidas e recebidas por esta Casa Legislativa, na qual
constatou o seguinte: Correspondências Recebidas: Ofícios: nª
002/2017, 006/2017 e um Comunicado do Ministério da
Educação. Correspondências Expedidas: Ofícios nª 039/2017,
040/2017 e 043/2017. Encerrando a leitura das
correspondências recebidas e expedidas. Ato seguinte o sr.
presidente pede que a senhora 1ª secretária faça a leitura das
matérias em pauta. Ato seguinte a senhora 1ª secretária,
Rizoneide Moura Freitas (PSD), inicia a leitura dos
requerimentos em pauta, onde diz, “Requerimento nª 003/2017,
Umarizal-RN, em 02 de Maio de 2017, de autoria do vereador
Antônio Robério Dantas Delfino. Assunto: Iluminação no Sítio
Pau d’arco em nosso município. Requerimento nª 004/2017,
Umarizal-RN, em 02 de Maio de 2017, de autoria do vereador
Francisco Jadson Xavier. Assunto: Organização de um
Plebiscito para a mudança do nome do Bairro Caraíbas.
Requerimento nª 002/2017, Umarizal-RN, em 02 de Maio de
2017, de autoria do vereador Marcos Antônio de Oliveira.
Assunto: Construção de uma quadra de esportes na
comunidade Assentamento Remédio”, encerrou a leitura. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao propositor do
Requerimento nª 003/2017, o vereador Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), para a defesa do seu requerimento, onde diz,
“Apresento esse requerimento, pelo o real motivo que a
comunidade hora citada, encontra-se às escuras dificultando
assim o acesso aos moradores”, disse. Ato seguinte o
requerimento em discussão o sr. presidente concede uma parte
ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde diz, “Vereador
Robério Delfino, o requerimento de vossa excelência é de uma
atitude belíssima, onde mais uma vez vem apresentar nesta
casa legislativa, um requerimento em benefício do povo. Onde
tem o apoio e voto favorável deste vereador”, disse. Ato

seguinte o requerimento em discussão o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde
diz, “O requerimento do vereador Robério Delfino (PSB), é de
tamanha importância, haja vista a comunidade do Pau d’arco
precisa sim dessa iluminação pública, por pagarem a Taxa de
Iluminação Pública – TIP, onde eu acho uma injustiça enorme,
aquela pessoa que é cliente da COSERN e que pagam
rigorosamente os seus tributos e a sua iluminação pública, e
não tem o direito. Onde o meu voto é favorável”, disse. Ato
seguinte o requerimento em discussão o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT
do B), onde diz, “Vereador Robério Delfino, eu me associo ao
requerimento de vossa excelência, votando favorável. Haja visto
por ser uma comunidade sofredora e ainda por se encontrar às
escuras sem a sua iluminação pública. Diante disso tudo eu
acho que o executivo municipal, tem que fazer um estudo a
nível de zona rural, para saber onde realmente vem
necessitando de iluminação pública, porque todos pagam a TIP
– Taxa de Iluminação Pública, onde é mais do que direito todos
terem a iluminação pública”, disse. Ato seguinte o requerimento
em discussão o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde inicia parabenizando o
vereador Robério Delfino, pelo o requerimento hora
apresentando e externando o seu voto favorável, onde diz, “Na
qual concordo com o vereador Maykon Nunes (PT do B), onde o
município tem que fazer mesmo esse levantamento, e de uma
vez por toda ver essa problemática sobre a iluminação pública,
tanto na zona rural e urbana do nosso município, na qual todos
nós sabemos que existe essa problemática”, destacou. Ato
seguinte o requerimento em discussão o sr. presidente concede
uma parte a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), na qual
inicia externando o seu voto favorável ao requerimento do
vereador Robério Delfino, onde diz, “Este requerimento é de
grande relevância para os moradores daquela comunidade.
Porque só quem mora em ruas ou sítios, que não têm
iluminação pública sabem o quanto é ruim na qual gera toda
uma insegurança a todos”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
colocou em votação o requerimento nª 003/2017, onde disse,
“Quem for favorável permaneça como estar, caso contrário se
manifeste. O requerimento nª 003/2017 foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente, coloca em
discursão o Requerimento nª 004/2017, em seguida faculta a
palavra ao propositor o vereador Francisco Jadson Xavier
(DEM), para fazer a defesa do seu requerimento onde diz,
“Atendendo a inúmeros pedidos e reivindicações de moradores
do Bairro Caraíbas, para que fosse visto a questão da troca do
nome do bairro Caraíbas, onde já foi chamado de bairro
Matadouro”, disse. O parlamentar ainda relatou que o Bairro
Caraíbas, outrora chamado de Matadouro, “Sempre foi motivo
das pessoas terem preconceito e aquele abandono em dizer
que ali moravam pessoas de determinadas maneiras de ser ou
não ser. Visto isso é que a comunidade pede e clama por
respeito ao bairro Caraíbas e aos seus moradores”, disse. O
vereador Jatão da Rádio, ainda relatou que sempre ouvia do
saudoso Sr. Tuzinho Batista, do bairro Caraíbas para ser
chamado de Bairro: Nossa Senhora da Conceição (Alto da
Conceição). “Eu vim aqui hoje, para que os senhores
vereadores aprovarem este requerimento, para em seguida
mandarmos para o Poder Executivo Municipal, para que a
prefeitura organize um Plebiscito, e logo depois irmos todos ao
bairro Caraíbas e ouçamos o povo, se realmente eles querem
que continue o nome Caraíbas ou que mude para Bairro: Nossa
Senhora da Conceição (Alto da Conceição) ”, disse. Ato
seguinte o requerimento em discussão o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde
diz, “Senhores vereadores quero aqui deixar uma sugestão a
esta casa, no meio dessa discussão para ficar algo mais
democrático em ouvir a comunidade. Que se possível levasse
uma sessão para aquela comunidade e que se fizesse uma
espécie de audiência pública com toda a comunidade”,
declarou. Ato seguinte o sr. presidente colocou em votação o
requerimento nª 004/2017, onde disse, “Quem for favorável
permaneça como estar, caso contrário se manifeste. O
requerimento nª 004/2017 foi aprovado por unanimidade”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
irá fazer a discussão do seu Requerimento nª 002/2017, onde
transfere a presidência, ao sr. vice-presidente Maykon Ricard
Nunes Cavalcante (PT do B). Ato seguinte o sr. presidente
Maykon Nunes (PT do B), coloca em discussão o Requerimento
nª 002/2017, onde a palavra é facultada ao propositor, o
vereador Marcos Antônio de Oliveira (PSB), para a defesa do
seu requerimento, onde diz, “Apresento esse requerimento,
para podermos beneficiar a todos os moradores do
Assentamento Remédio, porque todos que fazem aquela
comunidade são merecedores desta quadra de esportes, para
os jovens e demais pessoas terem um local apropriado para a
prática de esportes”, disse. Ato seguinte o requerimento em
discussão o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “O meu voto é
favorável ao requerimento nª 002/2017, e quero dizer a toda
aquela comunidade que vamos torcer e pedir, que a prefeita se
sensibilize e coloque essa obra como prioridade”, disse. Ato
seguinte o requerimento em discussão o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB),
onde diz, “O meu voto é favorável, por ser uma comunidade
merecedora e que todos sejam agraciados a construção dessa
quadra de esportes”, disse. Ato seguinte o requerimento em
discussão o sr. presidente Maykon Ricard Nunes Cavalcante
(PT do B), faz o uso da palavra onde diz, “Desde já, externo o
meu voto favorável ao requerimento, e parabenizo ao vereador
Marcos. Haja a vista essa comunidade ser de grande
importância para o nosso município, grande e bem habitada. Os
jovens e os praticantes de esportes necessitam de um local
adequado para a prática esportiva”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente colocou em votação o requerimento nª 002/2017,
onde disse, “Quem for favorável permaneça como estar, caso
contrário se manifeste. O requerimento nª 002/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. vicepresidente Maykon Ricard Nunes Cavalcante (PT do B),
repassa a presidência para o vereador-presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), onde assume os trabalhos
legislativos. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o sr.
presidente concede uma parte aos senhores vereadores para o
Encaminhamento de ofícios e moções. Ato seguinte o sr.
presidente concede uma parte ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), onde diz, “Encaminho oficio para a Secretaria
Municipal de Infraestrutura, para que se faça uma revisão e
reformas nas paradas do município, que temos ao longo da RN
117, que ficam em Umarizal-RN”, disse. O parlamentar ainda
encaminhou uma Moção de Congratulações para o Padre João
Batista e a todos que fizeram o 8ª Desperta tu que Dormes
2017 em Umarizal, nesse último fim de semana. O parlamentar
ainda encaminhou um ofício à Secretaria Municipal de
Infraestrutura, “Solicitando a limpeza do local onde os circos
ficam quando estão em nossa cidade”, disse. Ato seguinte o sr.
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presidente concede uma parte ao vereador Maykon Ricard
Nunes Cavalcante (PT do B), para encaminhamento de ofícios,
onde diz, “Encaminho oficio para o Executivo Municipal de
Umarizal-RN, em nome da Prefeita Municipal, Elijane Paiva,
solicitando informações de como encontra-se o andamento da
emenda da 1ª etapa do Estádio de Futebol. Haja vista que em
Brasília-DF, soubemos que o dinheiro encontra-se totalmente
em conta. Isso é preocupante porque tem prazo. Porque se
perdermos essa 1ª etapa do estádio irá ficar mais difícil ainda o
mesmo ser concluído. Até porque a licitação já foi feita, a CAIXA
já liberou. Na qual nós [vereadores] e a população queremos
uma explicação”, disse. O parlamentar ainda encaminhou uma
Moção de Pesar aos familiares de Carlos Eduardo Freitas, por
sua perca. O parlamentar ainda encaminhou outra Moção de
Pesar aos familiares do José Pinto Filho, por sua perca. O
parlamentar ainda encaminhou um oficio para a Secretária
Municipal de Educação, Professora Eva Dias, solicitando
informações de como encontra-se a merenda escolar do
município de Umarizal-RN, nas creches e escolas. O
parlamentar ainda encaminhou um oficio aos Secretário
Municipal de Infraestrutura, Zome, e a Secretária Municipal de
Educação, Eva Dias, solicitando que se faça os reparos
necessários no teto da quadra de esportes da Escola M.
Tancredo Neves, “Na qual a mesma, encontra-se com partes
das peças de matais que fazem o teto, soltas que podem
caírem e causarem um acidente aos alunos da escola”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz, “Encaminho oficio
para a Secretária Municipal de Educação, Professora Eva Dias,
solicitando informações do Piso Salarial dos professores de
Umarizal-RN e qual a previsão para o pagamento”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), faz o encaminhamento de uma
Moção de Congratulações a toda a bancada de deputados
federais e senadores do Rio Grande do Norte. O parlamentar
ainda fez o encaminhamento de um Moção de Congratulações
ao Sr. Artur de Oliveira Maia – Relator da Reforma da
Previdência. O parlamentar ainda fez o encaminhamento de um
ofício para a CAERN de Umarizal-RN, solicitando
esclarecimentos sobre a Sangria da Caixa que fica próximo a
FM Fraternidade. Ato seguinte o sr. presidente concede uma
parte ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde
faz o encaminhamento de oficio ao Secretário Municipal de
Infraestrutura, Zome, solicitando a poda das árvores do bairro
Santa Luzia. Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte
ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), para
encaminhamento de oficio, onde diz, “Encaminho oficio para
Secretaria de Infraestrutura, solicitando a construção de 3 (três)
quebra-molas na Rua: Francisco Raimundo Freitas, localizada
no bairro Caraíbas”, disse. Ato seguinte Encerrando a Ordem do
Dia, o sr. presidente faculta a palavra aos senhores vereadores,
para a suas considerações finais. E por ordem de inscrição o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde inicia o seu pronunciamento comentando
da sua participação em uma reunião na ACRU - Associação de
Catadores de Recicláveis de Umarizal-RN, “Na qual a ACRU é
de grande importância para o nosso município, onde a mesma
irá trazer para a nossa população geração de empregos, melhor
qualidade de vida, saúde e oportunidades para a sociedade”,
disse. O parlamentar ainda agradeceu a Associação de
Pescadores – Comunidade Inspetoria, na qual o mesmo foi
convidado para participar da criação da nova diretoria daquela
instituição. Dando continuidade ao seu pronunciamento o
vereador Jatão da Rádio (DEM), relata um pouco da sua viagem
a Brasília-DF, na última semana. Na qual o parlamentar
juntamente com os vereadores Marcos, Maykon Nunes e Gilmar
Freitas estiveram participando da XV Marcha dos Vereadores
do Brasil, com o propósito de conseguir emendas para os
municípios e fazer reivindicações. “A minha viagem à BrasíliaDF, foi uma das viagens mais importantes que eu já fiz na
minha vida, em todo o contesto, onde falo no aprendizado
pessoal. E também que a gente pudesse viabilizar o que se
fosse necessário e possível para o nosso município. Na
oportunidade entregamos aos senhores senadores todas as
problemáticas e os pedidos relacionados ao nosso município,
entregamos também a ATA da audiência pública, realizada na
CMU, sobre a Reforma da Previdência. Bem como levamos a
eles a imagem da nossa cidade e o anseio do povo por vários
pedidos neste município, sejam eles na segurança, educação e
na saúde”, disse. Ato seguinte o sr. faculta a palavra ao
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde inicia o seu
pronunciamento parabenizando os senhores vereadores da
C.M.U, que se fizeram presente na XV Marcha dos Vereadores
do Brasil, em Brasília-DF. “Que bom que a bancada do RN,
recebeu bem os nossos colegas vereadores. Espero que não
fique só no recebimento, porque essa mesma bancada que ai
estar a maioria desses deputados foram eleitos com o nosso
apoio e voto, e que ainda não tiveram a consideração com a
população de Umarizal e nem com quem os apoiou, sem enviar
nada para o nosso município. Com exceção do Deputado
Federal Betinho, que nos enviou uma emenda para a
construção de um Estádio de Futebol”, disse. O parlamentar
ainda destacou que, “Eu torço que essa viagem à Brasília-DF,
traga frutos para o futuro de Umarizal, porque na verdade a
nossa cidade precisa”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira
(PSB), onde fala da sua indignação com relação a Reforma da
Previdência, sugerida pelo o Presidente do Brasil, Michel
Temer. “Portanto eu acho essa reforma uma falta de respeito
com o povo. Mais infelizmente eu acho que essa reforma vai
passar”, destacou o parlamentar. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR),
onde inicia o seu pronunciamento falando da sua viagem à
Brasília-DF, na qual esteve participando da XV Marcha dos
Vereadores do Brasil, “Em conversa com os meus colegas
vereadores, a caminho de Brasília, falávamos que nós irmos
falar com os deputados e senadores, para trazerem emendas
para o nosso município, gesto esse que não é nossa
responsabilidade. A emenda geralmente ela é pra ser
embargada pelo o prefeito (a), com os deputados e senadores.
Porém o nosso município é tão carente e necessitado, onde nós
[vereadores] tivemos a preocupação e a boa vontade de ir à
Brasília-DF, e dizer senhores e senhoras deputados e
senadores, aqui tem quatro vereadores que estão dispostos a
trabalhar pelo o município de Umarizal”, disse. Ato seguinte o
sr. presidente faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard
Nunes Cavalcante (PT do B), na qual inicia relatando da sua
viagem à Brasília-DF, na última semana, onde o parlamentar
esteve participando da XV Marcha dos Vereadores do Brasil.
“Não foi nada fácil, onde todos nós sabemos da realidade. Mais
tivemos o privilégio de estarmos na XV Marcha dos Vereadores,
em debater e ouvir as problemáticas dos municípios, e na
oportunidade podemos externar as problemáticas do município
de Umarizal e também fizemos reivindicações e cobranças”,
disse. O parlamentar ainda relatou que esteve com o Senador
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Garibaldi Alves (PMDB), “Onde ele nos parabenizou pela a
iniciativa, da audiência pública realizada na CMU, sobre a
reforma de previdência. E com isso, ele nos levou para
conversamos com o relator da Reforma da Previdência Social, o
sr. Artur Maia, na qual a gente expos ao relator a nossa
preocupação que temos principalmente com os agricultores e
trabalhadores do nosso município, que serão penalizados com
essa reforma da previdência”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), inicia o seu pronunciamento relatando sobre
alguns direitos dos servidores públicos de Umarizal, que estão
sendo retirados e não cumpridos por parte do executivo
municipal. “Na qual ainda não se pagou o piso salarial dos
professores, que até então o executivo tinha prometido de pagar
no mês de abril, mais até agora não pagaram. Onde também
muitos funcionários municipais que têm me procurado, e
relatando que vem perdendo os seus à dicionários noturnos e a
sua salubridade, como também alguns descontos em seus
salários sem explicações, onde isso é lamentável”, disse. Dando
continuidade ao seu pronunciamento a parlamentar, faz alguns
esclarecimentos sobre o que o ex-prefeito Marcos Fernandes
(PSD), deixou nas contas da Prefeitura Municipal de UmarizalRN, assim que o ex-chefe do executivo encerrou o seu mandato
em 31 de Dezembro de 2016. “Na qual venho aqui fazer um
relato do que realmente ficou nas contas da P.M.U, ‘Deixei nas
contas da prefeitura, R$1.172.903,70 sendo desses recursos
nas contas de movimentações livres, como FPM, ICMS,
Tributos, na qual ficou os valores de R$ 54.852,45 e nas contas
da Educação e Programas, ficaram os seguintes valores R$
124.932,69 e nas contas das movimentações de Saúde e SUS,
ficaram R$ 24.976,43 e no Fundo Municipal de Saúde ficaram
R$ 222.156,09 sendo desse valor mais de R$ 100.000,00 para
à aquisição de Caminhonete para o PSF e no Fundo Municipal
de Assistência Social, ficaram R$ 197.901,23 e na CAIXA
Econômica Federal, ficaram R$ 538.084, 68 sendo desses
Estádio de Futebol R$ 244.508,71 e a Pavimentação da Rua:
Casimiro Xavier R$ 116.277,41 e o restante para os demais
convênios em andamentos’, disse Rozoneide Freitas. A
vereadora da continuidade ao seu pronunciamento dizendo,
“Quem poderia está fazendo a leitura desses valores, não estar
mais aqui entre nós. Mais deixou o que eu fizesse. Porque eu
como esposa, companheira e vereadora não posso me calar,
diante das tamanhas as acusações ao meu saudoso marido e
ex-prefeito Marcos Fernandes. Na qual tenho aqui em mãos as
provas de tudo que ele deixou nas contas da Prefeitura de
Umarizal”, disse. A vereadora ainda destaca que o ex-prefeito
Marcos Fernandes, no final do seu mandato em
Dezembro/2016, esteve na FM Fraternidade de Umarizal, em
entrevista fazendo um balanço dos valores deixados nas contas
da P.M.U. “Como também teve a equipe de transição da atual
prefeita de Umarizal, Elijane Paiva, que acompanharem e
recebeu todos esses dados”, disse. A parlamentar ainda
acrescenta, “Durante 1 anos e 5 meses, na qual o ex-prefeito
Marcos Fernandes, esteve à frente do município de Umarizal,
ele não brincou de ser prefeito e nem de administrar. Marcos
tinha compromisso e ética, com que não era dele, mais com que
é púbico como qualquer gestor tem e deve ter”, destacou. Ato
seguinte não havendo quem quisesse mais fazer o uso da
palavra o senhor presidente, determinou que eu _ Rizoneide
Moura Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa,
lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo estando
conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores e
declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 02 de Maio de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 09ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE
2017
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 09ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretário que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (PT do B), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio
Gilmar de Freitas (PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM),
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB). Faltando somente a
vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), na qual teve sua
ausência justificada. Ato seguinte o senhor presidente colocou
em votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi aprovado por
unanimidade, passando-se direto à discussão da Ata, o que não
havendo quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o
que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor
presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou o seguinte: Correspondências
Recebidas: Comunicado MEC – Oficio nª 003/2017, CREAS, nª
1814/2017, Sec/exp, nª273/2017, SEGEPRO, nª 050/2017,
Projeto de Lei nª 004/2017, ofício nª 049/2017, Projeto de Lei nª
003/2017, ofício nª 003/2017. Correspondências Expedidas:
Ofícios nª 060/2017, 061/2017, 059/2017, 058/2017, 057/2017,
056/2017, 055/2017, 054/2017, 053/2017, 052/2017, 051/2017,

050/2017, 049/2017, 048/2017, 047/2017. Moções de Pesar nª
012/2017, 011/2017, 010/2017. Moções de Congratulações: nª
009/2017, 008/2017, 007/2017 e 006/2017. Encerrando a leitura
das correspondências recebidas e expedidas: Ato seguinte o sr.
presidente pede que o senhor 1ª secretário faça a leitura das
matérias em pauta, onde inicia a leitura dos requerimentos em
pauta, “Projeto de Lei nª 002/2017 de autoria do Poder
Executivo Municipal – Regulamenta a política de acesso as
informações públicas do âmbito do município, bem como institui
regras especificas complementares e as normas gerais,
estabelecidas pela Lei nª 12.527, de 18 de Novembro de 2011,
Lei de acesso à informação pública e dá outras providências.
Requerimento nª 007/2017, de autoria do vereador Francisco
Jadson Xavier. Assunto: Pedido de outorga (CONCESSÃO), a
prefeitura Municipal de Umarizal-RN de uma sala do Colégio
Municipal Laura de Queiroz na comunidade Rural do Rodeador,
para a construção de uma capela de Nossa Senhora de Fátima.
Requerimento nª 008/2017, de autoria do vereador Francisco
Jadson Xavier. Assunto: Doação de um terreno ao lado da
capela de Nossa Senhora da Conceição. Requerimento nª
005/2017, de autoria do vereador Francisco Jadson Xavier.
Assunto: Doação de um terreno ao lado da Capela de Mãe
Rainha no bairro Lalins. Requerimento nª 007/2017, de autoria
da vereadora Waldimeyre Câmara de Lima. Assunto: Requer do
Poder Executivo Municipal, que seja feito um convênio com o
ITEP para aquisição de carteiras de identidade e carteiras de
trabalho. Requerimento nª 008/2017, de autoria da vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima. Assunto: Requer do Governo do
Estado do Rio Grande do Norte que através da SETHAS,
implante o programa microcrédito empreendedor em Umarizal.
Requerimento nª 005/2017, de autoria do vereador Maykon
Ricard Cavalcante Nunes. Assunto: Mapeamento da cidade
delimitando área urbana e rural e legalização dos bairros do
nosso município. Requerimento nª 009/2017, de autoria da
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima. Assunto: Requer do
Poder Executivo Estadual, que através da Fundação José
Augusto, faça a realização de oficinas culturais em UmarizalRN. Requerimento nª 006/2017, de autoria do vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), que vessa sobre uma
audiência pública no bairro Caraíbas. Encerrou a leitura das
matérias em pauta. Ato seguinte o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), coloca em discussão o Projeto de Lei
nª 002/2017, onde em seguida faculta a palavra ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Me chamou muito
atenção o disposto de internet que foi criado para que isso
venha acontecer. Onde é de suma importância para o nosso
município, o acompanhamento do povo de toda a gestão
municipal”, disse. O parlamentar ainda acrescentou que já foi
apresentado à os senhores (a) vereadores (a), como será esse
portal da transparência do município de Umarizal, “Onde nos foi
apresentado ponto a ponto e passo a passo desse site que
consequentemente será um portal de transparência”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde diz, “O executivo
em reunião conosco [vereadores], deixou bem claro que esse
site é uma forma da população se inteirar com a administração
pública do município. Então é algo novo e diferente, que vem
trazer benefício a população umarizalense”, disse. Ato seguinte
o sr. presidente concede uma parte ao vereador Antônio Gilmar
de Freitas (PR), onde diz, “Quero aqui parabenizar ao executivo
municipal, pela proposição desse projeto de lei, com o site da
transparência. E tudo que vim é transparecer, será de benefício
para o município”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede
uma parte a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB),
onde diz, “Realmente estivemos reunidos com o executivo
municipal, onde nos foram detalhados e exposto realmente
como o portal iria ser. Realmente o portal da transparência, ele
vem de encontro não só com nós que fazemos parte do Poder
Legislativo, mais principalmente vem de encontro com a
população, que é quem mais precisa ter acesso a essas
informações, dados através do que será exposto no portal”,
disse. A parlamentar ainda destaca que já cobrou através de
oficio em relação a essa questão da transparência. Ato seguinte
o sr. presidente ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(PT do B), onde diz, “Esse projeto de lei é de grande
importância para o nosso município. Haja vista que há uma Lei
Federal de nª 12.527, na qual exige que todos os municípios, se
adeque a nova legislação na transparência pública no acesso
às informações, onde toda a população tem o direito. Este
projeto sendo aprovado, estará beneficiando e facilitando a
todos os funcionários ou qualquer cidadão umarizalense,
funcionários públicos estarão tirando os seus contras cheques,
onde também os cidadãos poderão estarem tirando alguma
dúvida sobre a gestão municipal, solicitar, questionar entre
outros benefícios”, destacou o parlamentar. Ato seguinte o sr.
presidente concede uma parte ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), onde diz, “É de extrema importância esse Projeto
de Lei, que hora estamos discutindo, onde sendo aprovado
estará colocando em prática a transparência mais ainda em
nosso município. Então isso é um dos compromissos da gestão
da prefeita Elijane Paiva, com a população de Umarizal”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
coloca em votação o Projeto de Lei nª 002/2017, onde diz,
“Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se
manifeste. O projeto de lei nª 002/2017 foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente coloca em
discussão os requerimentos do vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), na qual todos têm praticamente o mesmo teor.
Portanto são os seguintes Requerimentos nª 005/2017,
007/2017 e 008/2017. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao propositor dos requerimentos hora citados, com a
palavra o propositor, o vereador Francisco Jadson Xavier
(DEM), onde diz, “As justificativas que me trouxe a apresentar
esses três requerimentos, hora vessa sobre uma de outorga
(CONSESSÃO) por parte do Poder Público, e dois sobre
doações de terrenos para duas capelas bem conhecidas em
nosso município. O Requerimento nª 005/2017, ele vessa de
uma doação de um terreno ao lado da Capela de Mãe Rainha,
no bairro Lalins. Visto que a capela de Mãe Rainha, está situada
no bairro Lalins e para atender uma solicitação da comunidade
católica e devotos de Mãe Rainha, que sempre reivindicaram a
doação de um terreno, sendo de posse da Prefeitura Municipal
de Umarizal-RN, localizado ao lado da capela medindo 8,7
metros de frente com 30 metros de fundo. Há muito tempo que
eu via em gestões municipais passadas, a comunidade do
bairro Lalins pedirem a doação deste terreno, que fica ao lado
da capela de Mãe Rainha. Na realidade hoje a capela de Mãe
Rainha, ela é construída em um terreno que foi uma troca de
um terreno que era da prefeitura lá no bairro Lalins, com um
terreno que hoje é o Posto de Saúde do bairro São José, ou
seja nessa época não houve doação alguma, na qual ninguém
ficou devendo nada a ninguém, no tocante de relação a doação
ou deixar de doar”, disse. O parlamentar continua o seu
pronunciamento, onde inicia as justificativas do requerimento nª
008/2017, onde diz, “Ele vessa de uma doação de um terreno
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ao lado da capela de Nossa Senhora da Conceição. E ouvindo
a comunidade do Bairro Caraíbas, onde a capela encontra-se
eu quero apenas do Poder Público Municipal de Umarizal, que
se sensibilize e nada mais justo em ceder o terreno ao lado para
a capela”, justificou. O parlamentar continua o seu
pronunciamento, onde inicia as justificativas do requerimento nª
007/2017, onde diz, “Visto que a escola conta com algumas
salas desocupadas e sem uso a muitos anos, a comunidade
reivindica ao poder executivo a COCESSÃO de uma sala com
fins de uma adaptação para uma capela de Nossa Senhora de
Fátima, padroeira daquela comunidade. Onde peço o voto
favorável aos colegas vereadores”, disse. Ato seguinte os
requerimentos de nª 005, 008 e 007/2017 em discussão o sr.
presidente concede a palavra aos senhores vereadores, na qual
o parlamentar Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), diz, “Eu
sou favorável ao requerimento nª 007/2017, mais sugeriria que
se caso tivesse um terreno nesta comunidade pertencente ao
município, e que se fosse feito algo definitivo”, sugeriu o
parlamentar. O vereador ainda comentou sobre o requerimento
nª 005/2017, onde diz, “Sou favorável e não tenho o que
contestar sobre o mesmo”, disse. O vereador ainda comentou
sobre o requerimento nª 008/2017, onde diz, “Sou favorável ao
requerimento”, disse. Ato seguinte os requerimentos ainda em
discussão o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
faz o uso da palavra onde diz, “No meio dessa história, seria
ideal também que todos os terrenos que já foram doados pela
prefeitura de Umarizal, sejam todos legalizados também”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Em relação ao
terreno ao lado da Capela de Mãe Rainha, aquele terreno já é
um espaço utilizado pela comunidade no período de festa da
padroeira, onde o pessoal coloca as mesas, barracas. Na qual é
só uma questão de bom senso, para fazer essa doação. Assim
também como a da capela de Nossa Senhora da Conceição,
que é um espaço também já utilizado pela comunidade durante
as festividades da sua padroeira”, disse. A vereadora em
seguida discute sobre o requerimento nª 007/2017, onde diz,
“Assim como o vereador Antonimar Oliveira (PSB), não que eu
seja contrária a concessão, haja vista que hoje não necessita da
sala, mais amanhã poderá necessitar. E que pudesse ver a
possibilidade de fazer uma doação de um terreno, para que se
possa se construída a capela naquela comunidade”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B), onde se mostrou
pontualmente favorável aos requerimentos do vereador
Francisco Jadson Xavier, onde disse, “Quando a prefeita
receber esses requerimentos, ela mande o mais breve possível
um projeto de lei, para que possamos votar. E que essas
doações sejam feitas o mais rápido possível”, disse. O
parlamentar ainda relata sobre o requerimento nª 007/2017,
onde diz, “Sou favorável, mais como a vereadora Meyre
Câmara e Antonimar, sugiro que se o município tiver algum
terreno que o mesmo possa fazer a doação, para que se
construa a capela”, disse. Ato seguinte o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), coloca em votação os requerimentos
de nª 005/2017, 007/2017 e 008/2017, onde diz, “Quem for
favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste.
Os requerimentos de nª 005/2017, 007/2017 e 008/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
coloca em discussão o requerimento nª 006/2017, que vessa
sobre uma audiência pública no bairro Caraíbas. Ato seguinte o
sr. presidente faculta a palavra ao propositor do requerimento, o
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Há alguns
dias atrás, eu trouxe um requerimento aqui para esta Casa
legislativa, onde sugeríramos um plebiscito ou uma
oportunidade de escolha, de um novo nome para o Bairro
Caraíbas. Movido por muitas conversas que escutamos, entre
pessoas favoráveis outros contras, sobre a questão da
mudança de nome de bairro Caraíbas, para Bairro Nossa
Senhora da Conceição (Alto da Conceição). Diante disso, eu
gostaria de propor para vossas excelências, uma audiência
pública o mais rápido possível, ou seja uma sessão da Câmara
de Vereadores de Umarizal, no bairro Caraíbas. Para ouvirmos
o povo! ”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma
parte ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“Sugiro que votamos este requerimento, e posteriormente
podemos nos reunir depois dessa sessão, para vermos a data,
para a câmara municipal ver o local e consequentemente o
anuncio convidando toda a população do bairro principalmente,
para que possa participar”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), coloca em votação o
requerimento de nª 006/2017, onde diz, “Quem for favorável
permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
requerimento de nª 006/2017 foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente coloca em discussão o
Requerimento nª 007/2017 de autoria da vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), onde o sr. presidente faculta a palavra
a propositora. “Haja visto hoje há uma obrigatoriedade, que a
cada 10 anos temos que trocar a nossa carteira de identidade
pessoal, e haja visto o montante de pessoas que têm essa
necessidade de se descolocar para outras cidades. Diante disso
seria muito interessante que o Poder Executivo Municipal,
fizesse uma parceria com o ITEP e pudesse disponibilizar a
população de Umarizal-RN, a confecção dessas carteiras de
identidades aqui em Umarizal. Na qual em outros anos esse
serviço já era feito aqui em nossa cidade”, disse. A parlamentar
ainda justificou que tem idosos que não conseguem mais
tirarem a sua aposentadoria no banco, por sua identidade está
velha. Ato seguinte o requerimento em discussão o sr.
presidente concede uma parte ao vereador Antonimar Francisco
de Oliveira (PSB), onde diz, “Este requerimento é de extrema
importância para a população de Umarizal, e extremamente
importante para o executivo onde da outra visibilidade. Haja
vista há muito tempo que o nosso município, não faz a
confecção de identidades”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino
(PSB), onde diz, “Diante mão parabenizo a vereadora Meyre
Câmara, pelo o seu requerimento. Portanto hoje em dia é uma
dificuldade grande para os umarizalenses, fazerem sua
identidade. Na qual eu acho que se o município tiver interesse,
irá melhor muito para o nosso povo”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), coloca em votação o requerimento de nª
007/2017, onde diz, “Quem for favorável permaneça como está,
caso contrário se manifeste. O requerimento de nª 007/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
coloca em discussão o Requerimento nª 008/2017 de autoria da
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde o sr.
presidente faculta a palavra a propositora. “Nobre colegas esse
microcrédito do empreendedor, existe em inúmeros municípios,
onde são beneficiados. Beneficia tanto o empreendedor formal,
como também o informal, trazendo para esse micro empresário
investimentos através de créditos, onde ele possa começar um
negócio ou até mesmo melhorar o seu negócio. Esse crédito
cedido ele poderá ser pago em 12 meses, e ser for pago em dia
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não há juros, e caso atraso no pagamento os juros serão
mínimos. E visa estimular não só esse micro empreendedor,
como estimular a economia do município”, disse. Ato seguinte o
requerimento em discussão, o sr. presidente concede uma parte
ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“Parabenizo a nobre colega pela a iniciativa do requerimento, de
suma importância para o desenvolvimento do município. Na
qual deixo o meu voto favorável”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente concede uma parte ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (PT do B), “Haja vista incentivar o pequeno
empreendedor, com benefícios, empréstimos e incentivos a
gente está incentivando o emprego, a geração de empregos e
rendas em nosso município. Desde já, voto favorável”, disse.
Aro seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Na minha
concepção, tem um problema que existe nesse micro crédito
que ele é uma junção de pessoas. Na qual ele é um micro
crédito que vem para formar grupos de 5 (cinco) pessoas. Então
eu na minha concepção não me vejo, nesse sentido de ver que
realmente vem para ajudar, ou seja, vem sim claro ajuda ao
micro empreendedor, onde o pequeno empreendedor tem
direito a R$ 3.000,00 e o formalizado a R$ 6.00,00 em grupo de
5 (cinco) pessoas. Quando falamos em grupo de cinco você fica
amarrado, podendo ficar inadimplente, caso um dos membros
do grupo atrasem. Diante disso o meu voto é favorável”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde diz, “Parabenizo a
senhora vereadora Meyre Câmara, pelo o seu requerimento.
Onde tudo o que vim é para beneficiar o povo umarizalense,
esse vereador estará votando a favor”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), coloca em
votação o requerimento de nª 008/2017, onde diz, “Quem for
favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
requerimento de nª 008/2017 foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente coloca em discussão o
Requerimento nª 009/2017 de autoria da vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), onde o sr. presidente faculta a palavra
a propositora. “O pleito hora exposto justifica-se, devido a
importância da manutenção da cultura e arte do nosso
município, além de capacitação profissional para população que
se encontra em vulnerabilidade social”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), coloca em
votação o requerimento de nª 009/2017, onde diz, “Quem for
favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
requerimento de nª 009/2017 foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente coloca em discussão o
Requerimento nª 005/2017 de autoria do vereador Maykon
Ricard Cavalcante Nunes (PT do B), onde diz, “Senhores (a)
vereadores (a), este requerimento vem para facilitar o trabalho
dos correios e das pessoas que entregam correspondências em
nossa cidade. Haja vista, Umarizal cresceu nos últimos anos, os
bairros que existem que existem em nosso município não são
legalizados oficialmente por lei. E acontecendo esse
mapeamento da zona urbana, delimitando área urbana e rural
vai facilitar e fazer com quer os bairros que não recebem as
suas correspondências cheguem”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente concede uma parte ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), onde diz, “Vereador Maykon Nunes, o
requerimento de vossa excelência é de extrema importância e
só vem a organizar os bairros da nossa cidade, como também
delimitando as ruas do nosso município”, disse. Ato seguinte o
sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), coloca em
votação o requerimento de nª 005/2017, onde diz, “Quem for
favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
requerimento de nª 005/2017 foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao senhor
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), para que apresente 2
(dois) requerimentos verbais, relacionados a saúde e a
educação, para que sejam enviados ao Deputado Estadual
Getúlio Rêgo. Na qual o parlamentar inicia dizendo, “O meu
primeiro requerimento vessa sobra a aquisição de 1 (uma)
ambulância, tendo em vista a necessidade do nosso município
em ter uma ambulância. As ambulâncias por terem uma grande
utilidade, como viagens e transportes de pacientes,
consequentemente havendo assim um grande desgaste da
mesma. O nosso município, conta com 2 (Duas) ambulâncias
em funcionamento 1 (uma) do ano de 2013, e outra do ano de
2014. Diante disso, pelo o grande desgaste das nossas
ambulâncias, com viagens frequentemente a capital Natal e nas
cidades vizinhas”, disse. O parlamentar ainda pede que todos
os edis assinem os seus requerimentos verbais, hora
apresentados. Ato seguinte o sr. presidente coloca em
discursão o requerimento verbal, onde concede uma parte ao
vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde diz,
“Vereador Chico de Brancar, o requerimento de vossa
excelência é de suma e fundamental importância para o nosso
município. E me associo a este requerimento, buscando os
meios e mecanismos necessários para que a gente possa
alcançar esses objetivos. Tenho certeza que esse também é
objetivo do município, e também de quem faz saúde em nosso
município”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma
parte a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde
diz, “É um requerimento de extrema importância, na qual as
nossas frotas de ambulâncias, como vossa excelência citou não
estão realmente em boas condições, e a aquisição de uma
ambulância para o nosso município, ele vem trazer um benefício
enorme para a nossa população. Portanto é louvável, vossa
excelência colocar à disposição para todos os edis desta casa
legislativa, assinarem esse requerimento”, disse. Ato seguinte o
sr. presidente concede uma parte para a discursão do
requerimento, ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino
(PSB), onde diz, “Esse requerimento é de suma importância
para o nosso município. E nada mais justo cobrarmos dos
nossos deputados, para conseguirem ambulâncias para o nosso
município”, disse. Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B),
onde diz, “Sabemos da dificuldade de ambulâncias em nosso
município, por termos apenas só duas ambulâncias. Diante
disso, quero levar uma cópia desse requerimento, para eu
entregar em mãos ao Deputado Estadual Carlos Augusto Maia,
que provavelmente estarei votando nele nas próximas eleições
estaduais. E quero que ele faça algo pelo o nosso município,
porque quanto mais forças estiverem unidas em prol do nosso
município, só quem se fortalece é nossa cidade”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
coloca em votação o 1ª requerimento verbal, onde diz, “Quem
for favorável permaneça como está, caso contrário se
manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), para apresentação do seu 2ª
Requerimento verbal, relacionado à área da educação, onde
diz, “Este meu segundo requerimento trata-se da aquisição de 1
(um) ônibus escolar, para o nosso município. A cidade de
Umarizal hoje em dia conta com 4 ônibus escolar, na qual
sabemos do estado físico que os mesmos encontram-se. Onde
praticamente não estão em estado de circularem. Então o meu

requerimento vem de encontro a essa necessidade da aquisição
de mais 2 (dois) ônibus escolar, para suprir as necessidades. E
também de saber como encontram-se as condições físicas dos
quatro ônibus escolares existentes em nosso município”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
coloca em votação o 2ª requerimento verbal, onde diz, “Quem
for favorável permaneça como está, caso contrário se
manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o sr. presidente
concede uma parte a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), para o encaminhamento de ofícios, onde diz,
“Encaminho um ofício ao TCE-RN, solicitando informações de
quais as prestações de contas foram enviadas a esta Casa
Legislativa Municipal, e que ainda não foram devolvidas, para
que possamos tomar conhecimentos e colocarmos a mesma
para apreciação. A parlamentar ainda encaminhou um oficio
para o Poder Executivo Municipal, solicitando informações do
porquê do aluguel do Posto de Saúde, localizado na Rua:
Almino Afonso nª 502, ser de R$ 1.800,00 mensais. Haja visto
que há outra casa com o mesmo porte, tinha um valor do
aluguel de R$ 350,00 mensais”, disse. Ainda na ordem do dia, o
sr. presidente concede uma parte ao vereador Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB), para encaminhamento de oficio,
onde diz, “Encaminho um oficio ao Secretário Municipal de
obras e Infraestrutura, o Sr. Francisco das Chagas Sales,
solicitando 1 (uma) lombada na Rua: 27 de Novembro (Entre a
casa de Xixico Caboclo e a Igreja de Cristo) ”, disse. Ato
seguinte não havendo quem quisesse mais fazer o uso da
palavra o senhor presidente, determinou que eu _ Francisco de
Assis Filho (DEM), 1ª Secretário, desta Casa Legislativa,
lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo estando
conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores e
declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 16 de Maio de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE
2017
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 10ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (PT do B), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio
Gilmar de Freitas (PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM),
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB) e Rizoneide Moura
Freitas (PSD). Ato seguinte o senhor presidente colocou em
votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi aprovado por
unanimidade, passando-se direto à discussão da Ata, o que não
havendo quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o
que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor
presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou o seguinte: Correspondências
Recebidas: Ofícios – nª 008/2017, 090/2017, 053/2017,
Relatório CAERN, ofício nª 002/2017. Correspondências
Expedias: Não constou correspondências expedidas.
Encerrando a leitura das correspondências recebidas e
expedidas. Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), pede que a senhora 1ª Secretária faça a leitura
das matérias em pauta. Ato seguinte a senhora 1ª Secretária,
inicia a leitura dizendo, “Requerimento nª 001/2017, UmarizalRN, em 23 de Maio de 2017, de autoria da vereadora Rizoneide
Moura Freitas. Assunto: Manutenção do teto do Ginásio
Poliesportivo Municipal de Umarizal-RN. Requerimento nª
002/2017, Umarizal-RN, em 23 de Maio de 2017, de autoria da
vereadora Rizoneide Moura Freitas. Assunto: Solicitando que a
Prefeita Municipal de Umarizal-RN, a Senhora Elijane Paiva,
assim que possível, envie para o Legislativo Municipal de
Umarizal, Projeto de Lei, com ajuda de custo para as quadrilhas
juninas do município. Projeto de Lei nª 003/2017, Umarizal-RN,
em 17 de abril de 2017, Ementa: Concede o reajuste do Piso
Salarial aos professores integrantes do quadro de servidores
municipais de Umarizal-RN, e dá outras providências”, disse.
Ato seguinte a 1ª Secretária, faz a leitura das 2 (duas) emendas
sobre o Projeto de Lei nª 003/2017, apresentadas pela
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB). “Emendas
modificativas ao Projeto de Lei nª 003/2017. A Vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima, propõem a seguintes ementas ao
projeto de lei nª 003/2017, que concede o ajusto do piso salarial
aos professores integrantes do quadro de servidores municipais
de Umarizal-RN. Emendas Modificativas - Onde modifica os
artigos 2ª e 5ª do projeto de lei nª 003/2017, evidenciado o qual
passará ter a seguinte redação: Art. 2º – O reajuste na
integralidade será aplicado a toda classe dos profissionais do
Magistério Público da Educação Básica, em vigência, a partir da
competência do mês de Janeiro de 2017. Art. 5º - Esta lei entra
em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao
dia 01 de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em
contrário. Justificativa – As emendas ora expostas justificam-se,
pelo fato de que a Lei Federal nª 11.738/2008 no seu artigo nª
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5º - estabelece que a atualização anual do piso nacional do
magistério é a partir de janeiro de cada ano”, disse. Ato seguinte
o sr. presidente coloca em discursão as Emendas Modificativas
ao Projeto de Lei nª 003/2017 do Executivo Municipal, onde
faculta a palavra a propositora das emendas, a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para fazer a defesa das
emendas. “A minha emenda hora exposta, é sobre um único
fato. O Projeto de Lei nª 003/2017, apresentado pelo o
executivo municipal, na qual o Art. 2ª diz, ‘O reajuste na
integralidade será aplicado a toda classe dos profissionais do
Magistério público da educação básica, em vigência, a partir da
competência do mês de maio de 2017’. E no último artigo, que é
o Art. 5º diz que, ‘Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário’. Diante
disso, a minha emenda pede o que os demais municípios
circunvizinhos já fizeram, pedindo que a lei seja retroagida ao
mês de Janeiro. A lei exposta pelo o executivo municipal é
muito clara, que é a partir do mês de maio, não cita que a lei vai
ser retroagida ao mês de Janeiro. Então as emendas que eu
conclamo aos nobres vereadores, que votem favorável”, disse.
Ato seguinte as emendas ainda em discursão, o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino
(PSB), onde diz, “Eu sou favorável a emenda da colega
vereadora Meyre Câmara (PSB), na qual a emenda não está
estabelecendo datas, mais estar dizendo que é um direito dos
servidores públicos municipais”, disse. O parlamentar ainda
ressaltou que em nenhuma gestão passada, foi necessário vim
esse tipo de projeto de lei, para o Poder Legislativo Municipal,
porque segundo relata o parlamentar, todos pagam o Piso dos
professores no mês de janeiro. Ato seguinte a emenda ainda
em discussão, o sr. presidente concede uma parte a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz, “Declaro o meu voto
favorável à emenda da vereadora Meyre Câmara (PSB), por ver
realmente a necessidade de ser aprovada, pelo o Projeto de Lei
nª 003/2017 do executivo, não ter vindo da forma correta que é
pra ser. Este piso salarial dos professores, já era para ter sido
comprido desde janeiro/2017, na qual já estamos no mês de
Maio/2017 e não foi pago ainda. Outrora teve que vim para a
câmara municipal, onde desde que estou como vereadora deste
município, nunca veio para esta casa, como também não é de
meu conhecimento esse tipo de projeto já ter vindo em outras
gestões passadas. Portanto nós temos que dá a garantia ao
servidor, onde não estamos querendo nada de mais, na qual
estamos querendo que fique bem claro que os servidores
públicos municipais, irão ter o retroativo deles e que vão receber
os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio. E do jeito
que a Lei veio do executivo municipal, diz que só irá pagar a
partir do mês de Maio”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Francisco de Assis Filho
(DEM), onde diz, “O meu voto é contrário à emenda
apresentada pela vereadora Meyre Câmara (PSB), apesar da
senhora vereadora achar e entender, na qual respeito a sua
opinião, que esses vencimentos só poderão ser pagos se
constar nos artigos deste regimento. Portanto temos a
informação jurídica do munícipio de Umarizal-RN, que há esta
necessidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma
parte ao vereador, Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B),
onde diz, “Em relação ao Projeto de Lei nª 003/2017 do
Executivo Municipal, tirei dúvidas com vários advogados e
puder ver com um primo meu, que tem mais de 30 anos de
experiência, como advogado trabalhista, onde o mesmo deu
uma olhada no projeto e mandou eu ler o 1ª Artigo aqui na
sessão, onde diz, ‘Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a conceder o reajuste salarial ao vencimento básico dos
profissionais do magistério público da educação básica,
conforme o piso nacional de salário da categoria, reajustado
anualmente pela UNIÃO, para o exercício financeiro de 2017’. O
artigo 1ª, ele já assegura aos profissionais da educação o piso,
a partir de Janeiro. Não é levado em conta porque não tem que
retroagir os seus efeitos, devido ao artigo 1ª já constar o
exercício financeiro de 2017. Ato seguinte o sr. presidente
colocou em votação a emenda da vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), onde o sr. presidente diz, “Quem for
favorável permaneça como estar, caso contrário se manifeste. A
emenda não foi aprovada, na qual obteve 3 (Três) votos
favoráveis e 5 (Cinco) votos contrários”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente coloca em discursão o Parecer do Projeto de Lei nª
003/2017. Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte ao
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), para a discursão do
projeto, onde diz, “Como Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, peço aqui aos colegas e aos demais
membros da comissão e das outras comissões, o voto favorável
ao projeto na sua integra, por entender que esse projeto estar
constitucionalmente legal, e obedecendo as leis, como o
regimento interno desta Casa Legislativa, Constituição Federal
e a Lei Federal do Piso salarial dos professores”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde diz, “Como Presidente da
Comissão de Educação e Saúde, peço o voto favorável dos
nobres colegas ao Projeto de Lei nª 003/2017”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B), onde diz, “Como
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização, conforme foi discutido com as demais comissões,
peço o voto favorável ao Projeto de Lei nª 003/2017 na integra”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente colocou em votação o
Projeto de Lei nª 003/2017, onde disse, “Quem for favorável
permaneça como estar, caso contrário se manifeste. O Projeto
de Lei nª 003/2017 foi aprovado com 5 (Cinco) votos favoráveis,
contra 3 (Votos) ao contrário”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente coloca em discursão o Requerimento nª 001/2017,
de autoria da vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde o
sr. presidente faculta a palavra a senhora propositora, onde diz,
“Este requerimento se faz necessário porque uma parte do teto
se deslocou e está caindo peças que pode, causar um grave
acidente para os jovens e crianças que praticam atividade física
no espaço, o local é usado para eventos e corre sério risco para
as pessoas lá estão”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
colocou em votação o Requerimento nª 001/2017, onde disse,
“Quem for favorável permaneça como estar, caso contrário se
manifeste. O requerimento nª 001/2017, foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente coloca em
discursão o Requerimento nª 002/2017, de autoria da vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde o sr. presidente faculta a
palavra a senhora propositora, onde diz, “Este requerimento se
faz necessário devido as quadrilhas levar o nome do nosso
município para todo o estado e não terem um orçamento
adequado para atender à necessidade dos custos, com essa
ajuda de custo vai dar incentivo à cultura do nosso município”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte ao
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “Sou
favorável ao requerimento nª 002/2017, na qual quero externar
aqui as minhas palavras de incentivo as quadrilhas juninas,
mais precisamente as duas que se destacam mais em nosso
município e região, que são Encanto do Nordeste e Coração
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Junino. Portanto em nome do executivo municipal de Umarizal,
na qual a Prefeita Elijane Paiva, já se reuniu com os
representantes das quadrilhas hora citadas, na qual assegurou
uma ajuda financeira para essas 2 (duas) quadrilhas juninas.
Como também já assegurou, autorizando a Secretária Municipal
de Cultura, Heleneide Amorim, para fazer o orçamento, e o
Umarizal haverá São João”, destacou. Ato seguinte o sr.
presidente colocou em votação o Requerimento nª 002/2017,
onde disse, “Quem for favorável permaneça como estar, caso
contrário se manifeste. O requerimento nª 002/2017, foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ainda na ordem do dia, o
vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), faz o
encaminhamento de ofício ao Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura, solicitando que se faça o roço das estradas
vicinais da zona rural de Umarizal-RN. Ato seguinte ainda na
ordem do dia, o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), para que faça
encaminhamento de ofícios e moções, onde diz, “Encaminho
uma moção de congratulações, para todos os garis de Umarizal,
pela a comemoração do dia do Gari, que aconteceu no último
dia 16 de Maio de 2017. O parlamentar ainda encaminhou uma
moção de congratulações, para o Médico Dr. Vital, pelo o
serviço prestado em toda nossa comunidade, principalmente
agora no que se diz respeito, ao reparo que o mesmo está
fazendo na Feira dos Bichos de Umarizal. O vereador ainda
encaminhou um ofício ao Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura e para o Executivo Municipal de Umarizal,
solicitando que se cole um braço de luz no poste que fica em
frente a capela de São João, no sítio Várzea do Barro. Haja
visto que no mês de junho irá começar as festividades na
capela dessa comunidade. E que nesse ofício também seja
contido a questão do roço das estradas vicinais da comunidade
Várzea do Barro, bem como também as outras comunidades
rurais do município”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Francisco de Assis Filho
(DEM), para o encaminhamento de ofícios, onde diz,
“Encaminho um ofício a comissão organizadora do evento
Umarizal FEST, que realizará nos dias 26, 27 e 28 de
Maio/2017 em Umarizal-RN, com relação a segurança do
evento e ver a possibilidade de aumentar o efetivo de policias,
para reforçar a segurança do evento”, disse. Ato seguinte não
havendo quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas
(PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a
presente ATA que, após lida e em tudo estando conforme, será
aprovada pelos os senhores vereadores e declarou encerrados
os trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões
Vereador Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 23 de
Maio de 2017.
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Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE
2017
Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 11ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os
trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a presidência do
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Estando de posse
da palavra o senhor presidente solicitou a 1º Secretária que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B),
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio Gilmar de Freitas
(PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB) e Rizoneide Moura Freitas (PSD).
Ato seguinte o senhor presidente colocou em votação o pleito
da 1ª Secretária, o que foi aprovado por unanimidade,
passando-se direto à discussão da Ata, o que não havendo
quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o que foi
aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor presidente
ordenou que fosse feita a leitura das correspondências
expedidas e recebidas por esta Casa Legislativa, na qual
constatou o seguinte: Correspondências Expedidas: Ofícios nª
066/2017, 067/2017, 068/2017 e 069/2017. Moções nª
011/2017, 012/2017 e 013/2017. Correspondências Recebidas:
Não constou nenhuma correspondência recebida. Encerrando a
leitura das correspondências Recebidas e Expedidas: Ato
seguinte o sr. presidente, pede que a Senhora 1ª Secretária,
faça a leitura das matérias em pauta. Onde em seguida a
secretária inicia a leitura dos seguintes requerimentos em pauta.
“Requerimento nª 010/2017, Umarizal-RN, em 30 de maio de
2017, de autoria do vereador Francisco Jadson Xavier. Assunto:
Reivindicação de um bebedouro para o ginásio poliesportivo
José Antônio de Oliveira (ZÉ DE MAINHA). Requerimento nª
006/2017, Umarizal-RN, em 30 de maio de 2017, de autoria do
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes. Assunto:
Construção de uma praça com espaço de lazer no bairro São
Francisco e COHAB. Requerimento nª 002/2017, Umarizal-RN,
em 30 de maio de 2017, de autoria do vereador Marcos Antônio
de Oliveira. Assunto: Construção de uma Academia da Terceira
Idade”, encerrou a leitura. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra para o propositor do Requerimento nª 010/2017, o
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), para que faça a
defesa do seu requerimento, onde diz, “Em encontro com
algumas crianças aqui na C.M.U que praticam esporte no
ginásio, as mesmas me constataram em relação sobre à água

para beber, que não está tendo no ginásio um bebedouro. Haja
vista, sabemos que é de suma importância, na qual você jamais
pode fazer a prática de um esporte em um referido local, onde
não se ofereça no mínimo água para se beber”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde diz, “Nada mais
justo, eu votar favorável para contribuir com esse belíssimo
requerimento. Onde será de grande importância o executivo
municipal, providenciar um bebedouro para o ginásio, para
assim colaborar com os praticantes de esportes que hora estão
naquele espaço”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde
diz, “Esse requerimento é de grande importância, onde praticar
uma atividade física, requer muitos esforços, consequentemente
irá aumentar o metabolismo e a necessidade de tomarmos
água”, destaca o parlamentar. Ato seguinte o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Antonimar Francisco de
Oliveira (PSB), onde diz, “Se não me falhe a memória existia um
bebedouro no ginásio, que veio a ter defeitos e não foi
recolocado novamente. E ai, o requerimento de vossa
excelência é de grande importância, porque praticar esporte
hoje em dia, é bastante importante”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente concede uma parte a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde diz, “Esse requerimento é de suma
importância, hora exposto pelo o vereador Jatão da Rádio.
Porque sabemos realmente das dificuldades que esses atletas
têm”, disse. A parlamentar ainda ressalta, que esse assunto
sobre a falta desse bebedouro no ginásio, foi debatido nos
últimos dias nas redes sociais. Ato seguinte o sr. presidente
concede uma parte a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), onde diz, “Assim como o colega vereador Antonimar
Oliveira, citou em outros momentos eu também já vir um
bebedouro lá nas instalações do ginásio poliesportivo. E como é
de uso de muitos atletas as pessoas, acabam não conservando
da maneira que deveria ser. Mais realmente é necessário, esse
bebedouro, porque os jovens, crianças praticam esporte
praticamente todos os dias. Como também as quadrilhas
juninas usam esse espaço do ginásio, para realizar eventos e
também os seus ensaios diariamente. Onde o meu voto é
favorável”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma
parte ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B),
onde diz, “Desde já, sou favorável ao requerimento, haja vista
deu ter conhecimento dos atletas que usam o ginásio, alunos e
das escolas que vêm praticam os seus exercícios físicos.
Portanto nada mais justo, que seja oferecido a esses atletas no
mínimo a água para se beber, gelada e de boa qualidade
também”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma
parte ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“Parabenizo ao vereador Jatão da Rádio, pela sua iniciativa em
apresentar esse requerimento. E dizer realmente da
necessidade desse bebedouro ser instalado no Ginásio de
Esportes do nosso município. Tenho certeza que o Poder
Executivo, mais precisamente a Secretaria M. de Esportes, irão
providenciar e estarão vendo a possibilidade para que esse
bebedouro venha funcionar o quanto antes, para atender aos
atletas que praticam esporte no ginásio”, disse. Ato seguinte o
sr. presidente colocou em votação o requerimento nª 010/2017,
onde diz, “Quem for favorável permaneça como estar, caso
contrário se manifeste. O requerimento nª 010/2017, foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
coloca em discussão o Requerimento nª 006/2017, onde em
seguida facultou a palavra ao propositor o vereador Maykon
Ricard Cavalcante Nunes (PT do B), para fazer a defesa do seu
requerimento, onde diz, “Peço o voto favorável dos nobres
vereadores sobre este requerimento, haja vista ser uma
reivindicação dos moradores daquele bairro há bastante tempo.
Bairro esse que nunca foi contemplado com uma praça, haja
vista ser um bairro grande, que interligou-se praticamente com o
bairro São Francisco. Sem falar que este bairro hora citado, só
tem uma rua pavimentada. Onde é de grande importância a
construção dessa praça em frente da capela de São Francisco”,
disse. Ato seguinte o requerimento ainda em discussão o sr.
presidente concede uma parte a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde diz, “Sem dúvidas esses dois bairros que
estão muito próximos, eles necessitam e seriam louvável, se
essa praça fosse construída. Porque realmente não há uma
pavimentação em frente à igreja e nenhuma praça. Essa praça
sendo construída, só iria vim a deixar o bairro cada vez mais
atrativo”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte
ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde diz,
“Quero aqui destacar, que na legislatura passada também
enviamos um requerimento com esse mesmo teor. Sabemos
das dificuldades financeiras do nosso município, mais vamos
torcer que através de emendas, se consiga realizar o desejo
daquela comunidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
colocou em votação o requerimento nª 006/2017, onde diz,
“Quem for favorável permaneça como estar, caso contrário se
manifeste. O requerimento nª 006/2017, foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), passa a presidência para o sr. vicepresidente o vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do
B), para que o sr. Marcos Antônio de Oliveira (PSB), possa
apresentar e defender o seu requerimento nª 002/2017. Ato
seguinte o sr. presidente, faculta a palavra ao propositor do
requerimento nª 002/2017, o vereador Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), para que faça a defesa do seu requerimento,
onde diz, “Peço o voto favorável dos nobres colegas
vereadores, para este requerimento hora exposto por mim. Por
ver o grande número de idosos e jovens fazendo suas
caminhadas naquela praça, que está sem condições estruturais
para a prática de exercícios, diante disso os mesmos sempre
nos pede para que possamos ajudar e reivindicar a construção
de uma Academia da Terceira Idade, naquela localidade. Para
que além da caminhada, todos pudessem fazer os exercícios de
ginástica naquela praça, trazendo assim mais benéficos a
saúde dos mesmos”, disse. Ato seguinte o requerimento ainda
em discursão o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “Desde já, declaro o
meu voto favorável como os demais colegas. Diante disso,
quero aproveitar a oportunidade, onde seria interessante
conversamos com a Senhora Prefeita de Umarizal, Elijane
Paiva, para que o município venha fazer um levantamento nos
bairros onde já existem praças, e buscar que todos os bairros
venham ser contemplados com essa academia da terceira
idade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente colocou em votação
o requerimento nª 002/2017, onde diz, “Quem for favorável
permaneça como estar, caso contrário se manifeste. O
requerimento nª 002/2017, foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (PT do B), repassa a presidência ao sr. presidente
Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Ato seguinte encerrando as
matérias do dia, e ainda na ordem do dia, o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Francisco Jadson Xavier
(DEM), onde diz, “Quero que fique registrado nos anais desta
Casa Legislativa, que eu estava com um requerimento nª
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009/2017, que inclusive com um acordo aqui com o vereador
Maykon Nunes, eu retirei de pauta. Na qual era um
requerimento que fala de um estudo geográfico dos limites do
munícipio de Umarizal-RN. Haja vista o IBGE, que esteve há
alguns dias atrás aqui em nosso município, e me parece que as
medições não foram como o correto”, disse. Ainda na ordem do
dia, o vereador Jatão da Rádio, encaminha uma Moção de
Pesar, para a família da Senhora Rosimira De Paiva Medeiros.
O parlamentar ainda encaminhou um ofício à Secretaria
Municipal de Agricultura, solicitando que se tome medidas e
providências, relacionado há um local para o IDIARN continuar
aqui em Umarizal. Na qual o mesmo, encontra-se com as suas
instalações na EMATER de Umarizal-RN, diante disso a
EMATER não vem aceitando o IDIARN em suas repartições.
Portanto o IDIARN encontra-se atualmente cedido no Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Umarizal. Porém pedimos a
Secretaria Municipal de agricultura, que tome providências
sobre a localização do IDIARN. O vereador ainda encaminhou
um ofício para as Secretarias Municipais de Saúde e Cultura
que em conjunto com o executivo municipal, possam voltar o
mais rápido possível com o Forró dos Idosos em nosso
município de Umarizal-RN. O vereador Francisco Jadson Xavier
(DEM), dando continuidade a sua parte, na ordem dia, faz a
seguinte pergunta as senhoras vereadoras Meyre Câmara e
Neide Freitas, “Eu gostaria que ficasse nos anais desta Casa
Legislativa, e indagar as senhoras vereadores desta legislatura,
sobre um episódio que aconteceu nessa última semana, na qual
o meu nome foi envolvido e foi falado nas redes sociais que eu
as tratei de forma machista, intimidadora e autoritária. Onde
quero saber das mesmas, se eu as tratei dessa maneira? ”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde responde
a pergunta do vereador Jatão da Rádio (DEM), “Diante mão eu
quero que fique bem claro, que eu não vir nenhum problema do
que foi exposto nas redes sociais. Até porque eu mal uso as
minhas redes socais. Apenas o que se foi postado nas redes
sociais foi uma nota de repúdio, o que todo mundo ao seu modo
pode colocar, pensar ou expressar. O que eu quero deixar bem
claro aqui, é que as vossas excelências diante das suas
prorrogativas, estão inerentes de um vereador, o fato de poder
usar a fala conforme desejar. E que fique bem claro também, é
que o vereador pode opinar, falar o que pensar, da forma que
pensar usando o tom que bem entender. O que eu acho que
essa casa deve sempre presar obviamente é pelo o respeito.
Discursões elas sempre irão existir, e o que naquele momento
estava acontecendo aqui na terça-feira passada foi discursões,
que no entanto muito de vocês, usaram de subterfúgios para
distorcer fatos ou de certa forma colocar um pouco de pressão.
Onde muitos vieram colocar quantos anos que eu estava como
funcionária pública deste município, que eu cheguei jogando
emendas e outros fatos, em até citar o meu esposo foi citado.
Na qual quero aqui dizer, que não pense de forma alguma, que
vão me intimidar ou me constranger com a forma que as vossas
excelências, utilizam as suas falas”, relatou. Ato seguinte ainda
na ordem do dia, o sr. presidente concede uma parte ao
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Sr.
presidente eu só gostaria de saber da vereadora Meyre
Câmara, qual a sua resposta em relação ao que eu lhe
perguntei, porque até agora ela não me respondeu”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde responde dizendo o
seguinte, “Não pense que as colocações de vossa excelência
ou dos demais irão me constranger. Só isso, não pense! ”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte ao
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Vossa
excelência omitiu em sua resposta, vereadora Meyre Câmara”,
disse. O parlamentar ainda diz, “A senhora vereadora Meyre
Câmara, deu vários arrodeio em sua resposta, e não me deu
uma resposta. E quando eu faço isso, vossa excelência é
porque eu fui dito em uma rede social e enchocalhado, por
muitos que eu teria usado de má fé, em ser machista,
intimidador e autoritário com vossas excelências. Eu tenho que
buscar cuidar da minha idoneidade e do meu respeito, que eu
tenho. Eu não agrido com palavras nem crianças, adultos,
idosos e nem vereadores (a). Digo a vossa excelência, que aqui
me reserva dentro desta pasta, uma maneira de falar, expressar
no regimento interno desta casa. Já mais fui autoritário com
vossa excelência, na qual sou sempre bem Cortez, e só o trato
bem. Ai vossa excelência diz, que não foi nada demais, não foi
porque não foi consigo, foi comigo e usaram de má fé. Então
por isso, que eu vim fazer essa pergunta as vossas excelências,
porque sei se a senhora for idônea, vai saber dizer a verdade, e
dizer que esta Casa Legislativa, não as distratou”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o sr. presidente concede uma
parte ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“Encaminho aqui um oficio a Secretaria Estadual de Agricultura,
solicitando informações de qual o nome da empresa que
ganhou a licitação para fazer a reforma do Park de Exposições
(Feira dos Bichos) em Umarizal-RN, para sabermos qual
situação que ficou a emenda que veio, como foi que veio, qual
foi a empresa, se a empresa realmente recebeu, o que faltou
cumprir, se essa empresa faliu ou não. Porque o município de
Umarizal, é quem ficou penalizado e perdeu, em uma obra que
segundo informações era uma emenda de R$ 100.000,00”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para
encaminhamento de ofícios, onde diz, “Encaminho um ofício à
Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações de
como estão as demandas da campanha de vacinação, se
atingiram a meta, qual foi o percentual e se ainda existe
vacinas”, disse. A parlamentar ainda encaminha um ofício à
Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando que a
empresa M.A Oliveira faça a poda das árvores Rua: Hildo
Rocha / Lalins”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede
uma parte a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde
diz, “Como eu fui citada aqui, no pronunciamento do vereador
Jatão da Rádio, acontece que as sessões desta casa, tem uma
repercussão imensa em toda a cidade, talvez maior do que nós
imaginemos. Na qual quero dizer assim, cada um tem sua
maneira de pensar, e cabe a gente respeitar. O que aconteceu
aqui neste plenário, na última terça-feira foi realmente um
debate caloroso, onde teve palavras de som em bom tom alto.
Muitas vezes no momento do debate, não é que estejamos
brigando, mais quando se eleva a voz, passa para quem estar
ouvindo aquele tom de superioridade. É por isso, que nós temos
nesta casa buscarmos usar um tom mais suave, seja nós
mulheres ou vocês homens”, disse. A parlamentar ainda frisa
dizendo, “Assim como a vereadora Meyre Câmara, falou não
me intimida, porque nasci, cresci, sabendo que eu iria enfrentar
muitos obstáculos na vida como venho enfrentando até hoje,
mais Deus tem me dado sustentação e isso aqui vai me dá
muito mais e sabedoria também. Por que preparada essa
mulher sempre procurar estar”, disse. Ato seguinte ainda na
ordem do dia, o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B), para fazer
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encaminhamento de ofício, onde diz, “DER solicitando que faça
uma operação de tapa buracos, na estrada que liga o município
de Umarizal a cidade de Lucrécia-RN e que seja feito também
um roço em toda a estrada”, disse. O parlamentar ainda
encaminhou um ofício para a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, onde diz, “Para que o sr. Secretário mande
passar a máquina Motoniveladora, no bairro São José,
principalmente nas ruas Almaque Dias, João Abílio e Rua das
Flores, onde as mesmas encontra-se com muitos buracos,
dificultando o tráfico de carros, motos e pessoas. Como também
em algumas ruas do Bairro Caraíbas e COHAB. Neste mesmo
ofício também peço ao senhor secretário que faça
urgentemente uma operação de tapa buracos da rua Pedro
Abílio, que encontra-se intransitável”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente concede uma parte ao vereador Antônio Robério
Dantas Delfino (PSB), para que faça encaminhamento de
ofícios, onde diz, “Encaminho um ofício ao Secretário Municipal
de Infraestrutura, Zome, para que se faça a restauração dos
esgotos da Rua: Zenon de Souza”, disse. O parlamentar ainda
encaminhou outro oficio ao Secretário Municipal de
Infraestrutura, Zome, reivindicando que se faça a conservação
da passagem de água da CAERN, na Rua: Santa Luzia”, disse.
Ato seguinte ainda na ordem do dia, o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB),
onde diz, “Encaminho uma Moção de Pesar, aos familiares da
Senhora Etelvina Divignes de Paiva”, disse. Ato seguinte
Encerrando a Ordem do Dia, o sr. presidente faculta a palavra
aos senhores vereadores, onde o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“Eu gostaria aqui de esclarecer e pedir a compreensão das
senhoras vereadoras e os demais colegas, quanto a questão da
ordem dessas sessões, é por isso que fica esse blá, blá, blá nos
grupos de Whatsapp e facebook. E quem está no outro lado nos
ouvindo pela FM Fraternidade ou nos vendo pela TV Web
Câmara, não tem conhecimento do regimento interno desta
Casa Legislativa. Esse regimento é interno, é para reger os
nossos trabalhos legislativos aqui na casa”, disse. O
parlamentar ainda, relata que foi citado indiretamente pela
vereadora Meyre Câmara (PSB), a em seu pronunciamento.
Onde em seguida o parlamentar explica dizendo, “Porque foi eu
que mencionei na sessão passada, que a colega vereadora
Meyre Câmara, já teve cargo comissionado na educação
municipal, em outras gestões passadas. Em momento algum foi
com intenção de constranger a mesma, pelo o contrário foi só
com a intenção de levar a verdade”, disse. O parlamentar ainda
destaca sobre os tons de voz, hora citados pelas senhoras
vereadoras, “Em relação a isso, o regimento aqui não fala em
altura de som de voz”, disse. O vereador Chico de Brancar,
ainda ressalta em seu pronunciamento que em momento algum,
o mesmo teve a intenção de constranger as senhoras
vereadores”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde
diz, “Quero aqui parabenizar os organizadores do Umarizal
FEST 2017, pela excelente festa que houve durante esse último
fim de semana”, disse. A parlamentar dando continuidade ao
seu pronunciamento, diz, “Realmente esta Casa Legislativa,
deveria sempre seguir ao documento que a rege, que realmente
é o regimento interno. E que em outras ocasiões, já foi
quebrado e que não sendo colocado realmente em prática. É
necessário que os pares desta casa, se respaldem, se
amparem no regimento, porque é ele que nos rege e nos dá o
limite e o norte a ser seguido”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar de
Freitas (PR), onde diz, “Muito me entristece essas discursões,
que estão acontecendo aqui nessa Casa Legislativa. Haja vista,
sermos todos adultos, responsáveis e líderes”, disse. A
vereador ainda em seu pronunciamento parabenizou a toda a
equipe do Umarizal FEST, pelo o brilhante evento, hora
realizado no último fim de semana. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
onde diz, “Palavras elas têm o dom de lhe confortar, mais elas
têm o dom de lhe machucar também. Tudo depende da maneira
como ela é dita”, disse, A parlamentar ainda diz, “Concordo em
sentar e estudar realmente o regimento interno desta casa,
porque se é para obedecer, então todos tem que o respeitar,
para que todos possam falar a mesma língua, já que estão
achando isso não vem acontecendo” disse. A vereadora ainda
encaminhou um ofício ao Secretário Municipal de Saúde,
“Solicitando informações de como está o andamento da licitação
para a compra de 1 (uma) caminhonete para a Secretaria
Municipal de Saúde, tendo em vista ter ficado nas contas mais
de R$ 222.000,00 nos fundos da secretaria de saúde, e R$
100.000,00 para a aquisição dessa caminhonete para o PSF”,
disse. Ainda em seu pronunciamento a vereadora Rizoneide
(PSD), encaminhou um ofício ao Secretário Municipal de
Infraestrutura, Zome, solicitando que se faça a limpa e
planeamento das ruas e estradas do Bairro Novo Horizonte. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “Encaminha um ofício
de agradecimento, para a Secretária Estadual de Segurança, a
senhora Sheila Freitas, por ter de pronto atendido o pedido dos
nossos colegas vereadores, em pedir o reforço da polícia civil
no evento Umarizal FEST”, disse. Ato seguinte não havendo
quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _Rizoneide Moura Freitas (PSD),
1ª Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA
que, após lida e em tudo estando conforme, será aprovada
pelos os senhores vereadores e declarou encerrados os
trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões Vereador
Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 30 de Maio de
2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO
DE 2017
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 12ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os
trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a presidência do
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Estando de posse
da palavra o senhor presidente solicitou a 1º Secretária que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE),
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio Gilmar de Freitas
(PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB) e Rizoneide Moura Freitas (PSD).
Ato seguinte o senhor presidente colocou em votação o pleito
da 1ª Secretária, o que foi aprovado por unanimidade,
passando-se direto à discussão da Ata, o que não havendo
quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o que foi
aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor presidente
ordenou que fosse feita a leitura das correspondências
expedidas e recebidas por esta Casa Legislativa, na qual
constatou o seguinte: Correspondências Expedidas: Ofícios nª
0,57/2017, 058/2017, 059/2017 P.M.U (Encaminha Lei nª
676/2017 – Piso Salarial). Correspondências Recebidas: Ofícios
nª 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077 e 078/2017,
079/2017. Moção de Pesar nª 014/2017. Encerrando a leitura
das correspondências recebidas e expedidas. Ato seguinte o sr.
presidente pede que a senhora 1ª Secretária, faça a leitura das
matérias em pauta. Ato seguinte a 1ª Secretária e vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), inicia a leitura onde consta as
seguintes matérias, “Requerimento nª 003/2017, Umarizal-RN,
em 06 de Junho de 2017, de autoria do vereador Marcos
Antônio de Oliveira. Assunto: Instalação e limpeza de poços na
zona rural do nosso munícipio. Requerimento nª 011/2017,
Umarizal-RN, em 06 de Junho de 2017, de autoria do vereador
Francisco Jadson Xavier. Assunto: Construção urgente de um
novo Cemitério Público. Projeto de Lei Complementar nª
004/2017 – Institui no Programa de Recuperação fiscal – REFIS
do município de Umarizal-RN, para pessoas físicas e jurídicas”,
disse. Ato seguinte, encerrando a leitura das matérias em pauta,
o sr. presidente coloca em discursão o requerimento nª
011/2017, onde faculta a palavra ao vereador propositor
Francisco Jadson Xavier (DEM), para fazer a defesa do seu
requerimento, onde diz, “Esta problemática está instaurada na
rua e na sociedade. Há muito tempo que não se pode enterrar
um ente querido no Cemitério Público de Umarizal, por falta de
espaço no cemitério. Assim sendo, as famílias dos falecidos
ficam sem ter como enterrar seus entes, a não ser, em covas de
terceiros muitas vezes gerando polêmica”, disse. O parlamentar
ainda destaca os méritos dos vereadores das legislaturas
passadas, que assim como o vereador Jatão, reivindicaram a
construção de um novo Cemitério Público em Umarizal.
“Através de requerimentos, ofícios, conversas nesta tribuna
popular, na qual até hoje não foi resolvido essa problemática.
Diante disso tudo é importante urgentemente a construção de
um Cemitério Público nesta cidade”, disse. O parlamentar ainda
destacou que já ouviu relatos de pessoas que têm familiares
aqui em Umarizal e na cidade Rafael Godeiro, e tiveram que
sepultar seus entes queridos na cidade Rafael Godeiro, pelo o
motivo do Cemitério Público de Umarizal, não ter mais espaço
para sepultar alguém. Ato seguinte ainda na discursão do
requerimento nª011/2017, o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde diz,
“Vereador Jatão da Rádio (DEM), vossa excelência tem razão
quando trata de uma problemática que é existente e que
realmente é grave em nosso município”, disse. O parlamentar
ainda relatou que na legislatura passada, na qual fez parte o
mesmo destacou que se preocupou e se preocupa ainda com
essa problemática do Cemitério Público de Umarizal-RN. “Eu
acho que se o município entender com urgência, junto com os
nossos pares aqui desta Casa Legislativa, teria uma solução
rápida para essa problemática. Que seria fechar as duas ruas
da lateral do cemitério e juntar com a quadra municipal de
esportes, e transformar através de Projeto de Lei, a quadra
municipal em cemitério. Digo isso, porque eu não vejo nenhuma
utilidade dessa quadra municipal de esportes. Onde acho que
essa minha sugestão seria uma ideia inovadora, rápida e sem
custo nenhum para o município”, disse. Ato seguinte o
requerimento ainda em discursão o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), “Vereador
Antonimar, só para complementar o seu pronunciamento, nas
legislaturas passadas aqui da C.M.U, eu lembro muito bem
dessa ideia que foi sugerida pelo os senhores vereadores, para
realizar essa ampliação do Cemitério Público local. Portanto
quando eu fiz esse requerimento foi pensando, em o executivo
municipal resolver essa problemática, isso tem que ser
resolvido, sabemos que as situações financeiras dos municípios
estão difíceis, mais deveríamos buscar meios para isso”, disse.
Ato seguinte o requerimento ainda em discursão o sr.
presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde diz, “Este requerimento hora solicitado
pelo o vereador Jatão da Rádio (DEM), realmente vem de
encontro com a necessidade do município, como ele bem frisou
que não se é de hoje, que se pede essa construção de um novo
Cemitério Público em Umarizal, em outros períodos legislativos
desta casa, outros vereadores já solicitaram”, disse. A
vereadora relata que já existe um projeto elaborado e um
terreno comprado, para a construção de um Cemitério Público
em Umarizal. “Que foi na época do ex-prefeito Manuel Paulo
Cavalcante (NÉO), que é um terreno localizado próximo ao
Bairro Ozório. Diante disso, eu acho mais viável que se façam
um levantamento da metragem desse terreno, que já e do
município. Porque assim, não é fácil você fazer um anexo do
Cemitério Público, aqui em relação a praça pública e quadra
municipal de esportes. Na qual, eu acho que quando se vai
desmanchar algo que já existe, e faz parte do patrimônio público
e da história da cidade, para agregar um espaço físico do
cemitério, na minha opinião não ficaria legal. Portanto o mais
viável, seria um novo local que tivesse um espaço maior e
amplo. Porque veja só, se faz aqui dentro da cidade anos
depois esse mesmo espaço se tornará pequeno, porque não
terá como mais ampliar”, disse. Ato seguinte o requerimento
ainda em discursão o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), inicia relatando que na
gestão do ex-prefeito de Umarizal, Néo, o mesmo deixou
comprado um terreno e parte do material para a construção do
Cemitério Público. Ato seguinte o requerimento ainda em
discursão o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Maykon
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Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), onde diz, “A cidade de
Umarizal, conhece já a problemática que é para sepultar alguém
no cemitério público, ocasionando discursões, brigas que
existem as vezes. Sabemos também que existe uma escritura
deste cemitério antigo, digo assim nas discussões, por que o
mesmo nunca saiu do papel, no ano de 1998 na gestão do exprefeito NÉO, e de lá pra cá sabemos das dificuldades das
gestões que passaram. Mais o seguinte vamos deixar o que
passou, e vamos olhar para o futuro e darmos as mãos e vamos
cobrar juntos, ao Poder Executivo e dos nossos representantes
estaduais”, disse. Ato seguinte o requerimento ainda em
discursão o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “Parabenizo ao
vereador Jatão da Rádio (DEM), pelo o seu requerimento, onde
externo o meu voto favorável. Em relação ao local para o
cemitério, o munícipio terá que fazer estudos técnicos de órgãos
ambientais, e ver toda essa problemática. E quero aqui deixar
só uma profecia que já está registrada nos anais desta Casa
Legislativa, apesar deu não ser profeta, mais prevendo o futuro
daquele momento que eu fiz em outro momento enquanto
vereador desta casa, que naquele momento em Umarizal não
nascia mais filhos das mães umarizalenses, e que tinham que
nascer em outras cidades. E já estavam também se esgotando
a questão de terrenos no cemitério público. Então eu acho que
essa profecia que eu fiz lá atrás, está praticamente se
concretizando”, disse. O parlamentar ainda complementa
dizendo, “Tenho fé em DEUS que na gestão da Prefeita Elijane
Paiva, seja resolvida essa situação do Cemitério Público”, disse.
O vereador Francisco de Assis (DEM), ainda em seu
pronunciamento sugere ao propositor do requerimento
nª011/2017, que juntamente com o requerimento seja enviando
também um ofício ao executivo municipal, sugerindo que
mandasse uma equipe para verificar a situação deste terreno,
que foi comprado ainda na gestão do ex-prefeito NÉO, em
1998, para ver a documentação deste terreno, porque se foi
comprado é um bem do município”, disse. Ato seguinte o sr.
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), concede uma parte
ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), onde
diz, “As escrituras encontram-se na CASA CIVIL deste
município”, disse. Ato seguinte dando continuidade ao seu
pronunciamento, o vereador Francisco de Assis Filho (DEM),
diz, “Então agora é ver essa escritura, e verificar as medições
do terreno, saber se houve evasão, e se evadiram com a
autorização de quem”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
onde diz, “Encaminho aqui o meu voto favorável ao
requerimento nª 011/2017, na qual esse assunto é muito
pertinente e que já foi bastante discutido e debatido nesta casa
legislativa, em outras legislaturas. E vamos aqui pedir a DEUS
que essa problemática seja resolvida, porque é preciso”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente colocou em votação o
Requerimento nª 011/2017, onde disse, “Quem for favorável,
permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
requerimento nª 011/2017, foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira
(PSB), passa a presidência para o sr. vice-presidente o
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), para
que o sr. Marcos Antônio de Oliveira (PSB), possa apresentar e
defender o seu requerimento nª 003/2017. Ato seguinte o sr.
presidente, faculta a palavra ao propositor do requerimento nª
003/2017, o vereador Marcos Antônio de Oliveira (PSB), para
que faça a defesa do seu requerimento, onde diz, “Este
requerimento atende a uma reivindicação dos moradores da
zonal do nosso município, que teve sete poços cavados e
graças a DEUS deu água, ano passado, mais até a presente
data não foi instalado e que necessita em alguns de uma
limpeza, é de grande importância que esses poços sejam
instalados e limpos, para melhorar a oferta de água para o
nosso povo que tanto sofre quando chega a estiagem”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Realmente é um
requerimento de suma importância, porque antes a dificuldades
era a perfuração dos poços, isso foi resolvido e os poços ai
estão, sabemos que passamos por grandes dificuldades de
água e possamos a vim a passar novamente, se não tivermos
um bom inverno. E esses poços já perfurados, poderiam sim
estarem beneficiando as comunidades, nos locais onde eles
foram perfurados”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz,
“Este requerimento nª003/2017 é de extrema necessidade.
Diante disso, sabemos a enorme quantidade de poços que
temos instalados na zona rural do nosso município, que foi um
dinheiro gasto à toa, e que estão ainda por serem ligados”,
disse. Ato seguinte o requerimento ainda em discursão, o sr.
presidente Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), faz a
seguinte sugestão, onde diz, “Sugiro que a gente formasse uma
comissão, e que entregássemos este requerimento em mãos,
ao Secretário Estadual de Recursos Hídricos e Meio Ambiente,
e também ao Secretário Adjunto de Agricultura, o ex-prefeito de
Umarizal-RN, Adson Luiz, na qual eu tenho certeza que com a
ajuda dele este requerimento poderá dá uma acelerada lá em
Natal-RN, para que seja feita a instalação e limpeza desses
poços”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a
vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz, “Todos
aqui recordam, que no ano passado (2016), o saudoso exprefeito Marcos Fernandes, conseguiu 15 perfurações de poços
para o município de Umarizal-RN, e ficou aquela luta para a
instalação desses poços que deram água. O ex-prefeito, fez
várias viagens a Natal-RN, atrás de recursos para a instalação
desses poços, recursos esses que não chegaram”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde inicia o seu
pronunciamento relatando, que o Deputado Federal Fábio Faria
(PSD), filho do atual governador do RN, Robson Farias (PSD),
destinou uma emenda de R$ 660.000,00 para a instalação de
50 poços praticamente em todas as regiões do estado. “E a
pouco dias eu vendo uma matéria em relação a esse assunto,
na região do Seridó do RN, tem mais de 100 poços perfurados
sem instalação. Todos nós sabemos que estamos com
problemas hídricos há cerca de 6 anos, tivemos algumas
chuvas nesses últimos meses e também sabemos que os
reservatórios não pegaram água suficientes, para minimizar a
sede do homem do campo e também das cidades. Ai o governo
manda uma equipe para perfurar poços nas cidades, feito isso,
as equipes voltam, perfuram dá uma certa quantidade de água,
voltam com o compromisso de depois, voltar outra equipe para
fazer a instalação, e resumindo eles não voltam mais. Isso
mostra o dinheiro público sendo jogado fora. Então isso é uma
falta de compromisso muito grande com o homem do campo”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente colocou em votação o
Requerimento nª 003/2017, onde disse, “Quem for favorável,
permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
requerimento nª 003/2017, foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (PT do B), repassa a presidência ao sr. presidente
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Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Ato seguinte encerrando as
matérias do dia, e ainda na ordem do dia, o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM),
para encaminhamento de ofício, onde diz, “Encaminho ofício
para a COSERN – Escritório de Caraúbas-RN, solicitando que a
COSERN possa instalar uma rede de baixa tensão, nos postes
que ligam na localidade em frente a Gil CAR Veículos, ligando
até o Bairro Caraíbas”, disse. O parlamentar ainda encaminhou
outro oficio anexado ao requerimento nª 011/2017, solicitando
ao Executivo Municipal que se faça o estudo do terreno no
bairro Ozorio, para a construção de um Cemitério Público. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
para encaminhamento de ofícios, onde diz, “Encaminho ofício
para a Secretaria de Infraestrutura, solicitando que se passe
uma máquina tampando os buracos da rua santa luzia /Bairro
Santa Luzia”, disse. O parlamentar ainda encaminha ofício para
a Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando iluminação
pública no Sítio Água Branca. Ato seguinte ainda na ordem do
dia, o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB), para o encaminhamento de moção
de pesar, onde diz, “Encaminho uma Moção de Pesar, aos
familiares da senhora Rita Lopes dos Santos”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), faz o uso da palavra e encaminha
uma Moção de Pesar, aos familiares da senhora Maria
Pequena, do Bairro Caraíbas. E também outra moção de pesar
a senhora Noêmia de Chico Tatia, pelo o falecimento do seu
sobrinho nos últimos dias. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE), para o encaminhamento de oficio, onde diz,
“Encaminho ofício, para a Secretaria Municipal de Agricultura,
solicitando em sabem quando irá começar a recuperação das
estradas vicinais do município de Umarizal-RN”, disse. Ato
seguinte Encerrando a Ordem do Dia, o sr. presidente faculta a
palavra aos vereadores para as suas considerações finais.
Onde por ordem de inscrição a palavra é facultada ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde o mesmo, relata sobre
uma problemática que chegou ao mesmo, sobre a questão de
umas refeições na Escola Estadual de Tempo Integral Paulo
Abílio, em Umarizal-RN, onde em uma publicação nas redes
sociais, onde diz assim, “Hoje falando com uma mãe de aluno,
que participou de uma reunião na Escola Paulo Abílio, e fiquei
indignada com o que eu vir por lá, primeiro uma nutricionista
mandou seguir rigorosamente o cardápio da merenda, terceiro
eles não estão cumprindo, porque até onde eu sei, todos os
dias manhã e tarde, é suco com bolacha ou iogurte e no almoço
arroz, feijão, carne parecendo uma papa. E a salada que
serviam, faz dias que não sevem mais. E à água que manda ser
mineral, está sendo comprada no Apodi, queria que alguém
passasse isso adiante, essa mensagem até chegar alguém da
esfera da DIREC, para que pudesse tomar alguma posição
sobre isso”, assim dizia na publicação. Dando continuidade ao
seu pronunciamento, o parlamentar ainda diz, “Quero aqui
frisar, que quando citei isso, é que esta casa legislativa e nós
vereadores, que somos a voz do povo, possamos interagir com
o diretor desta escola, na qual sei que os mesmo estão sendo
penalizados pelo o governo do estado, sei da idoneidade do
diretor daquela escola e de todos que trabalham na Escola E.
Paulo Abílio”, disse. O parlamentar ainda sugere aos senhores
vereadores, se reúnam com a direção da escola Paulo Abílio,
para saber o que eles como parlamentares, podem fazer
juntamente com o governo do estado para mudar essa situação
e saber o porquê está acontecendo isso. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), onde diz, “Aproveitando a oportunidade além de
nos reunirmos com a direção da Escola Paulo Abílio, sugiro que
possamos também convocar as outras escolas estaduais, e
fazermos essa mesma reunião”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Antonimar Francisco
de Oliveira (PSB), onde destaca quem em conversa com o
Deputado Estadual José Dias, o mesmo já requereu na
Assembleia Legislativa Estadual um refeitório e uma quadra de
esportes na Escola Estadual Paulo Abílio, como também uma
parte de ar condicionados e forro para assim concluírem a
reforma da escola. O parlamentar ainda comenta sobre a
publicação, que hora foi exposto pelo o vereador Francisco
Jadson Xavier. “A escola Paulo Abílio, é uma escola que tem
um nome a zelar, de brilho, respeito. Na qual as pessoas têm
que pensar antes de fazer qualquer denúncia, porque ela pode
responder no Ministério Público, por isso. Talvez a pessoa que
disse que a escola, é de má qualidade, não tenha nem água de
Apodi para beber em casa, talvez beba água da CAERN”, disse.
O parlamentar ainda ressalta que fez um projeto para a Escola
Paulo Abílio, sobre a água, na qual segundo o vereador o
governo do estado não respondeu ainda. “Já está com 60 dias,
e eu e Sueldo que é diretor no Paulo Abílio, é quem está
fornecendo água para a escola as nossas custas. Se o governo
não pagar, que está pagando somos nós dois” relatou. O
parlamentar ainda fala sobre a merenda da escola Paulo Abílio,
onde diz, “A merenda da nossa escola é de ótima qualidade,
acompanhada com alvará de uma nutricionista, onde servimos
café da manhã, almoço e o lanche da tarde. Então não exista lá
de péssima qualidade não. Existe sim é uma direção de
responsabilidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“É brincadeira o que o governo do estado vem fazendo com o
nosso município, e consequentemente com todo o estado do
RN. É triste passarmos em frente a EMATER de Umarizal, e
vermos aqueles carros do estado, se acabando no sol e chuva,
onde encontra-se todos sucateados. Que a direção do Regional,
possam ver um local adequado para guardar estes carros”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde relata sobre a
gestão do governo do estado do RN, na qual diz, “Em uma
matéria hoje eu vir, que o governo do RN decretou calamidade
pública na rede hospitalar estadual. Portanto isso é muito
preocupante, não só pra mim que faço parte da saúde, e vivo
lutando para ajudar o nosso povo lá em Natal, ” disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde inicia relatando sobre o
cenário político atualmente, onde diz, “Na qual é vergonhoso,
onde temos aí um governador que tem que melhorar e muito.
Mais temos o ex-candidato ao governo do estado, que foi preso
hoje pela manhã. O gestor tem que aprender, que o quer
público não é dele. Mais também temos que voltar a nível
município, fiscalizando e procurar sempre está atento, tanto o
lado situação e da oposição”, relatou a parlamentar. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Maykon
Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), na qual inicia o seu
pronunciamento relatando sobre o governo do estado, onde diz,
“Estamos há dois anos e meio de governo do estado, e até
agora não se viu nem uma obra dentro da nossa cidade. E o
governo não mostrou para que veio. Sabemos dos problemas
financeiras que o estado vem sofrendo, temos também

conhecimento no município, mais até agora não mandou ou
destinou nem uma emenda para Umarizal”, disse. O
parlamentar ainda comentou sobre sua ida a Natal-RN, e na
oportunidade esteve com o Deputado Estadual Carlos Augusto
Maia, onde o mesmo se propôs que em breve será destinada
uma emenda para Umarizal, “Que o deputado pediu para a
câmara formar uma comissão, e ir na cidade de Apodi-RN, e ver
como é o sistema das câmaras de monitoramento na parte de
segurança, como funciona e muito mais. Para no próximo ano o
mesmo destinar uma emenda para instalar esse monitoramento
de câmaras de segurança em Umarizal-RN”, disse. Ato seguinte
não havendo quem quisesse mais fazer o uso da palavra o
senhor presidente, determinou que eu _ Rizoneide Moura
Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a
presente ATA que, após lida e em tudo estando conforme, será
aprovada pelos os senhores vereadores e declarou encerrados
os trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões
Vereador Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 06 de
Junho de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO
DE 2017
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 13ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os
trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a presidência do
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Estando de posse
da palavra o senhor presidente solicitou a 1º Secretária que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE),
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio Gilmar de Freitas
(PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Rizoneide
Moura Freitas (PSD). Faltando somente o vereador Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB), que teve sua ausência justificada.
Ato seguinte o senhor presidente colocou em votação o pleito
da 1ª Secretária, o que foi aprovado por unanimidade,
passando-se direto à discussão da Ata, o que não havendo
quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o que foi
aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor presidente
ordenou que fosse feita a leitura das correspondências
expedidas e recebidas por esta Casa Legislativa, na qual
constatou o seguinte: Correspondências Expedidas: Ofícios nª
081/2017, Moção de Pesar nª 016/2017 e 017/2017. Ofícios nª
079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086/2017. Correspondências
Recebidas: Ofícios nª 0016/2017, 001/2017 e 020/2017.
Comunicados nª CM 55116/2017 e 65226/2017. Encerrando a
leitura das correspondências recebidas e expedias. Ato seguinte
o sr. presidente, pede que a senhora 1ª Secretária a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), faça a leitura das matérias em
pauta, onde consta as seguintes matérias. “Requerimento nª
012/2017, Umarizal-RN, em 13 de junho/2017. Autoria:
Vereador Francisco Jadson Xavier (DEM). Assunto:
Reivindicação de um estudo de prevenção e ação mais
detalhado da Leishmaniose (CALAZAR), em nosso município”,
encerrada a leitura das matérias em pautas. Ato seguinte o sr.
presidente, faculta a palavra ao propositor do Requerimento nª
012/2017, o vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), para a
defesa do seu requerimento, onde inicia a sua fala destacando
a importância deste requerimento, tendo em vista a
preocupação dos cidadãos umarizalenses, com a Leishmaniose
(CALAZAR), “Doença essa que vem dando nos cachorros no
município de Umarizal, e a gravidade que essa doença
transmite, sendo o calazar a segunda doença que mais mata no
mundo. Diante disso, eu requeiro esse estudo em caráter de
urgência”, disse. O parlamentar ainda relembrou que no início
da gestão da prefeita Elijane Paiva, o mesmo procurou a
senhora prefeita e tratou dessa problemática hora citada em seu
requerimento. “Precisamos urgentemente que seja feito um
estudo sobre isso, através de exames, com exames também
para contrapor, ou seja para fortificar a validade do primeiro
exame, bem como algumas ações para tentar solucionar esse
problema”, disse. O parlamentar ainda frisou, que recebeu
várias reclamações dos moradores dos bairros Novo Horizonte,
COHAB, Caraíbas e centro da cidade, “Alguns moradores do
bairro Caraíbas, me disseram que vêm pessoas de outras
cidades, trazendo cachorros com Calazar e soltando no bairro
Caraíbas. Isso é fato, é notório e visto. A poucos dias foi feito
um trabalho da Leishmaniose (CALAZAR), no Caraíbas onde
teve que ser sacrificados mais de 70 cachorros, que foram
diagnosticados com a Leishmaniose (CALAZAR). E daí se
formos novamente no bairro Caraíbas, teremos um novo
percentual de cachorros com Calazar ”, disse. O vereador
Francisco Jadson (DEM), externa que o Poder Executivo
Municipal de Umarizal, tem que tomar uma providência o quanto
antes, “Porque as comunidades ficam a mercê desse
problema”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra
ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “Para
contribuir com a discursão do requerimento nª 012/2017, em
conversa com o Médico Veterinário do Município de Umarizal, o
Srº Rafael Duarte, a poucos dias o mesmo me repassou as
informações que foram feitos mais de 100 testes com os
cachorros, onde teve alguns que realmente deram positivos, na
qual uns animais chegaram a serem sacrificados”, disse. O
parlamentar ainda destaca em seu pronunciamento, que para o
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município de Umarizal, continuar com essa campanha o mesmo
depende dos KIT’s de testes para diagnosticar se os cachorros
têm a Leishmaniose (CALAZAR), que vem do Ministério da
Saúde. “Acabei de receber uma informação, que esses KIT’s
hora citados por mim já chegaram, onde acredito que o mais
rápido possível essa campanha será dará continuidade”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para a discursão do
requerimento nª 012/2017, onde diz, “No ano passado já se
iniciou um trabalho aqui em nossa cidade, onde foi detectado
um número muito grande de cachorros com Leishmaniose
(CALAZAR). E a continuidade e intensificar esse trabalho,
realmente é muito necessário. Porque infelizmente nós temos
um grande número de cachorros soltos nas ruas”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Maykon
Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), para a discursão do
requerimento nª 012/2017, onde inicia relatando, “Esse
requerimento do nobre vereador Jatão da Rádio, é de extrema
importância, para o trabalho do calazar em nosso município.
Onde esse trabalho tem que ser feito de forma responsável, e
que a população também ajude levando os seus cachorros para
fazer os testes”, disse. Ato seguinte o sr. presidente colocou o
requerimento nª 012/2017 em votação. “Quem for favorável
permaneça como estar, caso contrário se manifeste. O
Requerimento nª 012/2017 foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte encerrando as discussões das matérias em
pauta, ainda na ordem do dia, o sr. presidente faculta a palavra
aos senhores vereadores para envio de ofícios. Onde o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), para o encaminho de moções, onde diz,
“Encaminho uma Moção de Pesar, aos familiares do Senhor,
Francisco Florêncio Filho (Chiquinho de Kakim), pelo o seu
falecimento. Encaminho moção de pesar, também aos
familiares do senhor Pretinho da Milona, pelo o seu falecimento.
Encaminho outra moção de pesar, aos familiares do Senhor
DIDI do Erechim. Encaminho outra moção de pesar, aos
familiares da garotinha Joyce Mirelly Batista de Azevedo, pelo o
seu falecimento”, disse. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o
sr. presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), para encaminhamento de ofícios, onde
diz, “Gostaria que fosse encaminhando para a Biblioteca
Municipal de Umarizal, este livro que estou em mãos, do Autor
Anderson Alarcon, intitulado “Viagem Imagem Poesia”. Na qual
o mesmo me pediu para que eu repasse para a biblioteca e
fizesse essa doação”, disse. A parlamentar ainda encaminhou
um ofício ao Poder Executivo Municipal, a solicitação da
pavimentação da Rua: Santo Onofre / Bairro: COHAB, em frente
à Escola Municipal Raimunda Barreto. “Porque eu acho que na
rede municipal de escola, a Raimunda Barreto é a única escola
que não tem pavimentação em frente”, disse. A vereadora ainda
encaminhou uma Moção de Congratulações, para o Médico Dr.
Roberto Alencar, pelo os grandes serviços prestados a cidade
de Umarizal. “E pela forma desrespeitosa como foi demitido,
pela P.M.U, Haja visto que é um médico que presta serviços à
nossa comunidade a muito tempo, independentemente de estar
em seu consultório ou em sua casa, sempre se mostrou
prestativo e atencioso com toda a população umarizalense”,
disse. Ato seguinte Encerrando a Ordem do Dia, o sr.
presidente faculta a palavra aos senhores vereadores, para as
suas considerações finais. Onde em seguida o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM),
onde inicia externando a sua felicidade em saber que nas
próximas semanas, a Banda de Música de Umarizal, dará
inicios aos seus trabalhos. “Todos os instrumentos já
encontram-se em nossa cidade, onde é uma Banda de Música,
através da OCIDESF, CASA PAROQUIAL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E PROJETO RN SUSTENTÁVEL,
onde agrademos a todos que se envolveram nessa ação. Em
especial faço aqui a menção ao Padre João Batista, aqui desta
cidade, que com a brilhante ação deu uma parte de
contrapartida de R$ 9.000,00 em nome da Paróquia de
Umarizal-RN, para que a banda de música estive aqui hoje”,
destacou o parlamentar. O vereador Francisco Jadson (DEM),
ainda faz menção sobre a Tribuna Popular, na câmara
municipal, onde diz, “Onde eu tenho dito que já estou
começando através de alguns bairros e comunidades rurais, de
formar comissões, onde pessoas que possam vim se eleger
como membros dessas comissões (Presidente, vice-presidente,
conselho...), para que possam fazer uso desta Tribuna Popular,
que dá direito ao povo e que está dentro do nosso Regimento
Interno. Para que todos possam vim trazer as problemáticas do
seu bairro ou comunidade, para que nós que somos
representantes do povo, estarmos junto ao povo”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB), onde inicia dizendo,
“Primeiramente quero aqui agradece a M.A Construções, pela
poda de árvores que os mesmos fizeram, lá no bairro Santa
Luzia. Agradeço também ao Sr. Secretário Municipal de
Infraestrutura, Zome, pela reforma do calçamento da travessa
na Rua Santa Luzia, que foi feito”, disse. O parlamentar ainda
em sua fala, falou sobre a Tribuna Popular, na qual foi citada
pelo o vereador Francisco Jadson, em seu pronunciamento. “A
Tribuna Popular sempre existiu, nesta Casa Legislativa. Apesar
que quando fazermos uma audiência pública aqui, onde o povo
é convocado, mais nunca vem”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde inicia suas palavras parabenizando o
parlamentar Gilmar Freitas (PR), pela passagem do seu
aniversário, nesta terça-feira (13). “Este cidadão, vereador desta
Casa Legislativa, amigo e companheiro Gilmar”, disse. A
vereadora ainda comenta sobre a demissão do Dr. Roberto
Alencar, “É com profunda tristeza a saída do Dr. Roberto
Alencar, em nosso município. Filho de Dona Guilhermina e Sr.
Neto, ambos comerciantes em nosso município. Um rapaz que
nasceu e se criou em nosso município, onde teve uma trajetória
de dificuldades, para estudar e se formar em médico. Há 15
anos, Dr. Roberto Alencar, vinha prestando serviços ao nosso
município, e fez um belíssimo trabalho. Onde como vereadora e
munícipe quero deixar o meu agradecimento e o meu muito
obrigada”, disse. A vereadora ainda comenta do seu encontro
com o Secretário Municipal de Infraestrutura, Zome, onde na
oportunidade a parlamentar fez algumas reivindicações de
melhoria para o Bairro Novo Horizonte. “Vem passando por
grandes problemáticas, tanto de iluminação pública (Poste com
lâmpadas queimadas), como também a questão das ruas
estarem muito esburacadas, dificultando assim o tráfego de
motos e carros”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde
inicia o seu pronunciamento fazendo uma ressalva em relação a
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. “Que as comissões
possam sentar, e que possamos rever novamente a LDO, onde
já houve a audiência pública, portanto vimos havia necessidade
de fazermos alguns ajustes e alterações. Diante disse, que
possamos marcarmos o mais rápido possível, para sabermos se
vamos devolver ao executivo municipal ou a gente mesmo irá
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fazer essas alterações”, disse. A parlamentar ainda se solidaria
a família do Dr. Roberto Alencar, onde diz, “Pelo o excelente
profissional que ele é, e pelo o excelente serviço prestado a
este município. Pela forma responsável, como ele sempre se
posicionou enquanto médico e profissional de saúde, e quero
aqui externar a ele e toda a sua família o meu carrinho, e o meu
respeito ao profissional que ele é. Que independente das
circunstâncias que tem ocorrido a sua demissão, não há
dúvidas que realmente ninguém demite funcionário nenhum via
Whatsapp, onde ai já caracteriza um falta de respeito”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), onde inicia
fazendo uma reivindicação juntamente a Secretaria Municipal
de Infraestrutura e o Executivo Municipal, onde diz, “Recebi
várias fotos de reclamações de moradores, do Bairro Santa
Luzia. Na qual a prefeitura colocou um barro, próximo a capela
de Santa Luzia, onde vem acumulando água, e essa água vem
passando em frente as casas dos moradores, causando mau
cheiro”, relatou. O parlamentar ainda comenta sobre a demissão
do Dr. Roberto Alencar, do município de Umarizal. “Ficamos
triste pelo o acontecido, na qual estive conversando com ele
hoje, onde pude ouvir os seus argumentos, e me solidarizei pelo
o acontecido, porque não se demite pelo o Whatsapp. Ouvir
também a parte do executivo municipal, onde existiu vários
debates entre ambos. Mais se não entrarem em um acordo a
gente fica triste, mais desejamos ao Dr. Roberto Alencar, um
futuro promissor, haja vista ser um cara competente da nossa
terra”, disse. O parlamentar ainda se associar as moções do
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), hora relatadas em
suas falas. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), o parlamentar inicia o
seu pronunciamento, comentando foi até o Centro
Administrativo, e esteve conversando com o Secretário
Municipal de Administração, com relação alguns ofícios e
requerimento encaminhados pelos os vereadores do Poder
Legislativo Municipal, onde segundo o parlamentar não vem
obtendo respostas. “O povo precisa ouvir, se vai fazer ou não, e
qual o pensamento da administração”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra novamente ao vereador Francisco
Jadson Xavier (DEM), onde o mesmo comenta sobre a
presença da Engenheira da SEMARH a Drª. Ana Luzia e o
Rodrigo, que é o administrador é técnico da SEMARH, onde
juntos são colaboradores do Programa Água para Todos. “Onde
nesse primeiro passo, será beneficiada a comunidade Caiçara e
Sebastopol, ação essa através do Ministério da Integração, com
os estados nas secretarias de recursos hídricos e os municípios
com as comunidades”, relatou. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM),
onde acrescenta em seu pronunciamento, sobre os
representantes da SEMARH, onde diz, “É louvável, e
esperamos que esse projeto tenha início, meio e fim. Porque
como todos sabem a nossa cidade tem sofrido muito,
principalmente a zona rural, com problemas hídricos”, relatou. O
parlamentar ainda em seu pronunciamento relembrou a
colaboração do governo do ex-governador do estado do RN,
José Agripino, para a construção do Açude do Rodeador em
Umarizal, na gestão da ex-prefeita Loreto Amorim, obra essa na
época com a parceira do governo do estado com parceira com o
município, “Graças ao esforço da ex-prefeita Loreto Amorim
com o apoio do ex-governador José Agripino, a cidade de
Umarizal não tem passado muita sede nesses últimos 20 anos.
Porque foi na gestão da ex-prefeita Loreto Amorim, que foi
construído esse açude do Rodeador. E há de nós se não fosse
esse açude, porque sabemos que o açude da inspetoria sem
abastecer a cidade, praticamente com 50% da sua capacidade
na época já aterrado, fica seco”, disse. Entre os anos de 1993 à
1996, a ex-prefeita Loreto Amorim, esteve à frente do Executivo
Municipal de Umarizal. “Há 21 anos essa obra foi feita em nossa
cidade, e nunca mais tivemos problemas de abastecimento de
água. Enquanto outras cidades vizinhas, já passaram e vem
passando com problemas de abastecimento”, disse. Chico de
Brancar, ainda frisa que o açude do Rodeador, beneficia não só
a cidade de Umarizal, como também as cidades de Olho D'água
dos Borges, Rafael Godeiro e parte de Almino Afonso e outras
comunidades. "Uma obra que chegou na hora certa, mais que
no momento para ser conseguida, teve uma gestora
competente", destacou o vereador. Ato seguinte não havendo
quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas
(PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a
presente ATA que, após lida e em tudo estando conforme, será
aprovada pelos os senhores vereadores e declarou encerrados
os trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões
Vereador Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 13 de
Junho de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO
DE 2017
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 14ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os
trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a presidência do
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Estando de posse
da palavra o senhor presidente solicitou a 1º Secretário que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de

Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio
Gilmar de Freitas (PR), Francisco Jadson Xavier (DEM),
Francisco de Assis Filho (DEM) e Antonimar Francisco de
Oliveira (PSB). Faltando os vereadores (a), Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANTE), Rizoneide Moura Freitas (PSD) e
Antônio Robério Dantas Delfino (PSB) que tiveram suas
ausências justificadas. Ato seguinte o senhor presidente
colocou em votação o pleito da 1ª Secretário, o que foi
aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão da
Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se, colocoua em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte
o senhor presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou o seguinte: Correspondências
Expedidas: Não constou nenhuma. Correspondências
Recebidas: Oficio nª 064/2017, convite da Festa de São Batista
/ Comunidade Várzea do Barro, convite do Colégio Efetivo /
Participar das festividades juninas. Encerrando a leitura das
correspondências recebidas e expedidas. Ato seguinte como
não havendo nenhuma matéria em pauta, o sr. presidente
faculta a palavra aos senhores vereadores para o
encaminhamento de ofícios, moções entre outros. Ato seguinte
o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde fala da resposta que o Executivo Municipal,
mandou a este Poder Legislativo, referente a criação do Dia do
Artista Popular de Umarizal-RN. Bem como o executivo veio a
sancionar como lei. “A partir da data do dia 14 de Junho de
2017, onde foi recebida a lei e então sancionada, onde agora
virou lei e nós temos o Dia do Artista Popular de Umarizal. Na
qual através de um requerimento deste vereador, enviado ao
executivo municipal”, disse. O parlamentar ainda fez
agradecimento aos senhores vereadores, que na oportunidade
voltaram a favor do seu requerimento. “Agradeço também a
todos os artistas da terra de Umarizal, que vieram a esta casa
legislativa, para que pudesse colaborar para este momento”,
disse. Francisco Jadson (DEM), ainda fez o encaminhamento
de algumas moções de pesar, onde disse, “Encaminho uma
Moção de Pesar, para os familiares do Sr. Manuel Pedro da
Silva (Sr. Birico). O parlamentar ainda encaminhou outra Moção
de Pesar, para os familiares, do Sr. Antônio Antonino Varela,
pelo o seu falecimento”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira
(PSB), para o encaminhamento de oficio, onde diz, “Encaminho
um ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras,
solicitando que se faça reparos na Barragem de Dona Nega, no
Sítio Cajazeiras. Onde em conversa pessoalmente com a
senhora Prefeita Municipal, Elijane Paiva (DEM), na qual a
mesma ficou sensibilizada com tudo isso, e ficaram de fazerem
os concertos necessários. Mas já faz 4 (quatro) meses, dessa
minha conversa e nada foi feito lá”, disse. O parlamentar ainda
destaca que espera a resposta do executivo municipal, para
informar a toda a população quando será feito os reparos na
barragem. “Onde é de suma importância que se faça esses
reparos, porque é a ligação daquela estrada da zona rural, que
encontra-se com muitos buracos dificultando a passagem das
pessoas que ali transitam diariamente”, disse. Ato seguinte
Encerrando a Ordem do Dia, o sr. presidente faculta a palavra
aos senhores vereadores para as suas considerações finais.
Onde por ordem de inscrição, a palavra é facultada ao vereador
Antônio Gilmar de Freitas (PR), na qual o parlamentar relata da
sua participação nesta terça-feira (20), pela parte da manhã na
cidade de Pau dos Ferros-RN, no CAMPUS DA UERN, onde foi
tratado sobre a Transposição do Rio São Francisco de
Cajazeiras-PB até o Rio Apodi, “Onde fiquei muito animado com
a notícia que tivemos, através da Senadora Fátima Bezerra
(PT), que a transposição do rio São Francisco, agora terá
andamento”, disse. O parlamentar ainda relatou sobre a sua
satisfação de ver a classe política do estado do RN,
participando e unida para que a aconteça o quanto antes a
transposição do rio São Francisco. “Onde deu para
percebermos que tinha uma certa união, entre a classe política.
Na qual estavam presentes os senadores, deputados estaduais
e federais, prefeitos e vereadores do nosso estado. Não tinha
ninguém lá, preocupado com bandeiras políticas, com
palanques e nem com as eleições de 2018 ou 2020. Portanto
estavam todos preocupados na transposição do rio São
Francisco, e em trazer água para o nosso estado e a nossa
gente, que sofrem com falta de água a muitos anos”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), na qual inicia o seu
pronunciamento falando da sua felicidade, em ver que o projeto
de lei nª 001/2017 de autoria do vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), tinha sido sancionado, pelo o executivo
municipal, “Projeto este que foi sancionado neste último dia 14
de Junho de 2017, o Dia do Artista Popular de Umarizal.
Digamos que é o primeiro passo, onde a gente espera muito
mais. Acredito que os artistas desta terra, esperam projetos
como os quais foram votados na cidade de Caraúbas-RN,
projeto que foi enviado do executivo ao legislativo daquela
cidade, onde disponibiliza uma quantia X, para a cultura
daquele município. Diante disso, eu acho que todo município
deveria partir desse princípio, de fazer um projeto de lei que
pudesse disponibilizar um certo valor, que chegasse ao artista
popular. Para que situações como que aconteceu nesses
últimos dias em nosso município”, disse. A parlamentar ainda
sua fala, pede agilidade do executivo municipal sobre os dois
projetos de lei, que vieram para este Poder Legislativo, onde
encontravam-se com erros ortográficos, e na ocasião foram
devolvidos ao executivo municipal, para que se fosse feita uma
correção. “Como o projeto de lei nª 005/2017 que fala sobre a
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde é um projeto de
suma importância, que vessa sobre peças orçamentárias que
estabelece as metas e prioridades que o município de Umarizal,
deve traçar durante este período que a gestão encontra-se”,
disse. A parlamentar esperava que os projetos, estariam em
pauta nesta terça-feira (20), porque segundo relatou a vereador
o prazo está acabando e que é um projeto extremamente
importante. A vereadora ainda comenta sobre o outro projeto de
lei, que é o REFIS que deveria já ter sido votado, “Projeto esse
que poderá está injetando dinheiro em nosso município. Que
tem como intuito de restabelecer dívidas de pessoas jurídicas
ou pessoas físicas, no entanto estarão negociando dívidas com
pessoas que devem ao Poder Executivo, e assim colocando em
dia essas dívidas. Ai o projeto vai para fazer pequenas
correções, e não nos volta, me entristece bastante isso. Onde
são dois projetos que eram para estarem aqui nesta Casa
Legislativa e hoje estarmos votando eles”, afirmou. A
parlamentar ainda pede a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, que faça a limpeza dos reservatórios que protege
as lâmpadas dos postes do nosso município, onde segundo
relatou a vereadora, esses reservatórios encontram-se cheio de
mosquitos dentro. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra
ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), na qual inicia o
seu pronunciamento falando da importância do cidadão, vim a
ter a câmara municipal acompanhar as sessões legislativas. “Eu
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costumo sempre dizer, para todos acompanharem de perto, os
trabalhos de nós que legislamos ou seja de nós que somos
representantes legais do povo de Umarizal”, disse. O
parlamentar ainda relata sobre a Banda de Música de Umarizal,
que entre algumas semanas dará início as suas atividades”,
disse. O parlamentar ainda relata sobre a sua tristeza, no
tocante as quadrilhas juninas de Umarizal. “Onde concordo com
a vereadora Meyre Câmara, no tocante na qual ela diz que o
Legislativo tem que sentar com o executivo, para a gente
arrumar uma saída e resolver de uma vez por toda essa
problemática da cultura da nossa comunidade”, disse. O
parlamentar ainda registrou a sua presença na audiência
pública que aconteceu nesta última terça-feira (20), no
CAMPUS DA UERN, em Pau dos Ferros-RN, que tratou sobre a
Transposição do Rio São Francisco de Cajazeiras-PB até o Rio
Apodi, “Quando tivemos em Brasília-DF, na Macha dos
Vereadores do Brasil, nós cobramos das autoridades o
problema do eixo norte, que liga a transposição do rio São
Francisco ao estado do RN. Na qual através do eixo norte,
haverá a condução da água até a Barragem Armando Ribeiro –
Rio Piranhas, e até a barragem de Santa Cruz, passando pela
barragem de Pau dos Ferros e pelo o canal Apodi”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde dá início ao seu
pronunciamento parabenizando ao executivo municipal, pela
sansão do projeto de lei nª 001/2017, do Dia do artista Popular
de Umarizal. “Quero aqui frisar mais uma vez, no que eu disse
no dia da aprovação deste projeto de lei, que não fique só na
sansão, e não fique só oficializado o dia e que realmente exista
essa parceria e compromisso com o artista da terra, e que se
insira esse dia no calendário cultural deste município. A nossa
parte como legisladores está sendo feita, aprovando o projeto
de lei, mais ainda temos uma parcela mais importante, do que o
projeto criando o dia do artista popular, que é na aprovação do
orçamento em analisarmos e vermos a possibilidade de se
colocar orçamento, para que depois não se venha especulações
da parte de quem, quer que seja, que não se possa ser
investido em seu total em cultura, que não esteja no orçamento.
Então nós não podemos deixar essa parte engessada, como
bem assim sabemos que para ser executado e ser gasto pelo o
executivo, precisa estar aprovado por esta Casa Legislativa”,
disse. O parlamentar ainda sugere que se elabore um
calendário cultural desde do primeiro dia do ano ao último dia,
“Se estendendo todas essas datas para que seja contemplado
todas essas pessoas que fazem cultura em nosso município”,
disse. O parlamentar ainda em seu pronunciamento
parabenizou os policiais de Umarizal, pela brilhante agilidade
em fazer apreensão dos acusados de terem cometido um
homicídio, no último dia 17 de Junho/2017 neste município,
tirando a vida do Sr. Antônio Caer. “Parabenizo na forma que
agiram rápidos, em menos de 24 horas do ocorrido, já tinha
conseguido colocarem na cadeia os acusados. Onde os nossos
policias são dignos de parabéns”, disse. O parlamentar ainda
deixa um recado para as quadrilhas juninas de Umarizal, como
também aos seus representantes, em relação a organização
para os transportes de suas viagens, onde diz, “Que sirva de
exemplo esse ano, o que aconteceu. Na qual não podemos
deixar essas coisas serem resolvidas de última hora”, disse. O
parlamentar sugere que tenha um planejamento para que
quando chegar o dia das apresentações, não aconteça essa
problemática de transportes novamente. “E que o município
também venha ver essa questão com bons olhos, apesar de já
ter ajudado esse ano com ajudas financeiras, mais que não
pode pela questão da ilegalidade liberar os ônibus da educação,
mais que venha se reunir com os quadrilheiros e que juntos
encontre uma solução para que no próximo ano, não seja essa
mesma problemática”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira
(PSB), onde diz, “Onde quero aqui estender o convite para
todos participarem do São João da Escola E. Zenon de Souza,
que acontecerá nesta quarta-feira (21), qual convido vossas
excelências e a todos para prestigiarem. Como também estendo
o convite para todos, prestigiarem o São João da Escola
Estadual de Tempo Integral Paulo Abílio, que realizara-se nesta
quinta-feira (22) ”, disse. Ato seguinte não havendo quem
quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor presidente,
determinou que eu _ Francisco de Assiis Filho (DEM), 1ª
Secretário, desta Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA
que, após lida e em tudo estando conforme, será aprovada
pelos os senhores vereadores e declarou encerrados os
trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões Vereador
Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 20 de Junho de
2017.
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO
DE 2017
Aos vinte sete dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 15ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), Antônio Gilmar de Freitas (PR), Francisco Jadson Xavier
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(DEM), Francisco de Assis Filho (DEM), Rizoneide Moura
Freitas (PSD) e Antônio Robério Dantas Delfino (PSB). Faltando
os vereadores, Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE) e
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), que tiveram suas
ausências justificadas. Ato seguinte o senhor presidente
colocou em votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi
aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão da
Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se, colocoua em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte
o senhor presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou o seguinte: Correspondências
Expedidas: Ofícios nª 089, 090, 091 e 088/2017. Moções de
Congratulações: Nª 013/2017. Moções de Pesar: Nª 023, 019,
024, 022, 020 e 021/2017. Correspondências Recebidas:
Ofícios nª 109 e 005/2017. Encerrando a leitura das
correspondências recebidas e expedidas. Ato seguinte o sr.
presidente pede que a senhora 1ª Secretária faça a leitura das
matérias em pauta, “Estando em pauta o Projeto de Lei nª
005/2017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do
Orçamento Geral do Município de Umarizal, para o exercício de
2018 e dá outras providências. Requerimento nª 013/2016, de
autoria do vereador Francisco Jadson Xavier (DEM). Assunto:
Reivindicação de um estudo pela CAERN do ramal que liga a
Especturia a cidade de Umarizal-RN. Requerimento nª
014/2017, de autoria do vereador Francisco Jadson Xavier
(DEM). Assunto: Solicitando da Assembleia Legislativa Federal
em Brasília-DF, que seja colocado em pauta a discussão da
renegociação das dívidas dos anos (2012 a 2015).
Requerimento nª 015/2017, de autoria do vereador Francisco
Jadson Xavier (DEM). Assunto: Solicitando do Senado Federal
em Brasília-DF, que seja colocado em pauta a discussão da
renegociação das dívidas dos anos (2012 a 2015) ”, encerrou a
leitura das matérias em pauta. A senhora 1ª Secretária, ainda
fez a leitura da Retificação do edital nª 001/2017 de convocação
para eleição de mesa diretora da Câmara Municipal de
Umarizal-RN / BIÊNIO 2019/2020. “O presidente da C.M.U, no
uso de suas atribuições legais, torna público a RETIFICAÇÃO
DO EDITAL Nª 001/2017, que convocou os vereadores (a) do
Poder Legislativo Municipal de umarizalense à participarem da
eleição da Mesa Diretora que conduzirá o destino da Câmara
Municipal de Umarizal/RN, durante o biênio 2019/2020,
conforme doravante especificado, permanecendo inalterado
todos os demais pontos daquele edital. A eleição para a escolha
da mesa diretora da C.M.U, biênio 2019/2020, será realizada a
parti das 15:00 horas do da 11 de Julho do ano corrente, e não
mais no dia 04 de Julho, como previsto no edital anterior”, disse.
A senhora secretária ressalta, que o edital anterior da retificação
encontra-se disponível na secretaria desta casa legislativa, a
disposição de todos os senhores vereadores (a). Ato seguinte o
sr. presidente colocou em discussão o projeto de lei nª
005/2017, que encontra-se em votação em seu 1ª Turno. Em
seguida o sr. presidente facultou a palavra ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde disse, “Como Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça, quero aqui externar o
meu voto favorável ao Projeto de Lei nª 005/2017. Tanto foi
favorável nas comissões, como aqui em plenário. Por ver que a
LDO hora apresentada está dentro da lei, e obedecendo todas
as leis da sua constitucionalidade”, disse o parlamentar. Ato
seguinte o sr. presidente facultou a palavra ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “O meu voto é
favorável ao Projeto de Lei nª 005/2017”, destacou o
parlamentar. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “O
projeto hora votado agora, ele voltou realmente do executivo
municipal, com todas as correções necessárias, haja vista que
as correções realmente que a gente tanto pleiteou em seus
anexos, eram erros ortográficos e de digitações. Como a LDO é
uma lei de grande importância, haja vista por versar sobre o
orçamento é importante que o projeto venha na integra
corretamente”, disse. A parlamentar ainda faz uma ressalva,
onde diz, “Por eu achar que não acha necessidade de conter no
Art. 6ª §3ª abre a questão dos créditos adicionais
suplementares no limite de 50%. No entanto eu acho o quanto
alto esses 50% mesmo sabendo que essa totalidade está
permitido na lei. Primeiro a gente já aprovou para o ano de
2017, 30% dos créditos suplementares. Diante disse eu acho
que para ter uma consonância e parâmetros parecidos com
2017. E outro fator que eu acho também determinante, é se eu
voto nos 50%, você estar atestando de certa forma que quase
50% do projeto tem alguma coisa para ser corrigida. Mas como
a LDO é mais burocrático, onde a gente vai aprovar e discutir
ainda orçamento anual, que esse sim como muito bem o
Assessor Contábil do município, Adriano, nos falou que pode
vim até 30%, e que a gente venha discutir esse percentual.
Acreditando nisso o meu voto é favorável ao projeto na integra
como ele veio”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
onde diz, “O meu voto é favorável ao Projeto de Lei nª
005/2017, apesar de achar esses 50% um valor muito alto. Mais
eu peço que a senhora prefeita, corra atrás de benefícios para o
nosso município. E nós como oposição, não estamos aqui para
atrapalhar, mais sim para ajudar ao nosso município”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antônio
Gilmar de Freitas (PR), onde diz, “Venho aqui externar o meu
voto favorável a LDO”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
onde diz, “Encaminho o meu voto favorável a LDO, nesta
primeira etapa, na qual será votada em dois turnos”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente colocou em votação o Projeto de Lei nª
005/2017, “Quem for favorável, permaneça como está, caso
contrário se manifeste. O Projeto de Lei nª 005/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
coloca em discussão o Requerimento nª 013/2017, onde faculta
a palavra ao propositor o vereador Francisco Jadson Xavier
(DEM), na qual o parlamentar justifica que tendo em vista a
preocupação dos nossos cidadãos com a falta de água
constante e sem fundamentação. Agravando o quadro mais
ainda em algumas partes mais altas da cidade como os bairros;
Caraíbas, Mutirão, Novo Horizonte e COHAB. "Segundo fui
informado o problema são faltas de ventosas para escoar o ar
no ramal citado a cima", afirmou o parlamentar. O vereador
ainda pede aos senhores vereadores que possam, marcar um
dia para todos ir juntos a cidade de Pau dos Ferros-RN, irem
deixar este requerimento em mãos ao Escritório da CAERN. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antônio
Gilmar de Freitas (PR), onde diz, “Essa problemática de falta de
água em Umarizal, não é de agora. Na qual o requerimento de
vossa excelência tem o meu voto favorável”, disse. Ato seguinte
o sr. presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), onde diz, “O sistema de abastecimento
da nossa cidade, é um sistema bastante antigo. Onde necessita
não só deste reparo hora citado, mais também de novas
readequações e de certa forma se modernizar”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra a senhora vereadora

Rizoneide Moura Freitas (PSD), para encaminhamento do seu
voto, “Onde o meu voto é favorável, e me disponho também
para que no dia que vossa excelência, for se dirigir até a cidade
de Pau dos Ferros-RN, quero com certeza também está
presente. Na qual é de grande valia esse requerimento hora
exposto”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra
ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), para o
encaminhamento do seu voto, onde diz, “O meu voto é
favorável, na qual quero aproveitar a oportunidade e fazer um
comentário que na minha concepção tudo isso é falta de
investimento. Porque todos nós sabemos que a melhor empresa
do governo do estado, é a CAERN, que entra recursos e dá
lucros. Mesmo com todos esses lucros, falta investimentos”,
disse. O parlamentar ainda relata sobre o estado vergonhoso
que encontra-se a parede do açude de Rodeador em Umarizal,
açude este que abaste o município. “É vergonhoso, vermos a
parede deste açude com crateras, formigueiros e com juremas
que dão até estacas de tão grande que estão”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente colocou em votação o Requerimento
nª 013/2017, “Quem for favorável, permaneça como está, caso
contrário se manifeste. O requerimento nª 013/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
colocou em discursão os requerimentos nª 014 e 015/2017 que
contém o mesmo teor, onde a palavra em seguida é facultada
ao propositor dos requerimentos, o vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde diz, “Tendo em vista a preocupação dos
nossos agricultores, em virtude da estiagem dos anos supra
citados, bem como, a cobrança cotidiana dos bancos de dívidas
que foram contraídas e hoje se tornam impossíveis de quitação,
é que requeiro de forma regimental o possível estudo dessas
operações financeiras para facilitar a vida de nossos
agricultores tão sofridos”, justificou o parlamentar. O
parlamentar ainda diz, “Para que esses dois requerimentos,
sejam enviados para esses dois órgãos públicos do nosso país,
que é Assembleia Legislativa Federal, bem como ao Senado
Federal em Brasília-DF, onde vessa sobre esse estudo da
renegociação das dívidas dos anos (2012 a 2015) ”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), faz
o uso da palavra onde diz, “Os merecedores de tudo isso, de
ajuda, respeitos por parte do governo federal e para ser os
nossos agricultores. Onde são os que mais merecem ter uma
certa proteção e um olhar diferenciado”, disse. Ato seguinte o
sr. presidente colocou em votação os Requerimento nª 014 e
015/2017, “Quem for favorável, permaneça como está, caso
contrário se manifeste. Os requerimentos nª 014 e 015/2017
foram aprovados por unanimidade”, disse. Ato seguinte
encerrando as votações das matérias em pauta, ainda na ordem
do dia, o sr. presidente facultou a palavra ao vereador Francisco
de Assis Filho (DEM), para encaminhamento de ofícios, onde
diz, “Encaminho um ofício parabenizando ao advogado Dr. João
Thiago e ao seu pai Bosco, e como também ao representante
da comunidade Ernane pelo o brilhante evento realizado no
Sítio Várzea do Barro, realizado no último sábado (24/JUN).
Onde estive juntamente com o Deputado Estadual Getúlio
Rêgo, e com o vereador Jatão da Rádio. Na qual a convite
estivemos participando do café da manhã e prestigiando as
brincadeiras de São João hora realizadas lá”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz,
“Envio Moção de Congratulações a equipe da Secretaria
Municipal de Cultura de Umarizal-RN, pelo o belíssimo São
João realizado nos dias 17 e 18 de Junho do corrente ano”,
disse. Ato seguinte Encerrando a Ordem do Dia, o sr.
presidente faculta a palavra aos senhores vereadores para suas
considerações finais. E por ondem de inscrição a palavra é
facultada ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde
inicia relatando a sua felicidade em saber através do Assessor
de Imprensa desta Casa Legislativa, Evando Lima, que um
vereador da cidade Baraúnas-RN, pediu a permissão ao
parlamentar Francisco Jadson, para apresentar o mesmo
Projeto de Lei nª 001/2017, que dispõe sobre a criação do Dia
do Artista Popular. “Isso me deixou extremamente feliz, em
primeiro lugar em saber que a nossa cultura está conseguindo,
através desses pequenos passos chegar onde a gente tanto
espera. E em saber que tem a minha contribuição nisso, isso
me alegra demais”, disse. O parlamentar ainda parabenizou a
Secretaria Municipal de Educação de Umarizal-RN, pelo o início
da entrega dos fardamentos escolares aos alunos da rede
municipal de ensino do município de Umarizal-RN. O
parlamentar ainda agradeceu ao Secretário Municipal de
Infraestrutura, Zome, por ter atendido ao pedido do vereador
Francisco Jadson, como também dos moradores da
Comunidade Várzea do Barro, em concertar a estrada vicinal,
como também em ter colocado um braço de luz no poste em
frente a Capela de São João Batista. O vereador Francisco
Jadson, ainda em seu pronunciamento fala que sobre o CAE –
Conselho de Alimentação Escolar, “Onde iremos ficar atento
enquanto Comissão escolar, na qual quero aqui lembrar a todos
que foi garantido os 30% da agricultura familiar”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), inicia o seu pronunciamento
fazendo um esclarecimento em relação a reforma do Parque de
Exposição e Comercialização Agropecuária de Umarizal (Feira
dos Bichos), ainda na gestão do ex-prefeito Marcos Fernandes,
na qual a mesma foi até a governadoria do estado, mais
especificamente na Secretária Estadual de Agricultura, buscar
todas as provas. “Em entrevista a FM Fraternidade de Umarizal,
no Programa Evidência, com o atual Secretário Chefe da Casa
Civil, o sr. Manuel Paulo Cavalcante (NÉO), no último dia 16 de
Junho do corrente ano. Onde foi abordado vários assuntos, na
qual o tema da entrevista seria fazer um balanço dos 6 (seis)
meses da administração da Prefeita Municipal Elijane Paiva.
Mais lá, o mesmo se a deteve, falar a de quem quer que seja.
Menos a prestar contas dos serviços hora foram feitos nesses
seis meses. Inclusive onde foi abordado o assunto da reforma
da Feira dos Bichos, na qual o secretário Néo, disse que tinha
vindo uma emenda de R$ 150.000,00 e que esse dinheiro tinha
sumido, realmente ele não disse quem teria sumido com esse
dinheiro, mais que teria sido recente, e que teria sido nos dois
últimos anos. Como todos sabem no último ano quem terminou
a gestão de 2012-2016, foi o ex-prefeito Marcos Fernandes, que
infelizmente não está mais aqui entre nós para se defender,
mais eu estou aqui para lhe defender e irei fazer isso. A mentira
ela só dura, só até enquanto a verdade não chega”, disse. A
parlamentar ainda mostrou em plenário provas do contrato feito
para a reforma da feira, “Para começar a emenda recebida para
essa reforma foi de R$100.000,00 e não chegou a
R$150.000,00. Como também é bom que fique bem claro que
essa reforma é feita através do governo do estado, e não ao
governo municipal. O dinheiro não passou pelos os cofres da
prefeitura. Os trâmites de contração é o estado que contrata a
empresa e passa o dinheiro, consequentemente a empresa
executa a obra. Está aqui em minhas mãos todas as provas,
detalhamentos e fotos. E desde já encaminho a mesa diretoria
desta casa legislativa, e peço ao senhor presidente que envie
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uma cópia para o Secretário Chefe da Casa Civil e ao Poder
Executivo Municipal”, disse. A vereadora ainda mostrou no
plenário a ordem bancária do deposito, feito para a empresa
ganhadora da licitação, que foi a empresa RENT A CAR
LOCADORA L.T.D.A, “O empenho desta emenda foi no valor de
R$93.848,68 e o empenho que foi anulado (ou seja que o
estado não liberou para esta reforma) foi no valor de
R$72.412,87 e o valor que o estado liberou e que foi liquidado e
repassado para a empresa, foi o valor de R$21.435,75 como
tenho em mãos também todo o detalhamento da nota do
lançamento e a data da ordem bancária, que se deu no dia 03
de Junho de 2016, ou seja o meu esposo e saudoso Marcos
Fernandes, era o prefeito. Por isso estou aqui para dizer que o
meu esposo, tinha responsabilidade, em nenhum dia do seu
mandato à frente deste município, usou de irresponsabilidades
ou querer sumir do que não era dele, porque isso não era do
perfil de Marcos. Então estão aqui as provas, para quem acha
que o dinheiro sumiu, mais o dinheiro não sumiu simplesmente
ele não foi liberado todo pelo o governo do estado”, disse. A
vereadora ainda destacou dizendo, “Eu não vou deixar
brincarem com a memória de Marcos Fernandes, como também
não quero e nem desejo que ninguém passe pelo o que
estamos passando, porque Marcos tem família, ele deixou
esposa, filhos, pai, mãe, irmãos (a) e muitos amigos e
admiradores, nós só queremos respeito”, destacou emocionada
a parlamentar. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde diz, “Quero aqui
chamar todos aqui para refletirem sobre a “MUDANÇA”, essa
palavra mudança foi muito debatida no ano passado no período
das eleições municipais, mais hoje nós estamos em pleno curso
de uma administração que toda população de Umarizal que
realmente que se concretize tudo que foi dito nos palanques,
casa a casa e que realmente hoje se torne realidade algumas
promessas de campanha, sonhos de candidatos onde as vezes
são sonhos impossíveis”, disse. O parlamentar solicita mais
uma vez ao sr. presidente que seja feita o quanto antes, a
audiência pública para que se esclareça a toda a população
sobre a transição da gestão passada com a atual gestão do
executivo municipal, ocorrida nos meados do fim do ano de
2016. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz,
“Quero aqui falar da minha participação na audiência para se
formar o conselho da merenda escolar do nosso município. Na
qual foi muito bonito a participação dos pais, no conselho
escolar, onde quero aqui parabenizar aos mesmos que se
fizeram presentes, e puseram a disposição de ajudar”, disse. A
vereadora ainda falou em relação aos 30% da agricultura
familiar, onde disse, “Estive pesquisando, que anos anteriores
sempre existia nas licitações e nunca apareceu. O programa
ainda permanece, porque todo ano ele era licitado, embora não
aparecia pessoas para participarem da licitação”, disse. A
parlamentar relata mais uma vez, sobre a iluminação pública do
município. “Na qual peço ao Secretário Municipal de
Infraestrutura, Zome, para fazer um levantamento da iluminação
pública do nosso município, e fazer o trabalho que for
necessário, para assim garantir mais segurança a nossa
população”, relatou a parlamentar. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM),
onde inicia o seu pronunciamento parabenizando a bancada
oposicionista, pelo o seu comportamento e o voto favorável na
votação da LDO. “Isso é uma demonstração que a bancada de
oposição, vem dizendo nesta Casa Legislativa que não está
aqui para fazer picuinhas. Hoje foi a prova viva que realmente é
verdade, sabe porquê? Nós hoje estamos com a nossa bancada
da situação desfalcada de dois colegas vereadores, que por
motivos maiores não puderam estarem presentes. E hoje este
projeto da LDO, nós precisávamos de 2/3 (dois terços) dos
votos, o que é 2/3 dos votos de 7 vereadores presentes? É de
4,2 essa conta é puxada pra cima, onde é de 5 votos. Contando
também que o sr. presidente vota só em caso de empate. Então
temos que reconhecer e agradecer a aprovação da LDO em 1ª
turno, se deu por conta da responsabilidade, da forma coerente
e transparente que a bancada da oposição fez hoje”, disse. O
parlamentar ainda relatou sobre a sua participação na abertura
do Tradicional São Pedro da cidade Riacho da Cruz-RN, “Onde
a convite da Prefeita Bernadete Rêgo, em um evento muito
participativo, organizado e bonito”, disse. Ato seguinte fazendo
o uso da palavra o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira
(PSB), faz o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal
de Infraestrutura, pela que seja colocado 2 (dois) braços de luz,
nos postes próximo as casas que ficam entre a pista e ao lado
do Açougue Público. Ato seguinte não havendo quem quisesse
mais fazer o uso da palavra o senhor presidente, determinou
que eu _ Rizoneide Moura Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta
Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA que, após lida e em
tudo estando conforme, será aprovada pelos os senhores
vereadores e declarou encerrados os trabalhos desta Sessão
Legislativa. Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de
Oliveira, Umarizal-RN, em 27 de Junho de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO
DE 2017
Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 16ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os
trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a presidência do
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presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Estando de posse
da palavra o senhor presidente solicitou a 1º Secretária que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio
Gilmar de Freitas (PR), Francisco Jadson Xavier (DEM),
Francisco de Assis Filho (DEM), Rizoneide Moura Freitas (PSD)
e Antônio Robério Dantas Delfino (PSB) e Antonimar Francisco
de Oliveira (PSB). Faltando somente o vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANTE) que teve sua ausência justificada.
Ato seguinte o senhor presidente colocou em votação o pleito
da 1ª Secretária, o que foi aprovado por unanimidade,
passando-se direto à discussão da Ata, o que não havendo
quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o que foi
aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor presidente
ordenou que fosse feita a leitura das correspondências
expedidas e recebidas por esta Casa Legislativa, na qual
constatou o seguinte: Correspondências Expedidas: Ofícios
nª092, 093, 094, 095 e 096/2017. Moção de Congratulação: Nª
014/2017. Correspondências Recebidas: Ofícios nª 486, 490 e
0121/2017. Encerrando a leitura das correspondências
recebidas e expedidas: Ato seguinte o sr. presidente pede a
senhora 1ª Secretária que faça a leitura das matérias em pauta,
onde inicia a leitura dizendo, “Requerimento nª 004/2017,
Umarizal-RN, em 04 de Julho de 2017. De autoria do vereadorpresidente Marcos Antônio de Oliveira. Assunto: Perfuração e
instalação de um poço no bairro Caraíbas em nosso município.
Projeto de Lei Complementar nª 004/2017, 05 de Junho de
2017. De autoria da Executivo Municipal de Umarizal-RN.
Assunto: Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS –
do município de Umarizal-RN, para pessoas físicas e jurídicas,
e dá outras providências. Projeto de Lei nª 005/2017, de 17 de
Abril de 2017, de autoria do Executivo Municipal de UmarizalRN, em 2ª turno de votação. Assunto: Dispõe sobre as diretrizes
para elaboração do orçamento geral do município para o
exercício de 2018 e dá outras providências”, assim concluiu a
leitura. Encerrando a leitura das matérias em pautas, a senhora
secretária ainda fez a leitura do Parecer conjunto das
Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e
Fiscalização ao Projeto de Lei Nª 004/2017, datado em 05 de
junho de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal (Na
qual encontra-se disponível, na secretária deste Poder
Legislativo). Ato seguinte o sr. presidente coloca em discursão o
2ª turno do Projeto de Lei nª 005/2017 sobre a LDO. Onde o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), onde diz, “Sr. presidente, mais uma vez quero aqui
registrar o meu voto favorável, como já votei na terça-feira
(27/JUN), no 1ª turno. Como também nas comissões e como
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde quero
mais uma vez dizer que o meu voto é favorável, e que o parecer
obedece todas as normas e estar dentro da legalidade”, disse.
Ato seguinte o parecer ainda discussão o sr. presidente facultou
a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde
disse, “Quero aqui externar o meu voto favorável, ao 2ª turno da
LDO”, disse. Ato seguinte o parecer ainda discussão o sr.
presidente facultou a palavra a vereador Antônio Gilmar de
Freitas (PR), onde diz, “Sr. presidente quero aqui também
encaminhar o meu voto favorável, ao projeto de lei sobre a
LDO, não contrariando o meu voto da semana passada”,
afirmou. Ato seguinte o parecer ainda discussão o sr. presidente
facultou a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), onde diz, “Como no 1ª turno da votação do projeto de lei
da LDO, o meu voto é favorável, haja vista a importância da
LDO e que a gente possa votar posteriormente e analisar com
mais cautela e cuidado a Lei orçamentária”, destacou. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), para a discursão da LDO, onde
diz, “Encaminho o meu voto também favorável, neste 2ª turno
da votação da LDO. Haja vista fizemos um estudo todo
detalhado da LDO na semana passada”, disse. Ato seguinte o
sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB), para o encaminhamento do seu
voto ao projeto de lei da LDO, onde diz, “Sr. presidente quero
aqui externar o meu voto favorável a LDO”, disse. Ato seguinte
o sr. presidente colocou em votação o 2ª turno do Projeto de Lei
nª 005/2017 sobre a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.
“Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se
manifeste. A votação em 2ª turno do Projeto de Lei nª 005/2017
sobre a LDO, foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente coloca com discursão o Projeto de Lei
Complementar nª 004/2017 que trata-se sobre o REFIS. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde inicia relatando, “Na qual
encaminho aqui o meu voto favorável ao parecer, como
Presidente da Comissão de Justiça e Redação. Onde este
parecer atende todas as normas legais e encontra-se dentro da
constitucionalidade”, afirmou o parlamentar. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde diz, “Externo aqui o meu voto favorável ao
projeto de lei do REFIS, onde as comissões estiveram reunidas
pela manhã, e realmente detectamos a sua constitucionalidade
dentro da lei”, disse. Ato seguinte o projeto ainda discussão o
sr. presidente facultou a palavra a vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), onde diz, “As comissões hoje fizeram a
discussão do REFIS, onde virmos a importância não só para a
Prefeitura Municipal de certa forma para atrair recursos, mais
também para toda a população. Que tome conhecimento do
projeto em si, e de como é feita essa negociação, tanto as
pessoas jurídicas e físicas que irá fazer com que o devedor
possa negociar suas dívidas da melhor maneira possível.
Sanando assim a dívida com o município, e de certa forma
trazendo recursos para o Poder Executivo, fazendo com que se
possa investir esses recursos de tributos e IPTU entre outros,
no desenvolvimento da nossa cidade”, destacou a vereadora.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde o parlamentar fala da
importância do Projeto de Lei do REFIS, “Este projeto não é só
importante para o município de Umarizal, mais também para
toda a população umarizalense. Onde percebemos que
infelizmente a nossa cidade, não conta com uma arrecadação
maciça, na qual o município sobrevive do FPM. Diante disso
tudo o meu voto é favorável para aprovação deste projeto do
REFIS”, externou o parlamentar. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
onde diz, “Como secretária da Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização, eu voto favorável ao projeto de lei do
REFIS. Onde pela parte da manhã as comissões se reuniram,
juntamente com o Procurador do município de Umarizal, o Sr.
André Luís, na qual o mesmo nos ajudou muito tirando dúvidas,
e assim fazendo com que esse projeto pudesse ser votado hoje
e consequentemente espero que seja aprovado, porque vemos
realmente a necessidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
colocou em votação do Projeto de Lei nª 004/2017 sobre o
REFIS. “Quem for favorável permaneça como está, caso
contrário se manifeste. O Projeto de Lei nª 004/2017, sobre o

REFIS foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), passa a
presidência para a Srª 1ª Secretária a vereadora Rizoneide
Moura Freitas (PSD), para que o mesmo possa apresentar o
seu requerimento nª 004/2017. Ato seguinte a Srª Presidente
faculta a palavra ao propositor do Requerimento nª 004/2017, o
sr. vereador Marcos Antônio de Oliveira (PSB), para defender o
seu requerimento, onde inicia dizendo, “Requeiro este poço
para melhorar a oferta de água no Bairro Caraíbas, bairro que
sofre muito com constante falta de água, quando acontece
algum problema na CAERN. O bairro sempre é o último a
receber água quando se resolve o problema”, justificou. O
parlamentar ainda relata a grande importância que esse poço
terá, chegando a ser perfurado, instalado e limpo, “Onde só vem
a melhorar a oferta de água para a comunidade que tanto sofre
com a falta constante de água”, relatou. Ato seguinte o
requerimento em discursão a Srª presidente faculta a palavra ao
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde sugere que este
requerimento nª 004/2017, seja encaminhado também para a
CAERN. “Haja vista que a CAERN é a empresa responsável de
abastecer a nossa cidade, respectivamente o bairro Caraíbas
também, porque eu tenha certeza que o papel de água, não
deixa de ir todos os meses para a casas desses moradores”,
disse. Ato seguinte a srª presidente, colocou em votação o
Requerimento nª 004/2017, onde diz, “Quem for favorável
permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
Requerimento de nª 004/2017, foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira
(PSB), pede para se ausentar, onde relata que irá cumprir
outros compromissos. Na qual o sr. presidente passa
novamente a presidência a 1ª secretária Rizoneide Moura
Freitas (PSD), para dá continuidade aos trabalhos legislativos, e
como 2ª Secretário Francisco de Assis Filho (DEM), para
assumir a 1ª secretaria, como também a srª presidente chama a
secretária adoc, Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para
assumir a 2ª secretaria. Ato seguinte após o término das
discursões e votações das matérias em pauta, a senhora
presidente Rizoneide de Moura Freitas (PSD), faculta a palavra
aos senhores vereadores para o encaminhamento de ofícios,
onde a palavra é facultada a vereadora Waldimeyre Câmara de
Lima (PSB), onde diz, “Encaminho uma Moção de Pesar, pelo o
falecimento da Professora Drª Joseane Queiroz, Diretora do
CAMPUS Câmpus Avançado Professora Maria Elisa de
Albuquerque Maia (CAMEAM), na cidade de Pau dos FerrosRN”, disse. Ato seguinte a Srª presidente faculta a palavra ao
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), para
encaminhamento de moções, “Encaminho Moção de Pesar,
para os familiares da Senhora Maria do Socorro Alves Gadelha
- (Dona Socorro esposa do finado Daniel do Bairro Caraíbas).
Envio outra Moção de Pesar, aos familiares do Sr. César Carlos
Gomes de Oliveira - (César esposo de Cassinha de Zé
Cupinho), pelo o seu falecimento”, disse. Ato seguinte ainda na
ordem do dia, a Srª presidente faculta a palavra a palavra ao
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), para
encaminhamento de moção de pesar. “Para o Deputado Getúlio
Rêgo, pela perca de sua irmã a senhora Lutgard Rêgo”, disse.
Ato seguinte Encerrando a Ordem do Dia, a Srª presidente
faculta a palavra aos senhores (a) vereadores (a), para as suas
consideraçõe finais. E por ordem de isncrição a palavra é
facultada ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde
inicia o seu pronunciamento destacando a importância dos
orgãos e secretárias que forem responsáveis, pelas as estradas
do estado do RN. “Temos como exemplos, os trechos entre as
cidades de Campo Grande e Assu-RN, um verdadeiro caos
onde recentimente aconteceu um grave acidente com a Diretora
do CAMPUS da UERN de Pau dos Ferros-RN, a Professora Drª
Joseane Queiroz, ocasionando o seu falecimento e de outros
passageiros que ocupava o seu carro. Portanto nós como
parlamentares dessa região, temos que tomar providências
frente ao governo estadual para que algo seja feito o mais
rápido possível”, destacou. O parlamentar ainda registrou a sua
participação no último dia 29 de Junho/2017, na qual esteve
mais o Presidente do CONDEC, José Xavier de Moura, na
cidade de Pau dos Ferros-RN, participando de uma reunião no
16ª Batalhão, “Onde foi debatido a regularização, aprovação e
fiscalização da Operação Carro Pipa em toda a nossa região.
Na oportunidade estivemos participando de uma grande
reunião, enquanto eu fazendo parte como titular do Conselho da
Operação Pipa da Defesa Civil. Diante de tudo vimos o quanto é
importante e organizado hoje em dia a Operação Carro Pipa do
estado do RN. Haja vista o exército brasileiro nos mostrou,
ponto a ponto como anda funcionando essa opoeração pipa em
nossa região, e que vem atendendo aos nossos agricultores do
nosso sertão”, destacou. Ato seguinte a srª presidente registra a
presença do vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB).
Ato seguinte a srª presidente faculta a palavra ao vereador
Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde inicia o seu
pronunciamento dizendo, “Como vereador da saúde, funcionário
público estadual e representante do povo, hoje eu amanheci um
pouco entristecido, onde infelismente o nosso estado a cada dia
está regredindo. O governo do estado, está tentando
responsabilizar os municípios a firmarem contratos com os
hospitais de suas regiões, sendo que essa responsabilidade é
do estado e não dos municípios. A minha tristeza é que hoje eu
tive o conhecimento que a única UTI Cardiolgica pública do
estado do RN, foi fechada”, destacou. Ato seguinte a srª.
Presidente facultou a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde inicia relatando sobre a questão das
demissões feitas pelo o executivo municipal de Umarizal-RN. “A
título de esclarecermos e que todos tome conhecimento,
realmente que o TCE em sua nota, ela pede que a prefeitura se
adeque ao percentual que ela alcançou. Sabemos que quando
votamos na LDO, percebemos que o executivo municipal já
havia ecedido, e já estava em 57,29% e que necessitava
obviamente de ser readequado. A gente também sabe que no
último dia 31 de Dezembro de 2016, os contratos e os cargos
comissioandos, foram todos ezonerados. Então
automaticamente essa adequação já seria alcançada em
Janeiro de 2017, caso não ouvesse ecedido mais uma vez o
número de contratações. Então realmente já no quadrimestre da
atual gestão, com esse percentual já alcançando a 59,70% já
passando do limite permitido que é de 54%. Portanto esse
levantamento é do último quadrimestre, que são dados que a
gente consegue visualizar no site do SICONV, onde são dados
colocados pela própria prefeitura de Umarizal-RN. Realmente a
lei de responsabilidade fiscal no caso do TSE pede que se
adeque, onde também sabemos que a nossa cidade é carente
de empregos e geração de rendas, e esses contratos das
prefeituras eles sempre existiram, e sempre existirão. O que se
tem de levar em consideração, é mais planejamento e gestão
para que esses contratos não se ecedam, a ponto de precisar
de passar por situações como essas de demissões”, disse. A
vereadora ainda relatou sobre os alguns dos seus ofícios
encaminhados ao executivo municipal, e não terem recebido
respostas ainda. Ato seguinte a srª presidente facultou a palavra
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ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “Para
contribuir aqui com os pronunciamentos dos colegas
vereadores, é bem verdade que o estado encontra-se nessas
condições, é na saúde, estradas, segurança... Onde a cada dia
vemos na imprensa essas problemáticas do nosso estado. Para
termos ideia esse ano de 2017, já foram mortos 13 policiais em
nosso estado do RN, mais do que o dobro do ano passado,
onde contabilizou 6 mortes, isso são números absurdos.
Infelizmente nós temos que entender e acreditar, que teremos
perspectivas de melhoras, mais não temos. Como também
sabemos que para melhorar e fazer um trabalho em relação a
questão da segurança pública, não é feito em curto prazo de
tempo. Na qual é um trabalho de médio e longo prazo, para que
venha colher os bons frutos mais na frente. E é esse trabalho,
que deixou de ser feito, não só do governo atual, mais como
também dos governos passados, onde sabemos que foi a falta
de investimentos”, disse. O parlamentar ainda comentou em
relação as estradas do estado do RN, tema esse discurtido nos
pronunciamentos dos vereadores, “A poucos dias estive na
cidade de Lucrécia-RN, juntamente com o Deputado Estadual
Getúlio Rêgo, na qual o mesmo me falou do que tinha já
cobrado do governo do estado, e do DER com relação ao
concertos dessas estradas, especificamente na área da atuação
dele política aqui na região do alto oeste, cobrando a melhoria
dessas estradas do nosso estado”, disse. Ato seguinte a Srª
presidente Rizoneide Moura Freitas (PSD), faz o uso do seu
tempo regimental, onde inicia o seu pronunciamento
encaminhando uma Moção de Congratulação, parabenizando
ao Srº. Loló Garapa, pela passagem dos 50 anos de missão
com trabalhos religiosos. A parlamentar dando continuidade ao
seu pronunciamento, relata sobre a falta de transportes escolar
para os alunos do sítio Cajazeiras, “Recebir uma ligação ontem,
de um pai me relatando que não teve transporte para ir buscar o
seu filho para a escola. Onde este pai, veio ao município de
Umarizal, procurou a Secretária M. De Educação, na qual o
mesmo foi informado, que os carros não foram, pelo o motivo do
não pagamento dos motoristas”, disse. A vereadora relata que
na gestão passada, do saudoso ex-prefeito Marcos Fernandes,
tinha uma grande preocupação em dá assistência de ir buscar e
deixar, tanto os alunos do município, como os do estado. “Onde
todos os motoristas, eram pagos rigorosamente em dia. E não
faltava transportes para ir buscarem os alunos”, afirmou. A
presidente ainda pede que a Senhora Prefeita Elijane Paiva,
veja com bons olhos a situação do transporte escolar. “Para que
esses alunos, não venham se prejudicar, mais do que já estão.
Por que perder um dia ou uma semana de aula, faz muita falta
sim”, disse. A parlamentar ainda falou do Poço municipal feito e
instalado, pelo o ex-prefeito Marcos Fernandes, no Bairro Novo
Horizonte, onde diz, “Onde o mesmo conseguiu a perfuração e
instalação daquele poço, que hoje funciona muito bem para
aquela comunidade, como também para outros bairros que lá
buscam água, como os Bairros: Caraíbas, Santa Luzia, Rua
Nova, onde isso nos deixam muito feliz, com essa obra que o
saudoso Marcos deixou, para todos que precisarem”, disse. A
vereadora ainda fez um agradecimento ao Secretário Municipal
de Saúde, Ubiratan, por ter respondido ao seu ofício, “Onde o
secretário diz e comprova no ofício, que o recurso ficou para a
compra de um carro para a saúde do município. Na qual
encaminho aqui outro ofício ao secretário, pedindo informações
de como anda a licitação da compra deste carro”, disse. A
parlamentar ainda comentou em relação as demissões feitas,
pela prefeita Elijane Paiva, com alguns contratos da educação.
“A administração passada, nos seus últimos meses atingiu
57,29%, onde no dia 31 de Dezembro/2016 quando o exprefeito Marcos Fernandes, o município entregou a prefeitura a
prefeita eleita Elijane Paiva, somente com o quadro de
funcionários efetivos. Todos os cargos comissionados e
contratados, foram demitidos. Então não me venham com
desculpas, em dizerem que a gestão passada faliu o município
de Umarizal-RN. São contratos feitos de Janeiro/2017 para cá,
os primeiros quatro meses atingiu os 59,70% e ai à indicação do
Ministério Público, para que reduza o quadro de contratados”,
disse. A vereadora ainda, destaca dizendo, “Vamos começar a
andar com os pés no chão, porque muitas vezes o que faltam é
planejamento”, afirmou. Ato seguinte não havendo quem
quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor presidente,
determinou que eu _ Francisco de Assis Filho (DEM), 1ª
Secretário, desta Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA
que, após lida e em tudo estando conforme, será aprovada
pelos os senhores vereadores e declarou encerrados os
trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões Vereador
Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 04 de Julho de
2017.
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO
DE 2017
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 17ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os
trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a presidência do
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Estando de posse
da palavra o senhor presidente solicitou a 1º Secretária que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio
Gilmar de Freitas Oliveira (PR), Francisco Jadson Xavier (DEM),
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Francisco de Assis Filho (DEM), Rizoneide Moura Freitas (PSD)
e Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), Antonimar Francisco
de Oliveira (PSB) e Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE). Ato seguinte o senhor presidente colocou em
votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi aprovado por
unanimidade, passando-se direto à discussão da Ata, o que não
havendo quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o
que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte o senhor
presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou o seguinte: Correspondências
Expedidas: Ofícios nª 096, 097, 098 e 099/2017. Moções de
Pesar: 018, 025, 026, 027, 028/2017. Moção de Congratulação:
O15/2017. Correspondências Recebidas: Ministério Público do
RN – Inquérito Civil / Assunto: Requisição de Informação. Ofício
nª 081/2017 COSERN, Festa do Sagrado Coração de Jesus
2017 – Convite para reunião. Assembleia Legislativa – Convite /
Assunto: Destinação de recursos oriundos de emendas
parlamentares no orçamento geral do estado (OGE) para
ampliação, reforma e/ou construção das sedes próprias das
câmaras municipais do RN. Encerrando a leitura das
correspondências recebidas e expedidas: Ato seguinte o sr.
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), faz o uso da
palavra onde diz, “Diante do fato ocorrido, no registro das
candidaturas das Chapas, onde uma registrou ás 13:55 horas, e
a outra chapa realizou o seu registro ás 14:10 horas, conforme
o registro fotográfico a sessão será suspensa de acordo com o
Art. 140 § 1ª do regimento para manter a preservação da
ordem”, disse. Ato seguinte o sr. presidente, faculta a palavra ao
vereador Francisco de Assis Filho (PSB), onde diz, “Sr.
presidente peço que leia o artigo, e peço que faça cumprir o
edital que está publicado no diário oficial, para a convocação da
eleição as 15:00 horas”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), onde diz, “Até porque o papel que veio oficializar a
candidatura, consta lá o recebido as 14:00 horas”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), faz o uso da palavra onde diz,
“Como também peço que faça a leitura dos 2 (dois)
requerimentos das chapas que foram protocolados, e que os
coloque para apreciação em plenário. Vossa excelência
[Presidente], está dizendo que tem uma Chapa registrada as
13:55 horas, então eu peço que coloque em votação, porque
essa chapa está como o meu nome lá, como candidato a vicepresidente e ela está incompleta, e não está assinado por mim.
Eu estou sr. presidente pedindo a ordem dos trabalhos, e para
manter que seja lido o edital, para manter a convocação da
eleição as 15:00 horas, como assim foi publicado e que coloque
os requerimentos hora protocolados na secretária, e os
coloques para apreciação em plenário, só isso”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), diz,
“Os senhores sabem quem houve essa irregularidade, eu aqui
tenho que manter a ordem, e os senhores têm que entender, ou
que vocês queiram ou não, vocês têm que ouvir o presidente
desta casa”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“É não sr. presidente, a gente tem que ouvir o regimento, eu sou
estou pedindo para o senhor ler o artigo do regimente, só isso”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde diz, “Eu
gostaria de pedir a vossa excelência [Presidente], que
colocasse os requerimentos para apreciação em plenário. Haja
vista, que quem protocolou essa chapa foi o vereador Robério,
que aqui encontra-se, e quando nós adentramos a esta Casa
Legislativa, não era ainda 14:00 horas, eu pedir a Secretária
desta casa, na qual ainda encontrava-se protocolando a outra
chapa que contém a pessoa de Maykon Nunes, como candidato
a presidente. Diante disso eu pedi a secretária, que tivesse o
cuidado e colocasse logo o horário, onde assim foi feito e
colocou 14:00 horas. E que tudo isso se tornou uma confusão,
não querendo que fosse feito o registro, mais que a chapa
adentrou e foi registrada as 14:00 horas como de lei manda o
edital. Então a gente está querendo que seja lido os
requerimentos, para que possamos colocar em votação e
posteriormente prosseguirmos a sessão normal”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Eu só queria deixar
registrado, que junto a entrada da chapa hora mencionada
nesta casa, tinha também a presença de 4 (quatro) edis desta
Casa Legislativa, onde vossa excelência sabe bem que tem
fotografado o horário do devido documento, como também
anexo ao relógio constatando o horário que estava limpo lá, o
canto a ser protocolado. Só quero aqui deixar claro, senhora
presidente que o pedido do vereador Chico de Brancar, será
atendido, não tenham dúvidas que nós vamos fazer cumprir o
regulamento desta casa. Regulamento hora desta casa diz,
‘Que seja protocolada a chapa no máximo as 14:00 horas’, ou
seja 13:59 horas para que possa prevalecer e valer. Senhor
presidente realmente o sr. está todo aparado pelo o Art. 140
onde diz, ‘Pela preservação da ordem, para que a sessão seja
suspensa’. Haja vista sr. presidente que tem uma divergência
de horários, que está acontecendo querendo nós cumprir o
regimento desta casa, onde vossa excelência está amparado,
na qual o jurídico desta casa analisou a questão de horário,
onde nós vimos e constatamos os 4 edis desta casa a questão
do horário que foi ultrapassado. E apenas estamos querendo
cumprir o que diz a lei. Mais agora, havendo vereador que
predispor a lei. Na qual quero deixo claro, que de maneira
opressiva a secretária que lá estava, colocou as 14:00 horas a
pedido sendo que não era mais, e nós sabemos disso e está
registrado. Deixo dito e marcado nesta casa, sr. presidente que
deve sim fazer o que vossa excelência, está fazendo, cumpri o
regulamento desta casa, fazer que aconteça a lei, porque desta
feita, se hora isso não for feita aqui ponto esta casa irá chegar,
onde a gente não cumprir o que encontra-se escrito dentro do
regimento interno desta casa legislativa”, disse. Ato seguinte o
sr. presidente faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), onde diz, “Sr. presidente mais uma vez eu vou
pedir o comprimento do regimento, do edital de convocação.
Porque esse negócio de foto de relógio ou que ninguém está
dizendo que pediu. Aqui está o requerimento protocolado as
14:00 horas, carimbando e assinado pela secretária, que
recebeu as 14:00 horas, dia 11 de Julho de 2017, então o que
vale é o que está aqui”, disse. O parlamentar ainda acrescentou
dizendo, “O 1ª requerimento a ser protocolado as 13:55 horas,
realmente está como esse aqui está. Mais ele está lá sem a
minha assinatura como vice-presidente, ele está incompleto. O
regimento diz, que o requerimento pode ser protocolado em
cargo individual ou em conjunto. Então está lá um requerimento
protocolado em conjunto, mais sem a minha assinatura, que
não tem validade. Então eu estou só pedindo simplesmente,
que faça cumprir o edital, o regimento e esse artigo 140, que
vossa excelência [Presidente], está lendo e usando para querer
suspender a sessão, ele trata aqui para manter a ordem. E o
que é, que está faltando a ordem aqui, senhor presidente? O

plenário é soberano e eu não estou vendo aqui ninguém
descumprindo a ordem, e estamos aqui com um documento que
foi protocolado. Nós queremos que seja lido o edital e
cumprindo, porque ai sim, se isso não for feito vossa excelência
[Presidente], está infligindo o regimento desta casa e o jogando
na lata do lixo, se não for cumprir o edital publicado por essa
mesa diretora e vossa excelência, convocando a eleição para
as 15:00 horas”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde diz,
“Quero aqui mencionar alguns fatos, eu estava presente na hora
que os nobres vereadores chegaram, e infelizmente teve até um
atrito, onde eles perderam o prazo, aqui eu não tenho nada
contra de ter uma chapa ou duas chapas, que tenha várias
chapas. Agora a sim, os nobres vereadores são cientes que
teve uma discussão, a Secretária ficou se perguntando o que é
que eu faço? Nós mostrando o relógio, onde já eram mais de
14:05 horas. Então assim eu acho que o regimento realmente
não pode ir para o lixo mesmo não, na qual temos que moralizar
esta casa. Realmente o vereador Chico tem razão, tem uma
chapa que realmente não foi assinada, e a outra foi registrada
depois das 14:00 horas”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE), onde diz, “Aqui temos sermos claros e realistas,
quando a gente tem a maioria, temos que ser sinceros. A gente
esperamos o vereador Chico de Brancar, onde o mesmo ligou
para a gente, faltando 10 minutos para as 14:00 horas, onde
disse ‘Estou chegando ai para assinar’, como a gente disse, que
tinha presa para assinar, porque de 14:00 horas teríamos que
protocolar, assim foi feito, assinamos e protocolamos sem a
assinatura de Chico de Brancar. Onde não está ilegal, porque
eu posso registrar a minha candidatura única, está no
regimento. Agora o seguinte o cara chegar de 14:03 horas da
tarde, e fazer a secretária protocolar de 14:00 horas, ai fica
complicado. E eu acho o seguinte, para manter a ordem, essa
sessão já está mais tumultuada do que nunca, eu acho que
está! Começou a tumultuar, quando chegaram aqui para
protocolar esse requerimento. Ninguém está querendo impor,
uma candidatura ou ser presidente a força, eu não quero ser
presidente a força, ou qualquer uma aqui eu acho que não quer.
Mais eu acho o seguinte a gente tem que ser claro, realista e
verdadeiro. E eu acho o seguinte, que para manter a ordem e
para você se resguardar regimentalmente, e melhor suspender
e cancelar essa sessão e depois ver com a parte jurídica, e o
edital de como vai ser feita essa eleição, é o meu
posicionamento”, destacou. Ato seguinte o sr. presidente faculta
a palavra ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB),
onde diz, “Eu não estou vendo aqui tumulto, estou vendo
debates e cada um expondo sua situação. Primeiro foi 14:10,
14:05 e 14:03 horas, vai terminando voltando para o horário que
chegamos que foi de 13:58 horas, quando eu adentrei naquela
secretaria, a secretária desta casa legislativa, estava
protocolando o requerimento da chapa do vereador Maykon
Nunes, e eu disse a secretária que colocasse o horário que eu
cheguei, e fiquei aguardando era terminar. Quando eu adentrei
na secretária, ainda não tinha dado 14:00 horas. Que quando
nós estávamos na secretaria, eu e o vereador Robério, foi que
chegou o presidente Marcos, depois o presidente Marcos,
avisou as vossas excelências e assim vieram lá, e ficaram
sabedores que tinham outra chapa. E quando vossas
excelências entraram, eram 14:05 horas e a secretária já
estavam protocolando”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE), onde diz, “Vereador Bazoca, vossa excelência disse
que chegou às 13:58 horas, e porque não colocou no
requerimento as 13:58 horas. Porque se eu chegar aqui de
13:55 horas, eu quero que seja protocolado o horário que eu
cheguei”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra
ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Eu
gostaria de dizer o seguinte, a sessão encontra-se tumultuada
sim vereador Bozoca, nós temos nesta casa para apreciação de
homens e mulheres sérios (a), que constituir esse poder
legislativo, duas situações que na realidade que estão se
confrontando e batendo diante de umas com as outras,
totalmente de maneiras erradas, quero aqui afirmar e deixar
claro que a nossa chapa hora protocolada, não está correta por
falta de homem de palavra, quanto a isso não tem problema.
Agora a dos senhores, está também de maneira errada, no
sentido de ter chegado sim de maneira atrasada, e que foi
protocolada de maneira atrasada. Temos aqui em pauta então,
duas situações que estão fora das leis, assim diz o regimento
desta casa legislativa. Como podemos botar em pauta algo para
ser votado ou apreciado, que está fora das leis deste regimento.
E ai como o próprio vereador Chico de Brancar, nos falou
‘Vamos rebolar no lixo, o regimento interno desta casa?’, se
admitirmos que seja assim protocolada uma chapa, depois do
que sugerido e que possa ser feito através desta lei. Que lei é
essa, senhor presidente se a gente não segui-la? Se a gente
não fazermos que as coisas aconteçam através do regimento
interno desta casa. Ninguém está aqui hora nenhuma
questionando, a chapa de A, B ou C. Estamos aqui apenas
fazer valer, o direito desta casa, e o direito de cada um de nós
vereador (a), e o direito do povo de ver este plenário e estes
vereadores (a), que aqui estão deixando de mentiras ao povo
de Umarizal. De como costumeiramente se vem de muito
tempo, mais aqui tem homem de palavra, e aqui tem homem
que não está aqui para chacotear e nem com conversa mole e
mentiras. Temos que fazer esse regimento ser cumprido, ou
então o nosso nome está na lama, porque o povo requer que a
gente tenha pelo ou menos vergonha de fazermos seguirmos as
leis desta cidade, que já está com tantos problemas”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), faz
o uso da palavra e diz, “Eu acho que nessas horas, a gente
precisava que as pessoas se conscientizasse. Na qual vejo aqui
tantas pessoas de cabelos brancos, e que os seus cabelos
brancos, devam ser honrados nessas horas da verdade. Nobre
colega vereador Bazoca, que o seu nome hoje foi citado, por
este presidente aqui, várias e várias vezes eu querendo o seu
nome para presidente. Mais eu precisava da sua sinceridade e
do seu conteúdo nessa hora. Vocês sabem muito bem, que
vocês manipularam, e eu fiquei morrendo de pena daquela
senhora [Secretária] que estava com os papeis nas mãos, com
um monte de homens de cabelos brancos, querendo tomar a
dignidade de uma pessoa. Ela olhando para o seu relógio, e
vocês mandando ela assinar. Se você tiver de ser o presidente,
você será, e vai ser com o aval deste presidente aqui. Mais eu
precisava, da palavra que você entrou junto comigo. Quando
vocês entraram na secretária com os seus documentos, vocês
estavam com 5 (cinco) minutos atrasados. E quero aqui só dizer
uma coisa, eu cancelei a votação e estar cancelada, se eu tiver
de pagar eu vou pagar pela lei, e se eu estiver errado, mais
estar cancelada. Desde que nós entre em consenso, vamos
reparar as leis, se eu estiver errado que eu saia daqui deste
plenário algemado. Agora eu precisava dos senhores que
comandam esta casa, da verdade e a verdade foi essa, vocês
chegaram atrasados. O presidente desta casa aqui, pode ser
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qualquer um, mais desde que seja com a verdade. E eu
cancelei a votação de hoje, para que possamos reparar as leis.
Essa casa tem a parte jurídica, na qual a gente conversou, e
está cancelada a votação de hoje”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), onde diz, “Sr. presidente, o senhor vai cancelar
essa votação baseado em qual artigo do regimento?, disse. Ato
seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), faz
o uso da palavra e diz, “Agora eu quero lhe dizer aqui, que suba
de cima para baixo, ou de baixo para cima, mais que eu mandei
cancelar e está cancelado. Mandei cancelar e está cancelado.
Porque nesta casa aqui tem um jurídico, e eu pedi licença ao
jurídico e ele me determinou, e está cancelada a votação”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “Sr.
presidente, o senhor sabe quem é que manda nesta casa
legislativa? É o regimento interno, que o sr. estar querendo
jogar na lata do lixo”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta
a palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE), onde diz, “Senhor presidente, o Art. 141, diz que a
sessão será encerrada antes da hora regimental, nos seguintes
casos. § parágrafo 3ª onde diz, tumulto grave. Se isso aqui não
estiver tumultuado, eu não sei o que está mais tumultuado na
fase da terra. Porque existe uma sessão mais tumultuada do
que essa? Um pede uma palavra, um grita, um falo um negócio.
Eu acho que está sim tumultuado, então vamos fazer o seguinte
e ser claro. O presidente desta casa, com a assessoria jurídica
vão ver esse edital, ele vai baixou outro edital e quem tiver
votos que ganhe. Eu não estou aqui para ser candidato a força,
isso aqui é normal, a gente sabe como é política, se ganha
quem tem votos. Agora o seguinte a gente não vai aceitar, a
gente protocolar um requerimento na hora certa, e depois
chegar um requerimento depois do horário e querer protocolar.
Isso vocês também fariam da mesma forma. Então eu acho sr.
presidente, que vossa excelência está amparado pelo o
regimento, no Art. 141, parágrafo 3ª, onde eu acho que tumulto
mais grave do que esse não existe! ”, relatou. Ato seguinte o sr.
presidente facultou a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde diz, “Não tem como ficar calada diante do
ocorrido, como eu já venho repetindo a várias sessões, somos
adultos, homens e mulheres de bem, ambos pais e mães de
família e o que devemos é preservar pelos os bons costumes e
o respeito. Vamos ter mais cuidado com o que falamos, de dizer
que não sei quem tem vergonha na cara, vamos procurar
colocar as palavras, para que também não ofenda o outro.
Porque muitas vezes, a palavra maldita ela dói mais que um
tapa na cara. E eu vereadora Neide de Marcos, estou no meu 2ª
mandato aqui nesta casa, pela vontade do povo e sou mulher
de vergonha e respeito. Sou uma senhora, mãe de família. Eu
sei que as vezes no calor da emoção, a gente diz o que não
deve, mais vamos preservar pelo o respeito e pelo os bons
costumes”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra
ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “O que
eu estou pedindo aqui, nada mais é do que cumprir o regimento
interno desta casa legislativa, e o edital que estar convocando a
eleição as 15:00 horas. Entre palavras que saem, e o vento
leva, eu prefiro ficar com este documento que está protocolado
as 14:00 horas, assinado pela secretária desta casa legislativa.
Então peço que respeitem a soberania do plenário, coloque sem
nem um problema os dois requerimentos em votação, consulte
o plenário. Eu não estou vendo motivos, e não tem nada
regimental que empesa que seja lido e convocado.
Regimentalmente falando, sobre pena se vossa excelência não
colocar o edital e nem colocar em votação, nós vamos ficar
aqui, se o vice-presidente desta casa, o vereador Maykon
Nunes, também não quiser assumir a presidência e convocar a
sessão, nós vamos consequentemente pedir que a 1ª
Secretária presida a sessão. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE), onde diz, “O sr. sabe que se o presidente mante-se
na casa, não pode iniciar outra sessão. Se vossa excelência,
vereador Chico de Brancar, diz que cumpre tanto o regimento,
então cumpra o horário de protocolar”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), onde diz, “Eu estou pedindo só que faça cumprir o
edital, que foi publicado por esta casa, porque sobre pena de
uma publicação desta casa não valer mais nada. Coloque os
requerimentos em apreciação do plenário. Onde eu estou
sugerindo aqui que se faça essa sequência de rito legal,
amparado por lei e pelo o regimento desta casa, e que
consequentemente pelo o encerramento do presidente, se o
vice não quiser abrir a sessão, que a 1ª Secretária abra a
eleição e ao faça. Que deixe judicializar o resultado, que não
tem nenhum problema. Já que vossas excelências não querem
cumprir o regimento a justiça vai fazer ser cumprida”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), diz,
“Em nome de Deus, e da comunidade em geral declaro
encerrada a presente sessão”, disse. Ato seguinte não havendo
quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas
(PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a
presente ATA que, após lida e em tudo estando conforme, será
aprovada pelos os senhores vereadores e declarou encerrados
os trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões
Vereador Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 11 de
Julho de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
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Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 01ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (AVANTE), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio
Gilmar de Freitas Oliveira (PR), Francisco Jadson Xavier (DEM),
Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho
(DEM), Rizoneide Moura Freitas (PSD) e Antonimar Francisco
de Oliveira (PSB). Ato seguinte o senhor presidente colocou em
votação o pleito da 1ª Secretária, passando-se direito à
discussão das Atas da 17ª e 18ª Sessão Ordinária do 1ª
Período Legislativo de 2017. Ato seguinte ainda na ordem do
dia, a ATA estando em discursão a vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), solicita ao senhor presidente que ATA
da 17ª Sessão Ordinária do 1ª Período Legislativo de 2017,
realizada em 11 de Julho de 2017, seja lida na integra. Ato
seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
pede que a senhora 1ª Secretária Rizoneide Moura Freitas
(PSD), faça a leitura da ATA, hora sugerida pela vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB). Ato seguinte a senhora 1ª
Secretária, faz a leitura da ATA na integra. Ato seguinte
encerrando a leitura na integra da ata da 17ª Sessão Ordinária
do 1ª Período Legislativo de 2017, o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“Sr. presidente eu sugiro que vossa excelência, após a
discursão e votação da ata, que vossa excelência solicite da
senhora 1ª Secretária que faça a leitura também da ata da 18ª
Sessão Ordinária do 1ª Período Legislativo de 2017, realizada
também no dia 11 de Julho de 2017. E que também coloque
para apreciação do plenário”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente colocou em discursão a ATA da 17ª Sessão
Ordinária do 1ª Período Legislativo de 2017, onde o mesmo
facultou a palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino
(PSB), para a discursão da ATA, onde diz, “Sr. presidente eu
estou discordando da ata da 17ª Sessão, porque ela está
dizendo que a gente chegou para registrar a nossa chapa, as
14:10 horas, na qual nós chegamos aqui ainda iria dá 14:00
horas. Diante disso, eu discordo deste horário relatado nesta
ata, e peço que este horário seja regularizado, porque se for
dessa maneira eu voto contrário à ata”, disse. Ato seguinte a ata
ainda em discursão o sr. presidente facultou a palavra a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Em
detrimento no que já foi dito, em relação a horários e ao Art. 140
para justificar a suspensão da sessão, o meu voto é contra a
esta ata”, disse. Ato seguinte dando continuidade à discussão
da ata, o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB), onde destacou, “Sr. presidente em
detrimento também do horário e do Art. 140, o meu voto é
contrário à aprovação da ata”, disse. Ato seguinte dando
continuidade à discussão da ata, o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“Quero aqui registrar o meu voto baseado nos Artigos 140 e
141, que foram usados para encerrar a sessão. Não
entendendo que esses artigos poderiam serem usados, como
também sr. presidente solicito de vossa excelência, baseado no
Art. 144 que trata do pedido de impugnação de ata, Baseado
nos § 4ª e 5ª que eu entendo que há equivoco parcial com a
ata, e não tinha o motivo de se encaixar os artigos 140 e 141,
para que a sessão fosse encerrada. Que pra mim ela (ata), tem
equivoco parcial, então o meu voto é contrário a aprovação da
ata”, disse. Ato seguinte dando continuidade à discussão da ata,
o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde diz, “Sr. presidente eu encaminho o meu
voto favorável, a ata da 17ª Sessão Ordinária do 1ª Período
Legislativo de 2017, ocorrida no dia 11 de Julho de 2017. O
meu voto é favorável, por que vessa exclusivamente na ATA o
que foi debatido neste plenário, nada mais e nem nada a
menos. Tudo está nesta casa para os edis que aqui estão, bem
como para a população para fazer a sua apreciação. Senhor
presidente a ATA é um documento do que é falado, discutido e
pronunciado nos microfones desta casa, por cada edil que aqui
esteve e falou naquele dia. É um documento que prova, que
tivemos [Vereadores] aqui, e o senhor presidente abriu e
encerrou a sessão, dentro da sua regulamentação”, disse. O
parlamentar ainda acrescenta dizendo, “O que vejo hoje aqui
senhor presidente, é algo totalmente enveso do que vessa o
documento desta casa [Regimento Interno], ou seja
parlamentares que querem tirar através do seu voto, um direito
que vossa excelência tem como presidente de abrir e fechar
uma sessão, como assim o senhor [Presidente] fez, com o mais
concreto gesto de um presidente dentro da lei. Na qual o senhor
esteve o tempo todo aqui, não morreu, não se ausentou desta
casa, não foi tirado a força desta casa. O senhor abriu a sessão,
pois então essa sessão tem que ter validade”, disse. Ato
seguinte dando continuidade à discussão da ata, o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANTE), onde diz, “O meu voto é
favorável à ata que encontra-se em discursão, justamente
porque a ata foi feita na integra de acordo com o áudio que tem
na FM Fraternidade de Umarizal-RN, na qual é uma rádio de
respeito e que não iria forjar nenhum áudio que foi feito aqui.
Então tudo que eu disse na ata, eu confirmo em 100%. Como
também eu acho que todos os colegas vereadores que aqui
estão, porque do jeito que a ata está escrita, encontra-se
também na gravação (Áudio e Vídeo) da 17ª Sessão Ordinária
do 1ª Período Legislativo de 2017. Então por que não votar
favorável? Não tenho nada contra, então sou favorável e que
cada um pense o que é o correto é verdadeiro”, destacou o
vereador vice-presidente. Ato seguinte dando continuidade à
discussão da ata, o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Antônio Gilmar de Freitas Oliveira (PR), onde diz, “Registro o
meu voto favorável a ata, porque a ata está condizendo a
realidade do que aconteceu na nossa última sessão legislativa.
Esta ata menciona até as preliminares de antes de acontecer a
sessão, que iniciou-se um bate-boca na secretaria desta casa
legislativa, em virtude de horários de uma chapa que foi
mencionada que chegou depois do horário proposto pelo o
edital”, disse. Ato seguinte dando continuidade à discussão da
ata, o sr. presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide
Moura Freitas (PSD), onde diz, “Encaminho o meu voto
contrário a ata da 17ª Sessão Ordinária do 1ª Período
Legislativo de 2017, por também concordar com os meus
nobres colegas. Nós tínhamos um requerimento protocolado e
assinado as 14:00 horas nesta casa. Vendo então que não teria
ilegalidade nenhuma para que se ocorresse a eleição”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
colocou em votação a ata da 17ª Sessão Ordinária do 1ª

Período Legislativo de 2017, realizada em 11 de Julho de 2017.
“A ata em está em votação, quem for favorável permaneça
como estar, caso contrário se manifeste. A ata da 17ª Sessão
foi rejeitada por 5 (cinco) votos contrários e 3 (três) votos
favoráveis”, disse. Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio
de Oliveira (PSB), faz o uso da palavra e diz, “Foi a primeira
gestão que eu vir nesta Casa Legislativa, que todo mundo está
querendo ser o presidente desta casa. É gente sábia demais, é
tanta sabedoria que eu coloquei para a justiça resolver, para
que amanhã ou depois o pessoal não fique culpando o
presidente desta casa”, destacou o presidente. Ato seguinte o
sr. presidente pede que a senhora 1ª Secretária Rizoneide
Moura Freitas (PSD), faça também a leitura da ATA da 18ª
Sessão Ordinária do 1ª Período Legislativo de 2017, realizada
em 11 de Julho de 2017. Ato seguinte a senhora 1ª Secretária,
faz a leitura da ATA na integra. Ato seguinte encerrando a
leitura na integra da ata da 18ª Sessão Ordinária do 1ª Período
Legislativo de 2017, o sr. presidente faculta a palavra aos
senhores vereadores (a), para a discursão da mesma. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde diz, “Eu vir ai na
ata, muitas vezes a palavra DEMOCRACIA, e eu queria dizer
para as vossas excelências nesse sentido realmente, porque
que a gente liga a televisão e ver o caso do país da Venezuela,
onde vemos algo triste de ser ver e aí eu volto aqui para o
plenário, onde a gente está tendo uma discursão com cada um
defendendo as suas ideias, mais defendendo e respeitando,
ouvindo um e o outro. E com certeza o desfecho será o melhor
possível”, disse. O parlamentar ainda diz, “O presidente Marcos,
disse que colocou na justiça. Não tem nenhum problema, o
senhor não vai perder o meu respeito por isso de jeito nenhum.
Porque a justiça irá decidir o que terá que decidido, isso aí a
gente vai saber respeitar não tenha dúvida disso, não vou levar
isso para o lado pessoal de forma nenhuma, porque vossa
excelência entendeu de uma forma e nós entendemos de
outra”, disse. O parlamentar ainda externou o seu voto favorável
a ATA da 18ª Sessão Ordinária do 1ª Período Legislativo de
2017. Ato seguinte a ata da 18ª Sessão em discursão, o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar de
Freitas Oliveira (PR), onde o mesmo se absteve da votação da
ATA da 18ª Sessão. Ato seguinte o sr. presidente facultou a
palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE), onde diz, “Eu me abstenho da votação desta ata,
porque eu não estava na sessão, então não há o por que deu
votar contra ou favor”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
facultou a palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM),
onde diz, “Eu tinha prometido, que eu não iria falar sobre hora a
ata que estar em discursão. Haja visto senhor presidente eu sair
do plenário desta casa legislativa, porque eu sabia e tenho a
convicção de que estamos falando de uma ata que está sendo
apreciada de maneira errada por este plenário. Então por isso
mesmo, não poderia me contradizer ou seja apreciar, votar,
analisar algo que eu não presenciei, não estava junto e
presente porque nas minhas convicções políticas eu não
acredito nesta ata, hora em vigor nesta mesa. Mais senhor
presidente em virtude de tudo que foi falado nesta casa, até
porque em respeito ao povo de Umarizal pelo o simples fato de
nós parlamentares, da classe de vereadores a presidente da
república, estarmos totalmente sem credibilidade. Exatamente
pelo o quesito palavra, honestidade, político que faz e cumpre.
E eu senhor presidente, eu não me aguentei quando eu ouvir os
relatos nesta casa. Me dirigindo ao vereador Bazoca, que falou
tanto na questão da palavra e dignidade, quando foi empenhado
ao vereador Robério. Os vereadores Marcos, Chico de Brancar,
Gilmar, Jatão e o vereador Maykon Nunes, são testemunhas do
que eu estou falando, e se fazem jus ao nome de vereador que
tem, sabe o que eu estou dizendo. Que quando lavramos a
chapa de vereador, incluindo Maykon Nunes como presidente, e
Chico de Brancar como vice-presidente. O vereador Bazoca
questionou e disse, “Por que não, Marcos de Antônio de Néo,
presidente e eu vice-presidente”, disse. Colocando por terra
vereador Robério, a palavra que disse ter a vossa excelência,
entende? Quero dizer aqui nesta tarde, que da mesma forma
que fez o vereador Gilmar Freitas, a minha palavra foi
empenhada ao vereador Chico de Brancar, para o 1ª Biênio. E
essa palavra foi empenhada de tal maneira, que a Prefeita
Elijane Paiva (DEM), perdeu a presidência desta casa e atribuiu
a mim, dizendo que tinha perdido por que eu disse que em
Maykon Nunes, eu não votava, o vereador Chico de Brancar é
testemunha do que eu estou falando. E no 2ª Biênio aconteceu
da mesma maneira, porque eu sim a exemplo do vereador
Gilmar Freitas, sou homem de verdade. Fiz uma viagem à
Brasília-DF, junto com os vereadores Gilmar Freitas, Marcos de
Antônio de Néo e Maykon Nunes. E durante toda essa viagem,
fui convidado a fechar parceria e a determinar os quadros, para
depois pudermos correr atrás dos outros 2 (dois) votos. E este
vereador com a palavra empenhada ao vereador Chico de
Brancar, resistiu e segurou a sua palavra por ser homem, por
defender a dignidade e o respeito que o meu avô me ensinou a
ter. Em segundo lugar, senhor presidente eu quero dizer que o
vereador Chico de Brancar, posteriormente me procurou e me
disse, “Jatão do nosso compromisso você está livre”, disse.
Sentamos nesta sala das comissões, nos organizamos ficamos
fechados e amarados, enquanto vereadores da bancada e ficou
tudo certo. Depois de tudo, deu ter dado a palavra ao vereador
Maykon Nunes, como para ele ser presidente, até porque foi
sugerida pelo o próprio Chico de Brancar, onde não há homem
nessa terra para fazer o vereador Jatão mudar a sua palavra.
Mais venho para dizer que palavra dada, tem que ser palavra
cumprida, se não fizermos isso na situação que encontra-se os
políticos do nosso Brasil, o povo vai perder totalmente a
credibilidade em cada um de nós. Onde também quero aqui
dizer, que também eu me abstenho da ata hora citada, por eu
não estava participando da ata. Por que se eu tivesse
participado eu iria de encontro a me contradizer, ou seja eu ia
de encontro a aceitar aquilo que eu tenha um pensamento
contrário”, destacou. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB),
onde diz, “Eu quero aqui dizer ao vereador Jatão, o seguinte,
tanto os vereadores Robério Delfino e Chico de Brancar, e
como também o ex-vereador e presidente desta casa,
Washington Sales, sabiam da proposta que eu fiz para o
vereador Marcos de Antônio de Néo. Por que antes do
acontecido, eu cheguei pra eles fiz a proposta, porque eu já
tinha mandando alguém conversar com o vereador Maykon
Nunes, e o mesmo teria dito que não havia homem nessa terra
que fizesse ele desistir. E que o vereador Marcos, teria dado a
palavra a ele e que ele era candidato para ganhar ou perder.
Então Chico de Brancar, Robério Delfino e Washington Sales,
sabiam. Não fiz nada que eles três não soubessem”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), para a discursão da ata, onde
diz, “O meu voto é favorável, por entender que não vejo
nenhuma ilegalidade nela (ATA), nem na sessão. Então por
estar presente naquele momento, ouvir a leitura da ata com
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atenção. E por entender que ela está legal pelo o Regimento
Interno desta Casa e a Constituição Federal, o meu voto é
favorável”, disse. O parlamentar ainda diz, “Como fui citado na
fala do vereador Jatão, é bem verdade o que vossa excelência
falou, vossa excelência como também o vereador Gilmar
Freitas, no 1ª Biênio de 2017 me prometeram o voto, porque
nós erarmos três da mesma bancada, porque a prefeita Elijane,
só conseguiu eleger três vereadores. E o vereador Jatão contou
a história quase toda, só faltou uma parte de uma viajem que
nós fomos a Mossoró-RN. E naquele momento abriu-se uma
conversa dos vereadores Marcos de Antônio de Néo e Maykon
Nunes, que estavam para fazerem parte da bancada da
prefeita. E que um dos dois naquele momento, tinha o desejo de
ter dois anos como presidente. E a nossa conversa lá em
Mossoró, foi uma pouco rápida por que o vereador Jatão,
deixou claro que o voto dele seria pra mim no 1ª Biênio. E
naquele momento a gente sentiu uma imposição por parte dos
dois vereadores, que desejavam e queriam ser presidente no 1ª
Biênio. E Jatão deixou claro naquele momento que não votaria
no 1ª Biênio, nem em Marcos e nem em Maykon Nunes. E
diante dessa situação foi rápida a nossa conversa, e não
progrediu a nossa conversa. E se não me falte a memória essa
conversa foi em uma quarta-feira, e a posse já seria no
domingo. E até naquele momento eu não tinha procurado,
nenhum dos colegas vereadores para falar em candidatura
minha, nem para dizer que era candidato ou não e nem para
oferecer voto. Até porque naquele momento, eu sentia o desejo
da prefeita se a gente conseguisse os cinco votos, e que eu
fosse presidente dois anos. Mais na quarta-feira com iniciativa
de Néo, esposo da prefeita, pediu aos dois vereadores (Marcos
e Maykon Nunes), que aguardasse para que tivéssemos uma 2ª
conversa e entrasse em um acordo, até na sexta-feira. Então
com a bancada com cinco vereadores, a gente chegava em um
consenso. Só que naquele momento eu entendia de quem seria
o presidente, os dois primeiros anos. Pra nossa surpresa, minha
e do vereador Jatão naquele momento, o vereador Gilmar
encontrava-se em Natal. Da nossa volta de Mossoró no
caminho a gente já estava vendo pela imprensa, que os dois
vereadores (Marcos e Maykon) que tinham vindo de Mossoró, e
tinham se comprometido lá com a gente naquele momento e
esperar até sexta-feira, para termos uma segunda conversa.
Tinham votado e conversado com os 4 vereadores que tinham
ficado, que no caso era Robério Delfino, Neide Freitas, Meyre
Câmara e Bazoca e fecharam um acordo com uma chapa com
Marcos como presidente. A partir daí sem nenhum problema, é
tanto que eu mesmo tenho aqui o vereador Jatão de prova e
Gilmar e todos que fazem parte da bancada, que no dia da
eleição eu disse, vamos para a câmara municipal e vamos votar
no vereador Marcos. É bem verdade o que o vereador Robério
falou, que nós com três votos nos sentíamos derrotado, daí eu
não sabia que até aquele momento da decisão do
comportamento do vereador Bazoca, que se sentiu traído
naquele momento, que era um sentimento dele e ele que nos
diz, não sou eu que estou dizendo. Que segundo eles existiam
um compromisso em torno do nome dele no 1ª Biênio e no 2ª
Biênio o nome do vereador Robério para presidente. O vereador
Bazoca nos procurou e disse, estou me juntando a vocês três,
vocês têm três votos com o meu voto quatro, vamos tentar
conseguir o 5ª voto, então se a gente não conseguir temos
quatro votos para eleger qualquer um. Foi diante dessa palavra
do vereador Bazoca, com a confirmação dos vereadores Jatão,
Gilmar e a minha que foi até a casa do vereador Robério, e
disse com essas palavras “Não vim aqui lhe pedir nada em
troca, e nem pedir voto, vim oferecer quatro votos para você ser
o presidente”, disse. Simplesmente só isso, um direito
democrático de escolha, do jeito que o presidente tem o direito
de votar em Maykinho eu também tenho o meu direito de votar
em quem eu quiser. Na verdade o vereador Robério, não
aceitou e disse que tinha um compromisso de votar neles, para
que o compromisso fosse para Robério no 2ª Biênio”, disse. O
parlamentar ainda comenta sobre a eleição antecipada para
presidente da C.M.U para o 2ª Biênio. “Onde nos reunimos
naquela sala com seis vereadores, e o vereador Maykon Nunes,
sugeriu que seria candidato e não sedia para ninguém, e que
seria candidato para ganhar ou perder. E na hora fiz uma
colocação, dizendo vereador Maykon o regimento permite uma
resolução, um pedido de renúncia do presidente e vossa
excelência assumiria um compromisso comigo, de vossa
excelência tirar um ano e eu outro ano, renuncio do cargo da
mesa, isso por mim não tem problema, se os colegas
concordarem e de imediato foram unanimes. Com exceção do
vereador Bazoca, que naquele momento disse para todos
ouvirem, que não votaria no vereador Maykon Nunes. Eu que
tive a iniciativa naquele momento, e liguei para o Blogueiro
Raniele Gomes, e pedir para ele vim aqui, fazer uma foto e uma
matéria que estava fechado a chapa e resolvido a questão do 2ª
Biênio. Só que vossas excelências não sabem o que aconteceu
posterior, aquele momento e até o dia da eleição. Mais já
saímos daquela sala, e o vereador Bazoca já tinha sido
chamado para outra sala, como ele não tinha prometido voto de
votar em Marcos ou em Maykon, se ele não toparia em formar
uma chapa com o presidente. Como é que a gente acaba de
fechar uma chapa em uma sala, e já na hora, chamam para ir a
outra sala, já se falando em mudança de candidato. E o
vereador Bazoca que é homem de palavra, é estar aqui é pode
confirmar. Nesses dias que transcorreu a publicação deste
edital, ele teve dia de ter 11 (Onze) ligações para o celular dele,
chamando para ser conversar e falar sobre chapa, até cargo de
presidente foi oferecido a ele. Essa chapa estava formada? E
não foi Chico de Brancar, que ofereceu não! Que hoje é tachado
aqui por muitos, com indiretas dizendo que não tem palavra.
Mais eu pergunto que não tem palavra é Chico de Brancar ou é
quem vem quebrando desde do dia 1ª de Janeiro? Só eu que
posso ser enganado e ficar assistindo ligações e mais ligações,
chamando para conversas para mudar chapas? Para que Chico
fique por fora! Só eu que tenho o direito de votar? ”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), faz
o uso da palavra e diz, “Na hora que o vereador Bazoca foi
chamado, e nós tivemos um consenso, nós todos vimos que
você (Ver. Chico) iria trair”, disse. Ato seguinte o vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), pede uma parte e diz, “Vossa
excelência [Presidente], está querendo adivinhar e colocar
palavras na minha boca e na boca do povo. Agora nobre colega
que entende bem de traição aqui, dita não por mim, mais pelo
os vereadores Robério Delfino e Bazoca, não sou eu não, é
vossa excelência”, disse. Ato seguinte o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), faz o uso da palavra e diz,
“Primeiramente o que eu quero dizer aqui a Vossa Excelência,
quando eu não era nem vereador-presidente, a história da
traição da política de Umarizal, não era de Marcos de Antônio
de Néo, não! Mais sim Chico de Brancar”, disse. Ato seguinte o
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), pede uma parte e diz,
“Eu estou dizendo aqui palavras dos nobres vereadores, que
vossa excelência tinha dado a eles”, disse. O parlamentar da
continuidade a sua fala onde diz, “Eu só precisava fazer esses
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esclarecimentos, por que é muito bom você não saber das
verdades e histórias. Eu não estou aqui, inventando histórias
não. Aqui está o vereador Bazoca que pode afirmar essas
histórias. Agora o meu voto para presidente nesta casa que
manda sou eu, como vossas excelências tem prorrogativa de
mandar no voto de vossas excelências. Agora eu não poderia
ficar em uma chapa que já traiu dois, e a minha traição estava
anunciada. Agora entenda como quiserem, se quiserem o povo
é quem vai julgar e quem sabe. Agora que essa casa a cada dia
que passa empobrece mais, por esse tipo de sessão”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
faz o uso da palavra e diz, “Vereador Chico de Brancar, tem o
direito como qualquer um tem de dizer, o que você quiser e se
defender. Mais eu não sei se o nobre colega vereador Bazoca,
ele vai querer falar a verdade porque hora nenhuma eu quis ser
candidato, eu simplesmente perguntei a ele depois, porque na
sala que estávamos em reunião o barulho era tão grande que
não dava para conversar. Mais eu chamei ele não foi para
oferecer nada a ele não, eu apenas para pedir uma opinião a
ele, perguntando o seguinte como era que você faria se fosse
eu? Ai ele me disse, ‘Se fosse eu permanecia da maneira que
está, se fosse eu aceitava’. Ai eu disse a ele, não pretendo ser
candidato”, destacou. O presidente ainda falou em relação a
viagem a Mossoró, e a reunião com o esposo da prefeita
Elijane, “Quando saímos lá de Mossoró, não ficou mais
nenhuma conversa, para conversar com Néo. Na qual o
vereador Chico de Brancar, tinha dito que tinha votos para
ganhar, ai a palavra que Néo disse, foi essa ‘Então vereador
Chico, se você tem votos para ganhar, vá atrás dos seus votos
e se os meninos aqui tiverem votos para ganhar vão atrás dos
votos deles’. Agora você [Vereador Chico], dizer que estava
sendo traído, onde hora nenhuma isso aconteceu. Maykinho
perdeu o tempo todinho esperando por você, no dia da eleição
com a chapa feita esperando você para vim assinar. E no meio
dessa história todinha, eu cheguei atrasado igual a você. Onde
não me mentir em hora nenhuma nessa chapa, agora na hora
que nós estávamos eu, Gilmar e Jatão. Na qual eu fiz várias
ligações para você, e eu perguntei a vossa excelência, está
certo chico? E vossa excelência disse, “Não estou conversando
com ninguém não, está mantida a palavra”. Mais existiu uma
desconfiança em vossa excelência, porque Maykon Nunes em
todo canto que ele chegava a população dizia, ‘Se você tiver de
ser presidente junto com Chico de Brancar, ele lhe trair’, disse.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Onde quero só
externar o meu voto favorável a ata da 18ª Sessão, haja visto
que eu não vejo nenhuma irregularidade na mesma”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz, “Senhor presidente
encaminho o meu voto favorável, a ata da 18ª Sessão do dia 11
de Julho de 2017, é favorável”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), coloca em
votação a ATA da 18ª Sessão Ordinária do 1ª Período
Legislativo de 2017, onde diz, “A ata está em votação, quem for
favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. A
ATA da 18ª Sessão Ordinária do 1ª Período Legislativo de 2017,
foi aprovada por 5 (cinco) votos favoráveis e 2 (dois) votos de
abstenção (Destacando que o vereador Maykon Nunes, se
ausentou da sessão, por motivos justificados e aceitos pela
Mesa Diretora) ”. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra
ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Senhor
presidente peço a retirada dos meus requerimentos, que
encontra-se nesta Mesa Diretora, onde apresentarei
posteriormente na outra sessão. Já o projeto de Lei, que
encontra-se na mesa, seja enviado as comissões para
apreciação”, disse. Ato seguinte Encerrando a discursão e
votação das atas da 17ª e 18ª Sessões Ordinárias do 1ª
Período Legislativo de 2017, o sr. presidente pede que a
senhora 1ª secretária faça a leitura das correspondências
recebidas e expedidas, onde constou as seguintes
correspondências: Correspondências Recebidas: Ofícios de Nª
014/2017, 079/2017, 080/2017, 011/2017, 012/2017, 08/2017 e
Ofício da Promotoria de Justiça – Edital de Convocação.
Correspondências Expedidas: Não foi registrado
correspondências expedidas. Ato seguinte Encerrando a leitura
das correspondências expedidas e recebidas, o sr. presidente
pede que a senhora 1ª Secretária, faça a leitura das matérias
em pautas, para que possam ser apreciadas e
consequentemente votadas. “Projeto de Resolução nª
001/2017, Umarizal-RN, 01 De agosto de 2017, de autoria da
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), que dispõe
sobre a instituição do Programa Câmara intolerante dos bairros
e zona rural de Umarizal-RN, objetivando a melhor interação
entre os munícipes e o Poder Legislativo. Projeto de Resolução
nª 002/2017, Umarizal-RN, 01 De agosto de 2017, de autoria da
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), que dispõe
sobre a criação da Câmara Cultural no âmbito da Câmara
Municipal de Umarizal-RN. Projeto de Lei nª 002/2017, 01 De
agosto de 2017, de autoria do vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM). Ementa: Denominação do Açougue Público
Municipal de Umarizal-RN. Esses são os projetos que serão
encaminhados as comissões”, destacou a 1ª secretária. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Senhor
presidente que esses projetos sejam tirados cópias, para que
todos os membros desta Casa Legislativa, tenham acessos e
possam ler. E quando a gente marcar a reunião com as
comissões, já estejamos aparados com que se refere cada um”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente pede que a senhora 1ª
Secretária de continuidade a leitura das matérias em pauta,
onde diz, “Requerimento nª 010/2017, 01 De agosto de 2017,
de autoria da vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB).
Ementa: Requer da Comissão pertinente de obras e serviços
públicos desta Casa Legislativa, que realize uma audiência
pública para discutimos o não funcionamento da Agência do
Banco do Brasil e o Banco Postal dos Correios de UmarizalRN”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a
propositora do Requerimento nª 010/2017, a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde faz o uso da palavra
para a defesa do mesmo, e diz, “Eu faço aqui uma colocação,
onde eu acho que essa audiência pública, ela poderia ser feita
não só por sugestão minha, mais que todos os pares desta casa
fizessem parte desta solicitação, porque sabemos que isso não
é só uma preocupação só minha, mais sim de todos nós.
Vemos nas ruas e em todos os comércios da cidade, escutamos
‘Vocês não vão fazer nada?’. Então é um momento desta casa,
que o requerimento hora apresentado seja colocado em nome
de todos os pares desta casa. E que possamos realizar essa
audiência pública”, disse. Ato seguinte o vereador Francisco
Jadson Xavier (DEM), pede uma parte, e diz, “Quero só aqui
dizer, que o requerimento que hora o pedir para retirar da mesa
diretora, era justamente para uma audiência pública para
debater sobre o fechamento do Banco Postal do Brasil que
funciona nos CORREIOS, bem como o atendimento parcial do
Banco do Brasil neste município. Foi chegado até a mim, pelo o

próprio Sindicato dos CORREIOS do RN, onde recebi e-mails
falando que o Sindicato que vim participar desta Audiência
Pública. Como também a Secretária Geral dos CORREIOS do
RN, para que a gente possa se articular e vivenciar essa luta
juntos”, disse. Ato seguinte a vereadora Waldimeyre Câmara de
Lima (PSB), dando continuidade à sua fala, diz, “É de situações
como essas que gostamos de ver, os pares desta casa se
unindo em um proposito, bem como também a população. Os
inúmeros idosos que precisam se deslocarem as cidades
circunvizinhas e toda a população de Umarizal, porque não tem
como sacar seus benefícios. Então quem está perdendo é o
comércio da nossa cidade, é a nossa população que precisa se
deslocar para as cidades circunvizinhas, correndo o risco de
serem assaltados, sofrer um acidente. Somos todos cientes que
o cofre já chegou, na agência do Banco do Brasil de nossa
cidade. E os CORREIOS não está tendo o funcionamento por
falta de ser reativado o contrato com a empresa que presta os
serviços de segurança. Então não sei porque burocracias e
entraves, ficam fazendo e dificultando o progresso de nossa
cidade e a vida das pessoas. É um absurdo uma cidade como
Umarizal, que é um polo ter que se deslocar as cidades vizinhas
para fazer movimentos bancários. Era o contrário, as pessoas
vinham das cidades circunvizinhas fazerem suas
movimentações bancárias em nossa cidade, e quando elas
vinham deixavam em nossa cidade recursos financeiros em
supermercados, lojas etc.... Por que aqui eles faziam o saque
no banco, e consequentemente compravam em nossos
comércios”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma
parte ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde
diz, “A cada dia estamos vendo o comércio de Umarizal,
diminuindo por conta dessas situações hora mencionadas pelos
os meus colegas vereadores. Diante disso, vamos tentar fazer
algo o mais rápido possível para tentar ajudar e amenizar o
sofrimento da população”, disse. Ato seguinte o requerimento
ainda em discursão, o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “Encaminho
aqui o meu voto favorável, ao requerimento da nobre colega
vereadora. E quero aqui passar uns esclarecimentos para
contribuir com a discursão, semana passada em conversa com
o vereador Jatão, o mesmo já me falava sobre esse contato lá
em Natal-RN, com o pessoal dos CORREIOS, com relação
desse problema do encerramento do contrato do Banco Postal,
dos CORREIOS e Banco do Brasil. E eu procurei a me informar,
tanto dos CORREIOS da nossa cidade, como em Natal ao um
amigo meu lá dos CORREIOS, para ver essa situação. E a
nossa situação em Umarizal, é mais complicada ainda, por que
nós temos a agência do Banco do Brasil, nessa situação. Vou
repassar aqui o que eu ouvir de pessoas dos CORREIROS, que
dificilmente esse contrato será reativado. Só para termos ideia,
no RN foi encerrando esse mesmo tipo de contrato em mais de
100 agências dos CORREIOS. Isso é uma resolução do
Governo Federal, para conter gastos. Inclusive nessa resolução
vem contendo também a questão da demissão voluntária para
os funcionários dos CORREIOS”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), para a discursão do requerimento nª 010/2017,
onde diz, “Encaminho o meu voto favorável, ao requerimento da
vereadora Meyre Câmara. E dizer que realmente é muito
preocupante a situação que encontra-se o nosso município,
porque além de estarmos sem os serviços por completos do
Banco do Brasil, mais tínhamos os CORREIOS que nos
salvavam e amenizava um pouco. Diante disso, vamos aqui
fazermos a nossa parte e realmente buscarmos todos juntos,
em prol de um mesmo objetivo e convocar a população e
demais órgãos, para se fazerem parte desta audiência pública.
Temos que correr atrás mesmo, porque é preocupante”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), para a discursão do
requerimento nª 010/2017, onde diz, “Externo o meu voto
favorável, e que possamos se manifestar porque a nossa
população precisa desse atendimento”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar de
Freitas Oliveira (PR), onde diz, “Deixo aqui o meu voto
favorável, ao requerimento nª 010/2017. Desde do início do ano,
que essa problemática vem sempre em pauta, infelizmente não
é resolvido da maneira que a gente queria. Onde é mais uma
solicitação feita pela câmara, e espero que tenhamos êxito em
nossa audiência pública”, disse. Ato seguinte, não havendo que
queira fazer o uso da palavra, o sr. presidente colocou em
votação o Requerimento nª 010/2017, onde diz, “O
requerimento está em votação, quem for favorável, permaneça
como está, ao contrário se manifeste. O Requerimento nª
010/2017 foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte
ainda na ordem do dia, o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), para o
encaminhamento de um Requerimento Verbal, referente ao
Cartório Eleitoral de Umarizal-RN. O parlamentar faz o uso da
palavra é diz, “Estive semana passada com o Chefe do Cartório
Eleitoral de Umarizal-RN, o Sr. Álvaro, na qual conversei cerca
de 40 minutos com ele. Segundo ele, da parte dele que tem o
desejo que o cartório eleitoral permaneça em Umarizal, onde o
mesmo fez um certo levantamento usando os critérios técnicos
e já informou ao TRE. E naquele momento eu perguntava a ele,
Álvaro você acha pertinente nós vereadores como legislativos
entrarmos nesta luta? Onde ele disse, “Com certeza, não só o
legislativo mais também o Executivo Municipal e demais
instituições e toda a sociedade civil, para que briguem por isso”,
externou. É uma luta difícil, como mais uma vez é resolução do
TSE a nível federal, vai acontecer esse fechamento em todo o
Brasil. Segundo o Chefe de Cartório, essa resolução está em
estudo, mais um estudo bem avançado que provavelmente
poderá acontecer entre os meses de agosto e setembro do
corrente ano”, disse. O parlamentar ainda acrescenta dizendo
que a situação de Umarizal é preocupante, “Por que requer um
estudo, uma questão técnica geográfica do tamanho do
município, como também a questão populacional. Nós aqui
somos prejudicados porque o nosso território é pequeno, e a
nossa comarca eleitoral e formada por apenas 2 (duas) cidades
que são Umarizal e Olho D’água do Borges-RN”, disse. O
vereador Francisco de Assis, ainda ressalta que o Chefe de
Cartório, disse que isso realmente chegar a se concretizar em
Umarizal, os serviços de cartório eleitoral de Umarizal, seriam
transferidos para as cidades de Apodi ou Caraúbas-RN. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB), onde diz, “O meu voto é
favorável, ao requerimento verbal do vereador Chico de
Brancar”, disse. Ato seguinte, não havendo que queira fazer o
uso da palavra, o sr. presidente colocou em votação o
Requerimento Verbal, onde diz, “O requerimento está em
votação, quem for favorável, permaneça como está, ao contrário
se manifeste. O Requerimento Verbal foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte ainda na Ordem do Dia, o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar de
Freitas Oliveira (PR), para encaminhamento de oficio, onde diz,
“Encaminho um ofício para a Secretaria Municipal de
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Administração, solicitando que se faça um projeto para que seja
feito um plantio de árvores na Praça localizada no Largo Aírton
de Souza. O parlamentar ainda fez o encaminhamento de um
livro, do autor Francisco Edson da Silva, para a Biblioteca
Municipal de Umarizal. Ato seguinte não havendo quem
quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor presidente,
determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas (PSD), 1ª
Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA
que, após lida e em tudo estando conforme, será aprovada
pelos os senhores vereadores e declarou encerrados os
trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões Vereador
Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 01 de Agosto de
2017.
Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO
DE 2017
Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 02ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os
trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a presidência do
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Estando de posse
da palavra o senhor presidente solicitou a 1º Secretária que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE),
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio Gilmar de Freitas
Oliveira (PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério
Dantas Delfino (PSB) e Rizoneide Moura Freitas (PSD).
Faltando somente os vereadores Antonimar Francisco de
Oliveira (PSB) e Francisco de Assis Filho (DEM), que tiveram as
suas ausências justificadas. Ato seguinte o senhor presidente
colocou em votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi
aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão da
Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se, colocoua em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte
o senhor presidente convidou o Secretário adoc Antônio Gilmar
de Freitas Oliveira (PR), para assumir a 2ª Secretaria adoc. Ato
seguinte o Sr. presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual o 1ª constatou. Correspondências
Recebidas: Ofícios Nª 003, 136 e 016/2017. Correspondências
Expedidas: Ofícios Nª 104, 105, 106, 009, 107/2017.
Encerrando a leitura das correspondências recebidas e
expedidas: Ato seguinte o Sr. presidente pede que a senhora 1ª
Secretária, faça a leitura das matérias em pauta. Ato seguinte a
Senhora 1ª Secretária Rizoneide Moura Freitas (PSD), inicia a
leitura das matérias em pauta. “Projeto de Lei / Legislativo nª
001/2017, 01 de Agosto de 2017, de Autoria do vereador
Maykon Ricard Cavalcante Nunes, Ementa: Redonomina a
Praça São José, para Praça Antídio de Medeiros Coringa
(Antídio Coringa), situada no Bairro São José. (O projeto foi
encaminhado as comissões deste Poder Legislativo). Projeto de
Lei Nª 002/2017, 01 de agosto de 2017. De autoria do vereador
Francisco Jadson Xavier. Ementa: Denominação do Açougue
Público Municipal de Umarizal-RN. Projeto de Resolução Nª
001/2017, 01 de agosto de 2017. De autoria da vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima, que dispõe sobre a instituição do
Programa Câmara Itinerante nos Bairros e na Zona Rural, de
Umarizal, objetivando a melhor interação entre os munícipes e o
Poder Legislativo Municipal. Projeto de Resolução Nª 002/2017,
01 de agosto de 2017. De autoria da vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima, que dispõe sobre a criação da Câmara
Cultural no âmbito da Câmara Municipal de Umarizal-RN.
Requerimento Nª 003/2017, 08 de agosto de 2017, de
preposição da Vereadora Rizoneide Moura Freitas. Requerendo
da Mesa Diretora desta Casa legislativa, que envie ao Ministério
Público de Umarizal, ofício solicitando deste providências
quanto ao cumprimento do TAC do pagamento dos atrasados,
como também que seja notificado o município para realização
do Processo Seletivo ou Concurso Público. Requerimento Nª
017/2017, em 01 de Agosto de 2017, de autoria do vereador
Francisco Jadson Xavier, requerendo a fiscalização e ações de
restauração e limpeza da parede do sangradouro da barragem
do Rodeador, em Umarizal-RN. Requerimento Nª 018/2017, em
01 de Agosto de 2017, de autoria do vereador Francisco Jadson
Xavier. Assunto: Retirada de Nome de Rua”, disse. Ato seguinte
Encerrando a leitura das matérias em pauta, o sr. presidente
colocou as matérias em discursões, facultando a palavra ao
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), propositor do Projeto
de Lei Nª 002/2017, onde o mesmo faz o uso da palavra e diz,
“A presente Lei justifica-se em reconhecimento ao trabalho e
zelo que o senhor Antônio Caé, mantinha por aquele local.
Muitos anos de sua vida foram dedicados ao trabalho e
convivência no mesmo local, como funcionário do Açougue e
em horas vagas era comerciante no mesmo local. A presente
Lei justifica-se também, por um legado de convivência no
mesmo lugar por seu pai o sr. Raimundo Caé, assim sendo, a
família Caé já se tornando um símbolo naquele local”, justificou
o parlamentar. Ato seguinte o Projeto de Lei Nª 002/2017, em
discursão o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Maykon
Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), onde diz, “Essa
homenagem é mais do que justa, ao Sr. Antônio Caé que
trabalhou no Açougue por mais de 20 anos como funcionário
público, e como pessoa física que vendia carnes naquele local.
Na qual o meu voto é favorável a este projeto de lei”, disse. Ato
seguinte o Projeto de Lei, ainda em discursão o sr. presidente
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faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
(PR), onde diz, “Essa é uma homenagem mais do que justa, ao
sr. Antônio Caé, onde externo o meu voto favorável”, disse. Ato
seguinte o Projeto de Lei, ainda em discursão o sr. presidente
faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
onde diz, “Encaminho o meu voto favorável ao Projeto de Lei Nª
002/2017”, disse. Ato seguinte o Projeto de Lei, ainda em
discursão o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “É justíssimo que
o Açougue Público de Umarizal-RN, seja no nome do Sr.
Antônio Caé. Na qual tenho certeza que a família ficará feliz, em
ver o nome dele como homenageado pelo o fato dele ter
trabalhado lá (Açougue) e ter prestado serviços naquele local,
com muito zelo naquilo que fazia e principalmente pela forma
trágica como ele veio a falecer. Diante disso, o meu voto é
favorável”, disse. Ato seguinte o Projeto de Lei, ainda em
discursão o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB), onde externa o seu voto
favorável ao projeto de lei nª 002, “Pelo o sr. Antônio Caé ser
um homem dedicado ao seu trabalho e comércio. Onde nada
mais do que justo, denominar o Açougue Público com o seu
nome”, disse. Ato seguinte o sr. presidente colocou o Projeto de
Lei Nª 002/2017 em votação, onde disse, “Quem for favorável,
permaneça como estar, caso contrário se manifeste. O Projeto
de Lei Nª 002/2017, foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente coloca em discursão o Projeto de
Resolução Nª002/201, onde faculta a palavra a propositora, a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde faz o uso
da palavra em defesa do seu projeto, onde diz, “O presente
projeto fala e vessa sobre a Câmara Cultural. Esse projeto tem
como objetivo abrir um espaço da nossa Casa Legislativa para
os artistas da nossa terra. Tendo como objetivo trazer os
artistas, como; artesões, artistas amadores, poetisas, grupos de
teatros. A usarem esse espaço a fim de divulgar o seu trabalho.
Da seguinte forma, os artistas previamente irão fazer um
cadastro e na medida do momento que eles irão necessitar
deste espaço, vão requerer este espaço, falando de que tipo de
apresentação ou de que forma será usado o espaço, onde a
câmara em si [Vereadores] vão deferir ou indeferir o pedido.
Caso seja aprovado o artista ou o grupo, irão usar este espaço
[C.M.U]. Haja visto que em nossa cidade temos um grande
número de artistas, artesões, poetas entre outros e que esse
espaço possa ser usado desta forma”, destaca. A parlamentar
ainda esclarece que não é obrigatório ter esse tipo de evento,
semanalmente ou mensalmente. “Mais sim semestralmente ou
a cada 3 (três) meses, que fica definido mais ou menos como
irá ficar, essa utilização deste espaço. Na qual esses artistas
terão que fazer um cadastro e em seguida fazer a solicitação
por escrito, a esta Casa Legislativa, para que os membros desta
casa possa aprovar o pedido ou não. Pois bem, a Câmara
Cultural é isso, para divulgar e abrir um espaço e mostrar para a
nossa cidade que é rica de cultura e artistas”, disse. Ato
seguinte o Projeto de Resolução, ainda em discursão o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde encaminha o seu voto favorável ao Projeto
de Resolução Nª 002/2017. “Haja vista que esse projeto vem de
encontro exatamente, de tudo aquilo que a gente [Vereadores]
conversou, elaborou, votou há alguns dias atrás, e que deu um
grande passo para a cultura do nosso município que foi a
criação do DAPU – Dia do Artista Popular de Umarizal. E a
vereadora Meyre Câmara, brilhantemente está junto conosco
colaborando com esse projeto. Haja visto, nós enquanto
vereadores deste município, abrimos mais uma porta e um
espaço para que a cultura venha acontecer no nosso
município”, disse. Ato seguinte o projeto de resolução ainda em
discursão o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Maykon
Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), onde diz, “Parabenizo
novamente a vereadora Meyre Câmara, pelo esse projeto de
resolução que vai enriquecer mais ainda a cultura do nosso
município. Dando incentivo aos jovens, poetas, artesões e a
todos que fazem a cultura em nosso município. Sabemos as
dificuldades financeiras que existem, não é só em nosso
município mais que para isso possamos unir forças e buscar,
junto aos nossos governantes municipais, estaduais e federais
investimentos para que possam incentivar a cultura regional e a
cultura do nosso município e os jovens, porque sem eles a
gente não chega a lugar nenhum. É educando e fazendo cultura
que cresce um município e uma comunidade”, disse. Ato
seguinte o projeto de resolução ainda em discursão o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar de
Freitas Oliveira (PR), onde encaminha o seu voto favorável e
diz, “Esse projeto de resolução, vem de encontro com tudo que
já falamos aqui nesta Casa Legislativa. Projeto esse que vai dá
espaço para os artistas da nossa cidade. Onde como disse o
vereador Jatão, nós estamos abrindo as portas os artistas e a
população, fazendo com quer os nossos munícipes venham a
nossa Casa Legislativa”, destacou. Ato seguinte o projeto de
resolução ainda em discursão o sr. presidente faculta a palavra
a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde faz o
encaminhamento do seu voto favorável ao Projeto de
Resolução Nª 002/2017, “Este projeto é de grande importância,
onde nada mais é do que a valorização dos artistas da nossa
cidade”, disse. Ato seguinte o projeto de resolução ainda em
discursão o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB), onde faz o encaminhamento do
seu voto favorável ao Projeto de Resolução Nª 002/2017. Ato
seguinte o sr. presidente colocou em votação o Projeto de
Resolução Nª 002/2017, onde disse, “Quem for favorável,
permaneça como estar ao contrário se manifeste. O Projeto de
Resolução Nª 002/2017 foi aprovado por unanimidade”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente coloca em discursão o Projeto de
Resolução Nª 001/2017, onde faculta a palavra a propositora a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para a defesa
do seu Projeto. “Quando falamos em itinerante é que a gente
[vereadores] possamos levar as nossas sessões aos nossos
bairros, e de modo especial a nossa Zona Rural. Da seguinte
forma, quando as preposições dos excelentíssimos vereadores
forem relacionadas, aos sítios [Zona Rural] e que a gente
pudesse levar essa sessão para ser discutida nos referentes
sítios. Para que a população pudesse participar e estarem
atentos aos projetos que estão sendo votados, referente aquela
comunidade. E também para que a gente possa aproximar mais
a câmara com o povo. Na qual sabemos que somos ouvidos
pela FM Fraternidade, mais como bem sabemos que a
participação do povo em nosso auditório, não é o que a gente
desejava [Pouco participativo]. Então quando a gente leva a
câmara aos bairros, aproxima mais o Poder Legislativo do povo.
E principalmente quando os projetos e requerimentos forem
relacionados a esses bairros ou a zona rural”, disse. Ato
seguinte o projeto em discursão, o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
onde diz, “Esse projeto da Câmara Itinerante, já existe na
Câmara Municipal de Umarizal, na qual me lembro muito bem
nas gestões passadas que eu fiz parte também, e ouve em todo
o nosso município [bairros/sítios] essas sessões itinerantes.

Onde observei que mesmo levando as discursões do problemas
as comunidades, não víamos a participação da comunidade nas
discursões. Mais diante disso, sou favorável ao Projeto de
Resolução nª 001/2017, onde espero que seja aprovado e tenha
sucesso”, destacou. Ato seguinte o projeto ainda em discursão
o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANTE), onde diz, “O Regimento desta
casa legislativa, permite que seja feita essas reuniões
itinerantes. Só que o Projeto de Resolução nos dá uma garantia
melhor, até mesmo jurídica caso aconteça algum problema. Eu
creio que quando sentarmos [vereadores] e programarmos
essas reuniões, que a gente incentive a população em convites,
chamadas na FM Fraternidade, e que convidamos também
nossos amigos, familiares para comparecer. É importante que
todos participem. Onde eu tenho certeza que com a união dos
vereadores, se a gente chegar nos bairros e na zona rural e
levarmos a mensagem e ouvir a comunidade, suas
reivindicações na qual tenho certeza que a Câmara Itinerante
vai render muitos frutos positivos para o futuro”, disse. Ato
seguinte o projeto ainda em discursão o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), externa o
seu voto favorável, onde diz, “Me alegro para que possa
realmente isso acontecer, e que todas as comunidades do
nosso município, possam participar. Onde é de suma
importância para sentirmos o povo de perto e ouvir as suas
reivindicações”, destacou. Ato seguinte o projeto ainda em
discursão o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz, “Externo o meu voto
favorável ao Projeto de Resolução Nª 001/2017. Como bem
disse o vereador Robério Delfino, esse projeto já existe nesta
Casa Legislativa, não me recordo a gestão hora criado mais sei
que foi de preposição do saudoso ex-vereador Marcos
Fernandes. Na qual lembro de ter sessões itinerantes nos Sítios
Água Branca, Cajazeiras, Cacimba do Sítio entre outros, como
bairros do nosso município também. Onde acho o projeto da
vereadora Meyre Câmara, de suma importância e muito bemvindo, onde sabemos que de uma gestão para outra, podemos
renovar os requerimentos, projetos”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente colocou em votação o Projeto de Resolução Nª
001/2017, onde disse, “Quem for favorável, permaneça como
estar ao contrário se manifeste. O Projeto de Resolução Nª
001/2017 foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte
depois da discursão e votação dos projetos hora apresentados,
o sr. presidente coloca em discursão os 3 (três) requerimentos
em pauta. Ato seguinte o sr. presidente coloca em discussão o
Requerimento Nª 003/2017, onde em seguida faculta a palavra
a propositora do requerimento a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde diz, “O meu requerimento trata-se de um
TAC que tem feito entre o município de Umarizal e o Ministério
Público, onde vessa o pagamento dos atrasados. Esse TAC –
Termo de Ajuste de Conduta, ele se refere aos salários
atrasados do ano de 2014, que deu-se início no dia 30 de Abril
de 2016 e o saudoso ex-prefeito Marcos Fernandes, pagou
esse TAC até o mês de Dezembro de 2016. E ficou acordado
perante a justiça, que todos os meses esse TAC seria pago.
Esse TAC vai até o ano de 2018, em 24 parcelas. Diante disso,
esse TAC não vem sendo cumprido pela atual gestão municipal
de Umarizal, que desde de Janeiro do corrente ano, ele não
vem sendo cumprido onde já estamos no mês de agosto/2017 e
até hoje não foi pago mais nenhuma parcela. Diante disso, eu
quero que o Ministério Público tome providências em quanto a
este assunto. Como também solicito do Ministério Público que
solicite do nosso município, um Processo Seletivo ou mesmo
um Concurso Público, por que já faz muitos anos que Umarizal
não promove. Lembro-me muito bem que quando o ex-prefeito
Marcos Fernandes, assumiu o município a Promotora o chamou
e disse, “Poderia ser o prefeito (a) que fosse eleito na próxima
gestão Umarizal teria que ter um concurso público”. Vemos as
cidades vizinhas (Martins, Riacho da Cruz, Itaú-RN...) onde hoje
que tem pessoas do nosso município sendo chamadas, pelos
os processos seletivos hora realizados e consequentemente
alguns conseguiram êxito”, disse. Ato seguinte o requerimento
hora em discursão, o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde diz,
“Encaminho o meu voto favorável, já que esse TAC foi acordado
com o Ministério Público, nada mais justo que essas pessoas
[Servidores Públicos Municipal], receberem este reajuste”,
disse. Ato seguinte o requerimento hora em discursão, o sr.
presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde externa o seu voto favorável e diz, “Esse
requerimento vem de encontro com a necessidade das pessoas
[servidores] que estão sem receber esses salários atrasados. O
TAC ele foi um acordo feito pela justiça e realmente o saudoso
ex-prefeito Marcos Fernandes, iniciou o seu pagamento e já no
início da nova gestão municipal, esse TAC foi suspenso. Então
que esse TAC volte a ser assumido, onde esse dinheiro vai vim
com a necessidade dessas pessoas. E primeiro essas pessoas
exerceram suas funções, trabalharam então é justo que elas
recebam por isso. Justo também que o TAC seja colocado em
prática, já que foi feito acordo diante a justiça”, disse. A
parlamentar ainda comentou sobre o Processo Seletivo, hora
mencionado pela vereadora Rizoneide, “Lembro que no início
do ano eu pedir que esta casa legislativa, enviasse as notas da
FERMU que falava sobre os requisitos para contratação e que
era necessário sim fazer um processo seletivo. Em quase todas
as cidades circunvizinhas, onde salve me engano a única que
não teve o processo seletivo, foi Umarizal. Mais a maioria das
cidades vizinhas todo o processo foi feito através de Processo
Seletivo. Diante disso, hoje a FERMU e o Ministério Público,
eles orientam que seja feito um Processo Seletivo. Para que
esses contratos não sejam abarganhado através do voto. E sim
pela capacidade das pessoas, que assumirem esses cargos”,
disse. Ato seguinte o requerimento ainda em discursão, o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde diz, “É bom que tudo que se aconteça em
uma instituição pública, seja ela legislativa, executiva tenha o
amplo acompanhamento do povo, obviamente com os olhos
cirúrgicos de todos aqueles que são parlamentares, que
acompanham qualquer mandato. Vendo atentamente a
vereadora Neide Freitas, lendo o requerimento. É bom
realmente nós como parlamentares do legislativo possamos,
ficar com o conhecimento de tudo que ela falou. Na qual a
mesma, trouxe todos esses dados”, destacou. Ato seguinte o
requerimento ainda em discursão, o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE), onde diz, “Eu tenho conhecimento desse TAC, onde
eu acho que assim que a nova gestora Elijane Paiva, assumiu o
município, acho que ela suspendeu para ver realmente como
estava o financeiro e se foi feito ou não um acordo, a gente não
tem conhecimento. Na qual quero deixar claro aqui, porque sou
da bancada da prefeita não vou votar contra, vou votar
favorável. Porque interesse da população e de Umarizal, temos
que ser favorável. Eu ainda sugiro que seja acrescentando
neste requerimento, solicitando do executivo municipal que nos
enforme como estar o andamento desse TAC. Porque tenho
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certeza que a assessoria jurídica do município tem
conhecimento desse TAC, porque na transição todas as
informações foram repassadas. Para que tenhamos uma
resposta concreta do executivo. Onde voto favorável ao
requerimento”, disse. O parlamentar ainda comentou sobre o
Processo Seletivo, mencionado pela vereadora Rizoneide. “Até
onde eu tenho conhecimento, parece que a Prefeitura vem
fazendo um estudo para a contratação de uma empresa para
que seja feita um Processo Seletivo. Provavelmente em
setembro ou outubro deste ano, será feito”, disse. O vereador
Maykon Nunes, ainda fala sobre Concurso Público Municipal,
“Tem umas áreas que estão carentes, e necessitam de
funcionários públicos, parece que será feito”, disse. Maykon
ainda registra que em contato com a Secretária Municipal de
Educação, Eva Dias, onde perguntou sobre os 4 (quatro) meses
do Piso Salarial dos Professores de Umarizal, que encontra-se
atrasado, “Na qual a secretária me disse que estava
conversando com a prefeita, para ver a possibilidade de ser
pago até o mês de dezembro/2017. Não sei como seria esse
acordo, porque pagar todo o município não tem condições. Mais
eu disse a secretária que fizesse o possível e o impossível,
porque os professores têm que receber no ano de 2017”, disse.
Ato seguinte a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB),
pede uma parte, onde diz, “Por isso, quando a gente
[vereadores] votamos o piso salarial, eu briguei, questionei tanto
e não votação de vossas excelências, quanto a questão das
minhas emendas retroagindo ao mês de Janeiro, que
infelizmente como a lei estar ela [Prefeita] não tem nenhuma
obrigatoriedade de pagar, e nós já estamos no mês de agosto.
Se eu não me engano foi em Junho ou Julho, que entrou 1%
que era um momento de já pagar um mês e quando sentamos a
última vez com a excelentíssima prefeita, negociamos tipo
assim: Que cada mês fosse pago um mês, em nenhum
momento os professores pediram que fosse pago os 4 meses
de uma vez só. Então já estamos no mês de agosto, são 12
meses em um ano, e se não for pago cada mês que resta no
ano, o mês do retroativo ela [Prefeita] não paga. E a Lei não dá
a obrigatoriedade dela pagar, infelizmente foi votado por vossas
excelências [Bancada Situacionista]”, disse. Ato seguinte o
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), da
continuidade a sua fala, onde diz, “Eu confio na Secretária, que
está desenvolvendo um belo trabalho na Secretária Municipal
de Educação, e eu tenho certeza que com o esforço dela e de
todos nós vereadores e o executivo os professores recebam
esse pagamento o quanto antes”, destacou. Ato seguinte o sr.
presidente colocou em votação o Requerimento Nª 003/2017,
onde disse, “Quem for favorável, permaneça como está, caso
contrário se manifeste. O Requerimento Nª 003/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
coloca em discursão o Requerimento Nª 017/2017, onde faculta
a palavra ao propositor Francisco Jadson Xavier (DEM), para a
sua defesa, “Tendo em vista a situação de perigo causado pelo
os buracos e pela vegetação que encontra-se na parede da
barragem do RODEADOR, bem como a preocupação constante
dos moradores que moram por trás da referida barragem, onde
requeiro de forma regimental providências do SEMARH-RN”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira
(PSB), destaca se a responsabilidade da manutenção, fosse do
município, “Eu iria oferecer ao município da minha parte de dias
de serviços, para que a parede do Açude do Rodeador fosse
limpa”, disse. Ato seguinte o sr. presidente colocou em votação
o Requerimento Nª 017/2017, onde disse, “Quem for favorável,
permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
Requerimento Nª 017/2017 foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente coloca em discursão o
Requerimento Nª 018/2017, onde faculta a palavra ao propositor
Francisco Jadson Xavier (DEM), para a sua defesa, “O presente
requerimento justifica-se para atender a um pedido dos
remanescentes da família Gustavo Lagoa, que em outrora
tiveram a posse territorial de quase todo o município de
Umarizal. Isso posto, o nome hora mencionado da Rua:
Gustavo Lagoa, por trás do Mercadinho Miragem, não é do
grado dos familiares que questionam o reconhecimento da
família por suas ações e doações de terrenos para edificações
públicas neste município”, destaca o parlamentar. Ato seguinte
o sr. presidente colocou em votação o Requerimento Nª
018/2017, onde disse, “Quem for favorável, permaneça como
está, caso contrário se manifeste. O Requerimento Nª 018/2017
foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte encerrando
a discursão e votação dos projetos e requerimentos em pauta, o
sr. presidente faculta a palavra aos senhores vereadores para o
encaminhamento de ofícios. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), onde faz o uso da palavra e diz, “Encaminho ofício ao
Presidente desta casa legislativa, que solicite do Poder
Executivo Municipal que envie respostas dos ofícios, hora
encaminhados pelo os vereadores desta casa”, disse. A
parlamentar encaminhou outro ofício ao Presidente desta casa
legislativa, “Solicitando as cópias das ATAS do 1ª Semestre de
2017, desta Casa Legislativa”, disse. A vereadora ainda
encaminhou uma Moção de Congratulação, a Drª Tamires que
prestou serviços nesta Casa Legislativa, que hora não vem mais
prestando os seus serviços”, disse. A parlamentar encaminha
outra Moção de Congratulação, a Alexandre Henrique, pela a
conquista de sua formatura em contabilidade. Ato seguinte a
vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), faz também o seu
encaminhamento de ofício, solicitando da Secretaria de Obras,
que envie máquinas para fazer as estradas do Bairro Novo
Horizonte, que encontra-se com muitos buracos e intransitáveis.
Ato seguinte não havendo quem quisesse mais fazer o uso da
palavra o senhor presidente, determinou que eu _ Rizoneide
Moura Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa,
lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo estando
conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores e
declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 08 de Agosto de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 03ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO
DE 2017
Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 03ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (AVANTE), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB),
Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB) e Rizoneide Moura Freitas (PSD), Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB). Faltando somente os vereadores
Antônio Gilmar de Freitas Oliveira (PR) e Francisco de Assis
Filho (DEM), que tiveram as suas ausências justificadas. Ato
seguinte o senhor presidente colocou em votação o pleito da 1ª
Secretária, o que foi aprovado por unanimidade, passando-se
direto à discussão da Ata, o que não havendo quem quisesse
manifestar-se, colocou-a em votação o que foi aprovada por
unanimidade. Ato seguinte o Sr. presidente ordenou que fosse
feita a leitura das correspondências expedidas e recebidas por
esta Casa Legislativa, na qual constatou. Correspondências
Recebidas: Comunicado MEC nª 069787/2017, ofícios nª 005,
010, 011, 269, 004/2017. Comunicado nª 106638/2017.
Correspondências Expedidas: Ofícios nª 108, 109, 113, 110,
112, 114, 115, 116/2017. Moção de Congratulação nª 016,
017/2017. Ofício nª 005/2017. Encerrando a leitura das
correspondências recebidas e expedidas. Ato seguinte o sr.
presidente solicita que a Senhora 1ª Secretária Rizoneide
Moura Freitas (PSD), faça a leitura das matérias em pauta,
onde diz, “Requerimento Nª 011/2017, 15 de agosto de 2017,
de preposição da vereadora Waldimeyre Câmara de Lima.
Ementa: Requer que a Prefeitura Municipal de Umarizal, celebre
convênio com o Governo do estado do RN, por meio da
Secretária de Estado da Segurança Pública e Defesa Social,
objetivando a cooperação mútua no desenvolvimento das
atividades que propiciem garantia da preservação da Ordem
Pública, das incolumidades das pessoas e do patrimônio
público, pelos órgãos integrantes do sistema estadual de
segurança pública quanto a este município”, disse. Encerrada a
leitura das matérias em pauta. Ato seguinte o sr. presidente
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), coloca em discursão o
Requerimento Nª 011/2017, onde faculta a palavra a propositora
do requerimento hora citado, a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), para a defesa do seu requerimento, onde diz, “O
presente requerimento que hora apresento, vem de encontro
com a necessidade que estamos escutando todos os dias nas
ruas, o apelo das pessoas com relação a Segurança Pública ou
a falta dela que a gente está vendo todos os dias em nossa
cidade. Todos os dias vemos nas redes sociais, as pessoas
relatando que em tal rua ou bairro houve um assalto, invasões
de casas e assim por diante. Sem contar nos homicídios que
vêm acontecendo em nossa cidade. Então este requerimento,
requer que o Poder Executivo faça uma parceria com o governo
do estado do RN. Sabemos que no tocante à Segurança
Pública, é dever do estado, mais os municípios circunvizinhos
diante do problema que encontra-se em relação a violência,
estão juntos ao governo do estado elaborando um Projeto de
Lei, que possibilite as prefeituras fazerem essa parceria e que
venham policiais, e que a prefeitura através dessa lei, ela possa
pagar a alimentação de forma legal, não mais como era feito de
forma sem ser aparado”, relatou a parlamentar. Ato seguinte o
Requerimento Nª 011/2017, ainda em discursão o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino
(PSB), onde diz, “Nada mais do que justo, votarmos favorável a
este requerimento”, destacou. Ato seguinte o Requerimento Nª
011/2017, ainda em discursão o sr. presidente faculta a palavra
ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), onde
diz, “Este requerimento é de muita importância para o nosso
município, só que o que a gente tem que realmente fazer, é
resgatar o requerimento que foi aprovado aqui nesta casa para
fazermos uma audiência pública, para tratarmos sobre a
Segurança Pública. Na qual convocando a população em geral,
os políticos da nossa cidade e os nossos representantes, para
juntos unir forças e buscar o melhor para a nossa segurança. A
Segurança Pública do nosso estado, está um caos. Haja vista
essa parceria que a vereadora Meyre Câmara está propondo, a
OAB – Ordem dos Advogados Brasileiros, se pronunciou no
último dia 14/08 que o investimento pra Polícia Civil, entre
escrivães e delegados, foi de R$211.114,00 entre os anos de
2015 a agosto de 2017. Enquanto R$ 654.000,00 foram gastos
com arranjos florais para o governador. O que é mais
importante é arranjo de flores para o governador? Ou a
Segurança Pública para o nosso povo? Na qual é melhor fazer
segurança pública, investir e procurar fazer concursos públicos,
treinar os policiais da civil e militar. Para assim podermos da
segurança para as nossas cidades”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), para a discursão do requerimento, onde diz,
“Encaminho aqui o meu voto favorável ao requerimento da
colega vereadora Meyre Câmara. E dizer que é de grande
preocupação tudo o que vivenciamos atualmente em nosso
município”, destacou. Ato seguinte o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), colocou em votação o Requerimento
Nª 011/2017, onde disse, “Quem for favorável permaneça como
está, caso contrário se manifeste. O Requerimento Nª 011/2017
foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte ainda na
ordem do dia, o sr. presidente faculta a palavra aos senhores
(a) vereadores para encaminhamento de ofícios. Ato seguinte o
sr. presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), para encaminhamento de ofício, onde
diz, “Ao Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. Francisco
das Chagas Sales (ZOME), solicitando a retirada dos matos da
Rua: Hildo Rocha. Encaminho outro ofício ao Secretário
Municipal de Infraestrutura, o Sr. Francisco das Chagas Sales
(ZOME), solicitando o concerto da Rua: Almino Afonso, para
que passe a máquina logo depois da Escola M. Santa Filomena,
onde encontra-se com vários buracos dificultando a passagem
de pedestres entre outros. Encaminho outro ofício ao Secretário
Municipal de Infraestrutura, o Sr. Francisco das Chagas Sales
(ZOME), solicitando que faça a iluminação do Bairro Novo

Horizonte”, disse. A parlamentar ainda encaminhou um ofício ao
Poder Executivo Municipal, solicitando à atualização do Portal
da Transparência, “Desde do dia 11 de Julho que o portal não
está atualizado e nem foi disponibilizado ainda a questão da
folha de pagamentos”, disse. Ato seguinte ainda na ordem do
dia, o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Francisco
Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Encaminho ofício para o
Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. Francisco das
Chagas Sales (ZOME), solicitando o concerto em urgência da
estrada vicinal que liga o RODEADOR à cidade de Lucrécia-RN.
Encaminho ofício ainda a Secretaria Municipal de Assistência
Social, solicitando que recorra ao ITEP de Mossoró-RN, em
forma de mutirão para que sejam feitos vários tipos de
documentos em nosso município”, disse. O parlamentar ainda
encaminhou uma Moção de Pesar, aos familiares do Sr. José
Rodrigues. O parlamentar ainda enviou uma Moção de
Congratulações, para o Procurador Federal da República, o Sr.
Freitas Júnior. O vereador Jatão da Rádio (DEM), ainda em sua
fala informou a todos os presentes, que segundo informações o
mesmo recebeu, que o Cartório Eleitoral de Umarizal-RN, não
irá mais fechar neste município. “Onde houve um pequeno
ajuste, na qual a cidade de Olho D’água dos Borges-RN, não
pertence mais ao Cartório Eleitoral de Umarizal. Diante disso as
cidades que irão pertencer ao Cartório Eleitoral de Umarizal,
são as cidades de Lucrécia e Frutuoso Gomes-RN”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
para encaminhamento de ofício, onde diz, “Encaminho ofício ao
Secretário Municipal de Infraestrutura, solicitando que faça o
concerto da estrada vicinal que liga a cidade de Umarizal, até o
Sítio Carneiro entre outras estradas vicinais em nosso município
que não foram feitas”, disse. Ato seguinte ainda na ordem do
dia, o sr. presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide
Moura Freitas (PSD), onde diz, “Encaminho ofício ao Ministério
Público da cidade de Umarizal, solicitando que o Ministério tome
providências, para que solicite informações sobre a compra de 1
(um) Carro tipo caminhoneta para a Secretaria Municipal de
Saúde de Umarizal-RN, a qual ficou recursos aprovado pelo o
Conselho de Saúde da gestão passada, e recebida pela a
equipe de transição da Prefeita em exercício conforme
documentos em anexo”, disse. A parlamentar ainda destaca
dizendo, “Já estamos no mês de agosto, na qual eu já cobrei
aqui em plenário diversas vezes, onde eu obtive algumas
respostas. Mais peço que seja feita o quanto antes a licitação
para a compra desse carro, haja vista o dinheiro ficou”, disse.
Ato seguinte ainda na ordem do dia, o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE), onde diz, “Encaminho ofício para a Secretaria
Municipal de Infraestrutura, solicitando a tipo de sugestão para
a administração que retire os postes que encontra-se no Largo
Airton de Souza (Entrada Nova), e que se possa fazer alguma
coisa que venha beneficiar a população. Colocando alguns
desses postes, na parte que fica escura na entrada nova
beneficiando assim a população que faz suas caminhadas e
exercícios e o restante dos postes que sejam colocados em
avenidas que necessite. Haja vista essa praça hora que está só
com os postes, foi um convênio da época do ex-governador
Iberê, na qual esse convênio já foi extinto e os postes ficaram
ai, ficando um verdadeiro cemitério de postes”, destacou. O
parlamentar ainda fez o encaminhamento de ofício para a
SEMARH e CAERN, solicitando que se faça um estudo sobre
viabilidade técnica, para saber qual a possibilidade de levar uma
adutora até o Assentamento Remédio, haja vista neste
assentamento morar mais de 50 famílias que vem sendo
afetada pela falta de água. Ato seguinte o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), faz o uso da palavra é diz, “Faço o
encaminhamento de Moção de Pesar, aos familiares de
Francisco Cortez Neto”, disse. Ato seguinte Encerrando a
Ordem do Dia, o sr. presidente faculta a palavra aos senhores
vereadores (a) para as suas considerações finais, onde a
palavra é facultada ao sr. vereador Francisco Jadson Xavier
(DEM), onde faz o uso da palavra e fala sobre a Audiência
Pública realizada no último dia 10 de agosto/2017, na C.M.U,
onde foi discutido sobre o não funcionamento do Banco Postal
dos CORREIOS e a demora da reabertura dos trabalhos
financeiros do Banco do Brasil em Umarizal, “Realizamos uma
brilhante audiência pública, mais eu esperava mais a presença
do povo nesta casa. Por que era uma Audiência Pública com
um tema que vinha de encontro com as necessidades do povo
de Umarizal”, registrou. O parlamentar também parabenizou a
todos os engajados no evento realizado no último dia 12/08 em
comemoração ao Dia do Artista Popular de Umarizal-RN.
“Evento esse de uma grande magnitude brilhante, onde vimos
vários artistas da nossa terra envolvidos, como toda a
comunidade em geral, na qual lotaram a Casa de Cultura
Popular de Umarizal”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
onde faz o uso da palavra e inicia agradecendo e
parabenizando a todos os envolvidos no Culto realizado no
último dia 29/07 na Igreja Evangélica Assembleia de DEUS, no
Sítio Chapéu. “Onde foi comemorado os 66 anos da referente
igreja, culto esse que o meu saudoso marido Marcos
Fernandes, nunca perdeu um ano”, disse. A parlamentar ainda
comentou da sua satisfação em ver o andamento da obra do
calçamento da Rua: Serra de Martins, “Calçamento esse que foi
com recursos da gestão passada. Onde fico feliz por todos os
moradores”, disse. A vereadora ainda abordou o assunto sobre
a Banda Filarmônica do Município de Umarizal-RN, onde diz,
“Onde o nosso município foi contemplado com essa banda, é
hoje encontra-se sem o maestro por falta de incentivo do
município. Os primeiros equipamentos da banda foram
recebidos ainda na gestão do ex-prefeito Marcos Fernandes, e
era um compromisso do ex-prefeito, pagar o maestro para dar
aulas aos alunos da banda. Diante disso o restante dos
instrumentos da banda, já foram recebidos na gestão atual”,
disse. A vereadora ainda relatou que procurou a Secretaria da
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Umarizal, para
saber mais informações sobre a Banda Filarmônica, “Onde em
conversa com Júlio César, o mesmo me repassou, “Na missa
festiva dos 30 anos de Ordenação Sacerdotal do Padre João
Batista, o Maestro Danilo, falou diretamente com a Prefeita
Municipal Elijane Paiva, onde a mesma se prontificou em
assinar o contrato dele [Maestro], para que o mesmo pudesse
iniciar as atividades, como Maestro da Banda de Música
Municipal. Dias depois o Maestro veio ao Umarizal, e se dirigiuse até a sala do Secretário Municipal de Administração, o Sr.
Oriel, com toda a documentação em mãos para proceder com o
firmamento do vínculo. Após isso não houve mais retorno por
parte da prefeitura, o que está acarretando no atrasado do início
das atividades da Banda Filarmônica. Onde todos os
instrumentos já encontram-se disponíveis na Casa Paroquial. O
salário padrão do RN Sustentável, é de R$ 1.400,00 mensais,
na gestão anterior do saudoso ex-prefeito Marcos Fernandes, o
mesmo havia se prontificado de assumir o salário do Maestro,
porém não tinha se dado início ainda devido os instrumentos
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não terem chegados”, disse. A parlamentar ainda acrescenta
dizendo, “Diante disso eu gostaria que fosse enviado um ofício
para o Secretário Municipal de Administração Oriel, solicitando
que providências possam serem tomadas em relação a
contratação de um Maestro para a Banda de Música
Filarmônica de Umarizal”, disse. A vereadora ainda acrescenta
em sua fala dizendo, “A cidade Umarizal teve a sorte de ser
contemplada com esta banda de música, na qual seria de suma
importância e interessante que essa banda estivesse pronta
para a Festa do Sagrado Coração de Jesus – Padroeiro do
Município de Umarizal”, disse. A parlamentar ainda destacou a
presença das professoras do município de Umarizal, que estão
na luta para receber do executivo municipal o Piso Salarial do
corrente ano, “Que nós possamos nos unir e nos engajar na luta
das professoras. Em relação ao retroativo do Piso Salarial
delas, na qual sabemos que é um direito delas, e que todos os
anos ele é pago no mês de Janeiro e esse ano ele foi pago em
Maio, tirando o direito do retroativo de vocês o que não é justo.
É lei, é e de direito e vocês tem é mais do que cobrar mesmo”,
disse. A vereadora ainda abordou outra problemática que vem
acontecendo no município, que é em relação a distribuição do
Leite da Vaquinha do Governo do Estado, “Em visita nas casas
de alguns munícipes, recebi várias reclamações em relação a
distribuição do leite em nosso município, onde diz que o leite é
entregue por duas vezes na semana, e esse leite nós somos
sabedores que o governo fez um corte muito grande em sua
distribuição. Diante disso tem famílias que estão sem receber
esse leite, mesmo sendo cadastradas e tendo o seu cartão”,
disse. A parlamentar ainda encaminhou um ofício para
Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando que seja
firmado um horário para a distribuição do Leite da Vaquinha no
município de Umarizal-RN, e que a população seja informada.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), inicia o seu
pronunciamento falando sobre a Banda de Música de Umarizal,
onde diz que esteve falando com o ex-secretário da Casa
Paroquial de Umarizal, Glauber Luciano, onde destacou, “As
cidades que receberem esse projeto do governo do estado,
também passaram por problemas parecidos com o nosso, só
que as cidades firmaram um compromisso e as bandas vêm
funcionando. Porque as prefeituras arcaram com a
responsabilidade de pagar os maestros, infelizmente na nossa
cidade isso não aconteceu”, disse. A parlamentar ainda
destacou sobre o Dia do Artista Popular de Umarizal, que
realizou-se no último dia 12 de agosto/2017, com o grande
evento de comemoração na Casa de Cultura Popular de
Umarizal, “Quero aqui parabenizar todos os artistas da nossa
cidade, que estavam em peso em seu dia que se dedicaram de
uma forma que fizeram valer o seu dia. Mais o que me deixa
triste é a falta de incentivo, pela parte do Poder Público
Municipal”, disse. A parlamentar ainda destacou sobre a
Audiência Pública realizada no último dia 10 de agosto do
corrente ano, onde discutiram sobre o não funcionamento do
Banco Postal dos CORREIOS e a demora da reabertura dos
trabalhos financeiros do Banco do Brasil em Umarizal, “Onde
aqui quero fazer um apelo para toda a população de Umarizal,
para que quando tiver essas audiências em nossa cidade, que
todos possam comparecer e participarem. Porque é o momento
de todos fazerem reivindicações e perguntarem. E as poucas
pessoas que estavam aqui foram bastante participativas, na
qual todos tiraram suas dúvidas. Onde ficamos com uma
perspectiva da nossa agência do Banco do Brasil, abrir no fim
do mês de setembro do corrente ano, assim nos afirmou o
Gerente da agência local, o Sr. Eduardo Medeiros”, disse. A
vereadora ainda falou sobre a presença das professoras que
estão no auditório da câmara municipal, reivindicando do Poder
Executivo que pague o Piso Salarial das mesmas. “Eu também
sou professora, e sei o quanto é difícil a tarefa de educar. Sou
professora e amo realmente o que faço, assim como as colegas
que aqui estão. Que não é a primeira sessão que participam,
terça-feira passada elas já estavam aqui nessas mesmas
reivindicações. Infelizmente nobres colegas professoras, essa
vereadora aqui no dia que foi votado o projeto que vessava
sobre o Piso Salarial, apresentei duas emendas retroagindo o
piso ao mês de Janeiro/2017, e infelizmente a minhas emendas
não foram aprovados pelos alguns pares desta casa legislativa,
é lamentável! Então eu peço aos colegas desta Casa
Legislativa, que votaram contra essas emendas que se unam.
Na qual quero fazer parte dessa união, e que possamos bater
na porta da excelentíssima senhora prefeita municipal, pedindo
que se pague esse retroativo, realmente se for levar em
consideração o que está na lei, a lei não nos garante mais
receber. Mais os nobres colegas desta casa, os 7 (sete) da
situação atestaram que a prefeita pagaria”, disse. A parlamentar
ainda sugeriu que os Secretários do município de Umarizal
desse uma volta por toda a cidade de Umarizal, para verificar
mais de perto as problemáticas do município, para assim
tentarem solucionar os mesmos. “O gestor e os secretários eles
têm que estarem atentos, e averiguar como está o andamento
da nossa cidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
onde destacou em seu pronunciamento que o Poder Executivo
Municipal, possa solucionar o quanto antes essa problemática
em relação ao pagamento do Piso Salarial dos professores do
município de Umarizal. “Para começar a fazer esses
pagamentos, que foi prometido e deve ser cumprido, porque é
um direito dos professores”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE), na qual inicia o seu pronunciamento falando sobre a
pavimentação na Rua: Serra de Martins, onde diz, “Obra essa
conseguida pelo o ex-prefeito Mano Onofre, em sua primeira
viagem a Brasília-DF, onde estive em sua companhia, na qual
essa pavimentação foi uma emenda do Deputado Federal
Betinho Rosado, realizada no ano de 2013”, destacou em sua
fala. O parlamentar ainda relatou sobre o seu encontro com o
Secretário Municipal de Agricultura, Lázaro, “E o mesmo me
informou, que o município em parceria com a CETAS tem um
programa água para todos, e que dois setores de comunidades
de Umarizal forma beneficiados, na qual foram as comunidades
Cachoeira, Chapéu, Cacimba do Sítio e Veneza, foram
beneficiadas com a instalação com o sistema de Chafariz já
instalados e em execução. E já as comunidades Caiçara de
Cima e Várzea do Barro, foram contempladas com a perfuração
de Dessalinizador da água, que já está em execução e a
comunidade já está sendo beneficiada. Isso é um ganho para o
nosso município, haja vista sofremos com a falta de água na
região”, disse. O vereador ainda relatou que foi se informar da
Secretaria Municipal de Saúde, em relação como anda o
processo para a compra de um carro para a referente
secretaria. “Toda a sessão e debatido sobre esse dinheiro que
ficou no executivo, para a compra deste carro. Esse dinheiro é
uma emenda que veio em 2015, ainda gestão do ex-prefeito
Mano Onofre, que foi em 300 mil para a compra de
equipamento e o restante para a compra deste carro. O dinheiro
para a compra do carro encontra-se em conta, só não foi feita a
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licitação devido o vencimento do convênio e teve que revalidar a
emenda, para posteriormente após o Ministério da Saúde,
liberar que o município faça a compra do carro”, disse. O
parlamentar ainda sugeriu aos colegas vereadores, que juntos
encaminhe um ofício ao Secretário de Rede de Saúde,
solicitando que se marque uma audiência para mostras as
reivindicações da área da saúde do município de Umarizal. Ato
seguinte não havendo quem quisesse mais fazer o uso da
palavra o senhor presidente, determinou que eu _ Rizoneide
Moura Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa,
lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo estando
conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores e
declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 15 de Agosto de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
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Rizoneide Moura Freitas
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO
DE 2017
Aos vinte dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 04ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (AVANTE), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB),
Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB) e Rizoneide Moura Freitas (PSD), Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB) e Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
(PR). Faltando somente o vereador Francisco de Assis Filho
(DEM), que tive a sua ausência justificada. Ato seguinte o
senhor presidente colocou em votação o pleito da 1ª Secretária,
o que foi aprovado por unanimidade, passando-se direto à
discussão da Ata, o que não havendo quem quisesse
manifestar-se, colocou-a em votação o que foi aprovada por
unanimidade. Ato seguinte o Sr. presidente ordenou que fosse
feita a leitura das correspondências expedidas e recebidas por
esta Casa Legislativa, na qual constatou. Correspondências
Recebidas: Ofício nª 002/2017 e um Convite da DIACONIA (Em
anexo na secretaria da C.M.U). Correspondências Expedidas:
Ofícios nª 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
129, 147, 148, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147/2017. Moção de Pesar: Nª 030/2017 / Moção de
Congratulação Nª 018/2017. Encerrando a leitura das
correspondências recebidas e expedidas: Ato seguinte o sr.
presidente solicita que a 1ª Secretária Rizoneide Moura Freitas
(PSD), faça a leitura das matérias em pauta. “Projeto de Lei Nª
0006/2017, que autoriza a abertura de crédito especial no valor
de R$ 100.000,00. A Câmara Municipal de Umarizal aprovou e
eu promulgo a seguinte lei: Art. 1ª Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do
exercício de 2017, Crédito Especial no valor de R$ 100.000,00
(CEM MIL REAIS), com finalidade específica de aquisição de
veículos com recurso do PAB-FIXO destinados a atender as
necessidades da atenção básica no município de Umarizal,
conforme desdobramento em anexo no seguinte projeto,
disponível na secretária do Poder Legislativo Municipal de
Umarizal. (O referente Projeto de Lei foi encaminhado para as
comissões pertencente do Poder Legislativo Municipal de
Umarizal). Projeto de Lei Nª 0007/2017, que autoriza a abertura
de crédito especial no valor de R$ 48.000,00. Art. 1ª Fica o
Poder Executivo Municipal autorizado a proceder ao Orçamento
Municipal, do exercício de 2017, Crédito Especial no valor de
R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS), com finalidade
específica de manutenção do Programa Criança Feliz da
Secretaria Municipal de Assistência Social no município de
Umarizal, conforme desdobramento em anexo no seguinte
projeto, disponível na secretária do Poder Legislativo Municipal
de Umarizal. Projeto de Lei do Legislativo Nª 001/2017, de 01
de agosto de 2017, de autoria do vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes. Ementa: Redenomina a Praça São José, a
Praça Antídio de Medeiros Curinga (Seu Antídio Curinga)
situada no Bairro São José e dá outras providências.
Requerimento Nª 004/2017, de 21 de agosto de 2017, de
autoria da vereadora Rizoneide Moura Freitas. Assunto:
Reforma do Teto do Ginásio Poliesportivo”, encerrou a leitura.
Ato seguinte o sr. presidente colocou em discursão o Projeto de
Lei Nª 0007/2017, onde facultou a palavra aos senhores
vereadores (a). Ato seguinte o sr. presidente facultou a palavra
ao vereador Antônio Gilmar de Freitas Oliveira (PR), onde diz,
“O Programa Criança Feliz, é um programa do Governo
Federal, na qual o mesmo vem para ajudar, facilitar o trabalho
da Assistência Social do nosso município”, destacou. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “O projeto hora
exposto, veio do Governo Federal e que irá atender 100
crianças, onde essas crianças foram selecionadas pelos os
dados da Bolsa Família, na qual o projeto é composto por uma
coordenadora e cinco visitadores, que semanalmente visitará
essas famílias de modo a desenvolver e tornar o vínculo afetivo
mais pertinente e amoroso”, disse. A parlamentar ainda
destacou que esse projeto já encontra-se em andamento e que
os visitadores já estão em visita há essas famílias selecionadas,
“Onde segundo nos informou a Secretaria Municipal de

Assistência Social, esse dinheiro infelizmente só não estava
pode ser movimentado, porque o projeto não faz parte do Plano
Plurianual. Como não faz parte é necessário que venha até o
Poder Legislativo Municipal, para que seja votado”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde externou o seu
voto favorável ao projeto hora em discursão, e disse, “Será um
prazer imenso podermos contribuir, com esse projeto dessa
natureza que vem atender há crianças tão necessitadas,
escolhidas criteriosamente através da Bolsa Família. Com
certeza será famílias que são desassistidas e que necessitam
desse amparo nesse momento, com esse auxílio que o
município venha dá”, destacou. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM),
onde inicia a sua fala encaminhando o seu voto favorável ao
projeto de lei, onde diz, “Haja vista por eu ver a tamanha
importância deste projeto”, disse. O parlamentar ainda destacou
o seu encontro com a Secretária Municipal de Assistência
Social, Andréia, na qual conversaram diversos assuntos sociais
que diz respeito ao município de Umarizal. Ato seguinte o sr.
presidente facultou a palavra ao vereador Antônio Robério
Dantas Delfino (PSB), onde diz, “Projeto dessa natureza o
vereador Robério jamais vai deixar de votar favorável, porque
vem em benefício do povo. Estamos aqui para representar o
povo e trazer o melhor para todos”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde diz, “Encaminho o meu voto favorável ao
projeto de lei, e quero dizer que essa vereadora comunga do
mesmo pensamento do vereador Robério, porque o que venha
a beneficiar a população, terá o meu apoio. Na qual vejo de
suma importância esse projeto Criança Feliz, onde há de
beneficiar muitas famílias e crianças, e que bom seria que
pudéssemos conseguir juntos mais projetos como esse para o
nosso município, para melhorar a situação de quem precisa”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), para
encaminhamento do seu voto, onde diz, “Nada mais justo que
votarmos favorável a esse projeto, haja vista irá beneficiar 100
crianças em nosso município, serão atendidas pelos os
profissionais com visitas residenciais, para saber o que está
acontecendo com as crianças no meio familiar”, disse. Ato
seguinte não havendo quem queria mais discutir a presente
matéria, o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
colocou em votação o Projeto de Lei 0007/2017, “Quem for
favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
Projeto de Lei Nª 0007/2017 foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei do Legislativo Nª 001/2017, onde facultou a
palavra ao propositor o vereador Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (AVANTE), onde disse, “Vou ler aqui uma breve
justificativa, que em conversa com a família me mandaram para
anexaram juntamente ao projeto. ‘Seu Antídio de Medeiro
Curinga, filho de Seu Augusto Curinga e Dona Anália, nasceu
nesse município em 19/11/2017. Casado com dona Ezilda
Curinga, numa união que durou 55 anos. Teve 06 filhos: 03
mulheres e 03 homens. Se orgulhava de ter servido a pátria
(Exército) e ter nascido no dia da bandeira, contava para os
passantes muitas histórias vividas no “seu tempo” bem como
das dificuldades enfrentadas nesse sertão. Mas foi como
pedreiro que teve sua vida ligada a história de Umarizal, como o
homem do Padre Mariano, que hoje é Bispo de nossa diocese,
com quem trabalhou por 20 anos e ajudou a construir e
restaurar as igrejas de nossa cidade e das cidades circunscritas
a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Igreja Matriz, Capela de
São José, Capela de Nossa Senhora da Conceição, Capela de
São Francisco, entre outras. Seu Antídio além de construir
igrejas, construía também história, de tijolo em tijolo, suas
conquistas iam acontecendo levando através de casa capela
um alicerce para a organização de uma comunidade que se
concentrava no entorno do prédio. Um dos seus grandes
marcos foi a construção da Capela de São José, no bairro de
mesmo nome de Umarizal, onde por anos, conviveu na
comunidade espalhando suas histórias e ouvindo a de muitos
moradores que encontravam na construção um ambiente já
acolhedor para conversas e brincadeiras. Foi um homem
religioso, católico praticante, onde a construção do templo e a
construção de sua fé foram andando juntos, passo a passo,
sendo uma referência no que se diz igreja viva. Morreu aos 85
anos com a lucidez e irreverência de sempre sendo lembrado
por todos independentemente da idade como um homem bom e
responsável pelos seus atos’. Destacou o parlamentar. Ato
seguinte não havendo quem queria mais discutir a presente
matéria, o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
colocou em votação o Projeto de Lei do Legislativo nª 001/2017,
“Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se
manifeste. O Projeto de Lei do Legislativo Nª 001/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
colocou em discussão o Requerimento Nª 004/2017, onde
facultou a palavra a propositora a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde disse, “O pleito hora exposto pede a
reforma do teto do Ginásio Poliesportivo, que encontra-se com
uma parte do teto solta, colocando em risco as crianças e
jovens que praticam suas atividades físicas diariamente”,
destacou. A parlamentar ainda ressalta em sua fala que já em
outros momentos já enviou oficio com o mesmo teor, mais não
obteve respostas. “Onde peço encarecidamente que o
Executivo Municipal, olhe com bons olhos essa problemática,
haja vista por não ser uma reforma tão grande, onde requer
apena que faça-se o concerto da parte que encontra-se
danificada do teto do ginásio da nossa cidade”, ressaltou. Ato
seguinte o requerimento ainda em discussão, o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE), onde externa o seu voto favorável ao requerimento,
e diz, “Haja vista por realmente o teto do ginásio em algumas
partes estarem descoberto, e para que o pior não aconteça com
os atletas que usam o ginásio e com as crianças que lá
praticam suas atividades físicas. Como também quem usa o
ginásio para realizar algum evento, na qual eu acho que é de
extrema importância que o executivo providencie o mais rápido
possível em relação a reforma ou manutenção do ginásio”,
disse. Ato seguinte o requerimento ainda em discussão, o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde diz, “É de extrema importância a
restruturação do teto do ginásio poliesportivo de Umarizal, haja
vista que nós tivemos um evento de grande estrutura nessa
última semana, que foi o JERNS. E realmente vimos entre os
participantes e o público, sobre a questão do teto”, disse. O
parlamentar ainda sugeriu que os parlamentares do Poder
Legislativo de Umarizal, entrasse em um consenso para que o
município de Umarizal pudesse fazer um estudo através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, com os diretores (a) de
colégios municipais, bem como a Escola M. Tancredo Neves.
“Para viabilizar o concerto dessas placas laminosas dos tetos
que assim precisarem serem restruturadas” disse. Ato seguinte
o requerimento ainda em discussão, o sr. presidente faculta a
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palavra ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB),
onde faz o encaminhamento do seu voto favorável, e diz, “Esse
requerimento é de suma importância para todos que utilizam o
Ginásio Poliesportivo de Umarizal”, disse. Ato seguinte o
requerimento ainda em discussão, o sr. presidente faculta a
palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde
diz, “O requerimento hora exposto pela vereadora Neide de
Marcos, vem de encontro com os ofícios que já foram enviados
no início dos trabalhos legislativos desta casa legislativa, nesse
ano. Onde foram enviando mais ainda não foi feito ainda os
reparos necessários”, destacou. Ato seguinte o requerimento
ainda em discussão, o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde externa o
seu voto favorável, onde sugere que as quadras das escolas
estaduais no município de Umarizal, sejam recuperadas
também. Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), faz o uso da palavra é diz, “É de suma
importância que o Poder Público, olhe com bons olhos e tenham
mais um pouco de cuidado com esses tipos de locais, por estar
sempre ocupado de jovens entre outras pessoas fazendo a
utilização desses espaços”, disse. Ato seguinte o requerimento
ainda em discussão, o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Antônio Gilmar de Freitas Oliveira (PR), externou o
seu voto favorável ao requerimento e parabenizou a vereadora
pelo o pedido. “O que vemos em Umarizal, são prédios
acabados. Temos como exemplo o Mercado Público que faz até
medo passar por baixo, com tamanha fragilidade física que o
mesmo encontra-se. As gestões passadas fecharam os olhos
entre 12 anos, e ninguém via isso e agora são cobranças por
cima de cobranças”, destacou. Ato seguinte não havendo quem
queria mais discutir a presente matéria, o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), colocou em votação o Requerimento
Nª 004/2017, onde diz, “Quem for favorável permaneça como
está, caso contrário se manifeste. O Requerimento Nª 004/2017
foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte ainda na
ordem do dia, o vereador Francisco Jadson Xavier (DEM),
apresentou 2 (dois) requerimentos verbais, onde o sr.
presidente faculta a palavra para fazer a defesa dos mesmos,
“O meu primeiro requerimento que trata sobre o Programa do
Café do trabalhador, através do (CAFÉ CIDADÃO). Onde é
semelhante ao Programa Restaurante Popular, e por isso que
eu requeiro de forma regimental essa ação para Umarizal, por
trata-se de outra vertente da SETHAS voltada para o
trabalhador de menor renda no estado. O programa beneficia
diariamente cerca de 1.110 trabalhadores com o café da manhã
ao preço de R$ 0,50 (cinquenta centavos). O cardápio é
composto por café, pão, leite, bolacha, frutas e produtos da
terra”, disse. O parlamentar ainda destaca dizendo, “Para a
gente seria de grande importância. Se padecêssemos ter uma
ação dessa em nosso município”, disse. O vereador Jatão da
Rádio (DEM), ainda apresentou o seu 2ª (Segundo)
requerimento verbal, solicitando que o Poder Legislativo envie a
SETHAS, a aquisição do Programa (SOPÃO SOLIDÁRIO) para
o município de Umarizal. “Semelhante ao Programa
Restaurante Popular e Café Solidário, que eu requeiro de forma
regimental essa ação para Umarizal, por trata-se de outra
vertente da SETHAS voltada para o cidadão de menor renda no
estado. O programa tem o intuito de cadastrar para receber o
suporte alimentar fornecido pelo o estado, às famílias que se
encontram em situação de vulnerabilidade social”, destacou. Ato
seguinte os requerimentos ainda em discursão, o sr. presidente
faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
onde diz, “Encaminho o meu voto favorável aos dois
requerimentos verbais do vereador Jatão da Rádio, onde seria
de suma importância que o nosso município fosse agraciado
tanto com o Café Comunitário, quanto como esse Sopão
Solidário”, destacou. Ato seguinte não havendo quem queria
mais discutir a presente matéria, o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), colocou em votação os 2 (dois)
Requerimentos Verbais, onde diz, “Quem for favorável
permaneça como está, caso contrário se manifeste. Os 2 (dois)
Requerimentos verbais foram aprovados por unanimidade”,
disse. Ato seguinte encerrando a discursão e votação das
matérias em pauta, o sr. presidente faculta a palavra aos
senhores (a) vereadores (a), para fazerem encaminhamento de
ofícios. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde faz o uso da
palavra e faz a leitura de uma nota da empresa Estação
Informática que administra o site Portal da Transparência de
Umarizal-RN. “Onde está realizando uma modernização no
sistema de armazenamento de dados e implantando um novo
sistema de acesso de informação da Prefeitura Municipal de
Umarizal, dando maior segurança e rapidez aos seus usuários.
Em nota a empresa explica que desde do final do mês de Junho
do corrente ano, que o sistema vem sofrendo constantes
atualizações e gradativamente sendo implantada uma nova
plataforma de acesso e atendimento aos usuários. Ainda
segundo a nota a empresa está instalando novos servidores o
que aumentará e muito a velocidade do sistema. Por esse
motivo alguns dados da prefeitura não estão sendo atualizados,
em seu endereço eletrônico. Porém o Secretário Municipal de
Administração, Oriel Rêgo, informa que qualquer informação ou
detalhamento das prestações de conta, poderão serem
adquiridas na própria Secretaria, ou ao longo que o site oficial
volte a ser liberado pela empresa”, disse. O parlamentar ainda
apresentou em plenário, dados concretos de extratos bancários
da conta que encontra-se o dinheiro para a compra de um carro
para a Secretaria Municipal de Saúde de Umarizal. “Onde ficará
cópias na secretaria desta casa legislativa, disponível para a
toda população de Umarizal. Na qual tenho em mãos o
processo licitatório datado no dia 30 de julho de 2014, ás 09:00
horas da manhã, que vessa exatamente deste projeto de lei, do
Deputado Federal Felipe Catalão Maia, no valor de R$
295.839,00 essa emenda na qual foi concedida pelo o deputado
federal Felipe Maia, em 2013. Isso incluso o dinheiro para a
compra do carro para a Secretaria Municipal de Saúde”, disse.
O parlamentar ainda externou dados da página 018 do processo
licitatório, “Onde justamente é a página que fala sobre o veículo
Picape cabine dupla 4x4 – DIESEL. Na qual ficaram R$
93.000,00 para aquisição desse veículo justamente nessa data
(30 de Julho/2014). Na época que ficou esse R$ 93.000,00 o
carro não foi comprado porque o valor não ficou compatível com
o valor do carro, ou seja foi licitado, foi ficado o dinheiro por
parte dessa ementa, mais que o valor não foi compatível e o
dinheiro teve que ficar em conta”, disse. O vereador Jatão da
Rádio (DEM), ainda destacou, “Tenho aqui em mãos através de
todos os extratos bancários da conta corrente do Banco do
Brasil, do denominado projeto. Hoje encontra-se no Banco do
Brasil R$ 150.718,00 e de obrigatoriedade esse montante será
devolvido, porque passou de 2 anos e infelizmente o projeto não
tem mais validade”, disse. A Secretaria Municipal de Saúde de
Umarizal, se dirigiu até à Brasília-DF, para se pudesse ver se
teria condições de reverter esse problema, “Que era para ter
sido resolvido na gestão passada, quando os R$ 93.000,00 não
foi o suficiente para fazer a comprar do carro. Na qual
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automaticamente a secretaria juntamente com o executivo,
eram pra terem procurado as autoridades que fariam parte da
ossada desse projeto, para que tivesse ser resolvido através de
Brasília-DF, ou seja que o próprio deputado pudesse mudar a
ementa, o que poderia ser refeito mais infelizmente isso não foi
feito. O pior que ficou acontecendo, é que hoje esse valor ele
poderia ser ainda maior, mais infelizmente houve uso do
dinheiro público, de retiradas de várias vezes do dinheiro da
conta onde está esse valor, para que fosse usado de outra
maneira e depois novamente retornando, onde tenho aqui em
mãos todos esses extratos”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
onde diz, “Vereador Jatão da Rádio (DEM), vossa excelência
tem em mãos papeis que comprove que esse dinheiro não pode
ser mais usado? disse. É por isso que nesta casa tem um
pedido de requerimento da vereadora Meyre Câmara, pedindo
uma acareação exatamente das duas equipes de transições”,
disse. A parlamentar ainda fez o encaminhamento de ofícios,
onde enviou um ofício para a Diretora da EMATER de Natal-RN,
A Srª Kátia Araújo Lopes Muniz, “Em complemento a vossa
senhoria e da oportunidade venho por meio deste solicitar a
quantidade de 400 Litros de Leite do Programa de aquisição de
alimentos PAA, para atender alunos matriculados na Escola
Estadual de Tempo Integral Paulo Abílio, situada na avenida
Gavião, Nª 101, que atua em nosso município em tempo
integral. Justifico essa solicitação na necessidade da
complementação da merenda escolar de crianças em situação
de vulnerabilidade social”, disse. A parlamentar ainda
encaminhou um ofício ao Secretário de Agricultura, Pecuária e
da Pesca, o Sr. Guilherme Morais Saldanha, “Em complemento
a vossa senhoria e da oportunidade venho por meio deste
solicitar a quantidade de 1.500 raquetes de palmas forrageira da
variedade orelha de elefante. Justifico essa solicitação na
necessidade de amenizar os impactos decorrentes da longa
estiagem e de suas consequências. O campo precisa de mais
ação que resulte em benefícios para as famílias rurais”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Esses documentos
foram repassados em Brasília, aqui eu não tenho documentos
que comprove”, disse. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o sr.
presidente concede uma parte ao vereador Antônio Gilmar de
Freitas Oliveira (PR), para o encaminhamento de ofício, onde
diz, “Envio ofício para o Secretário Municipal de Agricultura,
Lázaro, solicitando que se possa ser feita colocar água nas
árvores das praças e canteiros da nossa cidade”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o sr. presidente concede uma
parte ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde
faz o encaminhamento de ofício, “Envio ofício para o Secretário
Municipal de Agricultura, Lázaro, solicitando que se tome
providências ao caminhão pipa do município de Umarizal, que
encontra-se em péssimo estado, faltando pneus entre outros.
Na qual seria de suma importância que esse caminhão pipa
fosse concertado, por que o mesmo é de grande importância
em nosso município, onde as comunidades já vêm cobrando
bastante”, disse. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o sr.
presidente concede uma parte ao vereador Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), para encaminhamento de ofício, “Eu gostaria
que essa Casa Legislativa enviasse um ofício ao Ministério
Público, pedindo esclarecimento acerca do dinheiro que ficou no
Executivo Municipal de Umarizal, para a compra de um veículo
Picape cabine dupla 4x4 – DIESEL, para a Secretaria Municipal
de Saúde de Umarizal-RN. E saber se esse dinheiro ainda
encontra-se disponível”, disse. Ato seguinte ainda na ordem do
dia o sr. presidente concedeu uma parte ao vereador Antônio
Gilmar de Freitas Oliveira (PR), para encaminhamento de ofício,
“Encaminho para Biblioteca da Prefeitura Municipal de Umarizal,
o livro “Paixão de ocasião uma história de amor”, disse. Ato
seguinte Encerrando a ordem do dia, o sr. presidente faculta a
palavra aos senhores (a) para as suas considerações finais.
Onde por ordem de inscrição a palavra é facultada a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde inicia o seu
pronunciamento relatando da viagem feita a cidade de NatalRN, na última quinta-feira (17/08), cumprindo uma agenda
extensa de trabalhos parlamentares. “Na oportunidade quero
agradecer ao ex-prefeito de Umarizal Adson Luiz e ao Deputado
Estadual José Dias, porque através deles eu fui recebida nas
secretarias estaduais. Em visita na EMATER de Natal-RN, na
pessoa da Diretora Geral a Srª Kátia, onde eu fui reivindicar
algumas barragens submersas para o nosso município. Como
também falei sobre o Programa do Leite Federal que vem
beneficiando muitos municípios, onde fui atrás que o nosso
município fosse em incluso nesse programa para que fosse
beneficiado com esse programa. A diretora me esclareceu que
esse leite vem através de entidades (Escolas, Hospitais,
Asilos...), então em nosso caso eu coloquei a Escola Estadual
de Tempo Integral Paulo Abílio, haja vista por funcionar em
tempo integral e fornecer 4 refeições por dia. A Diretora me
pediu para eu enviasse ofício a mesma, solicitando e que tão
logo ela iria me dá uma resposta”, disse. A vereadora ainda
comentou sobre sua visita a Secretária Estadual de Segurança
Pública, Drª Sheila Freitas, “Devido ela ter tido outras
audiências, ela não estava na capital, mais fui recebida pelo o
Delegado especial Claiton Pinho, na qual fiz várias
reivindicações para o nosso município, onde pedir mais efetivo,
cobrei uma viatura de grande porte para o nosso município,
onde também solicitei a reabertura total da nossa Delegacia
Civil entre outras reivindicações”, disse. A parlamentar ainda
relatou sobre a sua visita ao Secretário-adjunto da Educação,
Marinho, onde fez reivindicações na qual uma delas foi a
reforma da Escola Estadual 11 de agosto. “O secretário me
afirmou que já existe uma licitação em tramitação pelo o Projeto
convênio pelo o RN Cidadão, e me garantiu que a escola será
reformada”, disse. Neide Freitas (PSD), também esteve com o
Diretor do ITEP, Marcos Brandão, na qual a vereador perguntou
ao diretor qual seria a possibilidade do município de Umarizal,
voltar a fazer documentação novamente (Identidade e a Carteira
Profissional), diante disso o mesmo me passou o contato da
subcoordenadora do ITEP, Drª Luciana, na qual em seguida
liguei para a mesma, ela me passou para o setor de convênio
do ITEP, na pessoa de Astana, em conversa ela me disse que
tem sim precedentes de Umarizal voltar a fazer essas
documentações”, destacou. Em conversa ainda com o
Deputado Estadual José Dias, a vereadora solicitou melhorias
para a Segurança Pública de Umarizal. Como também que o
deputado pudesse conseguir juntamente com o governo do
estado, a liberação para a instalação de uns poços na zona
rural que foram perfurados, ainda na gestão do saudoso exprefeito Marcos Fernandes. E por último a vereadora solicitou
do deputado que conseguisse com o governo do estado, um
Restaurante Popular para o município de Umarizal. Ato seguinte
o sr. presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), para as suas considerações finais, na
qual a parlamentar iniciou o seu pronunciamento relatando
sobre à Audiência Pública, realizada no último dia 21/08/2017
na Assembleia Legislativa do RN, proposta pelo o Deputado

Estadual Nelter Queiroz (PMDB), na qual falou que a
assembleia com recursos próprios iria disponibilizar para cada
deputado 3 ambulâncias e 3 viaturas para a polícia. “Então eu
queria aqui conclamar, pedir e solicitar dos nobres colegas
vereadores desta casa legislativa, que a gente pudesse se unir
e bater na porta dos nossos deputados, para que
conseguíssemos pelo ou menos 2 ambulâncias e 2 carros da
polícia. Na qual seriam muito bem vindos para nossa cidade”,
disse. A parlamentar relatou que o seu esposo o ex-vereador
Washington Sales, em viagem a capital do estado levou o
convite e entregou para a Secretária Estadual de Segurança
Pública, a Srª Sheila, convidando a mesma para participar da
Audiência Pública que acontecerá no dia 29/08/2017 na Câmara
Municipal de Umarizal-RN, para tratar sobre a Segurança
Pública de Umarizal. A parlamentar relatou novamente da
problemática das professoras municipais de Umarizal, na qual
ainda não receberam o retroativo dos professores. “Mais uma
vez eu conclamo aos nobres colegas que voltaram contra a
minha emenda, que procurem a excelentíssima prefeita de
Umarizal, e vão até ela. Por que eu acho que vocês de certa
forma atestaram que esse retroativo seria pago, nós já estamos
praticamente no fim do mês de agosto/2017, e nós só temos 4
meses, fica difícil a cada mês a gente ver a dificuldade de ser
pago esse retroativo. E que infelizmente é triste, a gente está
batendo várias e várias vezes nessa tecla, já que é de direito do
educador e do professor, que estar todos os dias na sua sala de
aula, com dificuldades dando o suor pelos os seus alunos e sua
profissão, é o que de direito não está sendo pago”, destacou a
vereadora. A parlamentar ainda solicitou do presidente, que o
mesmo solicite as respostas do poder executivo municipal. “Eu
tenho certeza que as respostas que não foram obtidas, não só
foram dessa vereadora mais sim de todos os pares desta Casa
Legislativa. E que essa casa possa ter o respeito que ela
merece ter”, disse. Ato seguinte não havendo quem quisesse
mais fazer o uso da palavra o senhor presidente, determinou
que eu _ Rizoneide Moura Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta
Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA que, após lida e em
tudo estando conforme, será aprovada pelos os senhores
vereadores e declarou encerrados os trabalhos desta Sessão
Legislativa. Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de
Oliveira, Umarizal-RN, em 22 de Agosto de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 05 DE
SETEMBRO DE 2017
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 05ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou ao 1º
Secretário que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (AVANTE), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB),
Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB) Francisco de Assis Filho (DEM) e Antônio Gilmar
de Freitas Oliveira (PR). Faltando os vereadores (a) Rizoneide
Moura Freitas (PSD) e Antonimar Francisco de Oliveira (PSB)
que tiveram as suas ausências justificadas. Ato seguinte o
senhor presidente colocou em votação o pleito do 1ª Secretário,
o que foi aprovado por unanimidade, passando-se direto à
discussão da Ata, o que não havendo quem quisesse
manifestar-se, colocou-a em votação o que foi aprovada por
unanimidade. Ato seguinte o Sr. presidente ordenou que fosse
feita a leitura das correspondências expedidas e recebidas por
esta Casa Legislativa, na qual constatou. Correspondências
Recebidas: Ofícios Nª 104/2017, 043/2017, 044/2017,
045/2017, 046/2017, 047/2017, 029/2017, 022/2017 /
Comunicado MEC. Correspondências Expedidas: Ofícios nª
152/2017, 153/2017, 154/2017, 155/2017, 158/2017 e 160/2017.
Encerrando a leitura das correspondências recebidas e
expedidas: Ato seguinte o sr. presidente solicitou que o 1ª
Secretário Francisco de Assis Filho (DEM), realizasse a leitura
das matérias em pauta, onde constatou as seguintes matérias:
Projeto de Lei Nª 006/2017, de 21 de Agosto de 2017, de
autoria do Poder Executivo Municipal. Que autoriza a proceder
ao Orçamento Municipal, do exercício de 2017, abertura de
crédito especial no valor de R$ 100.000,00 com a finalidade
específica de aquisição de veículos com recurso do PAB-FIXO
destinados a atender as necessidades da Atenção Básica do
município de Umarizal. Projeto de Lei Nª 008/2017, de autoria
do Poder Executivo Municipal de Umarizal. Ementa: Autoriza o
Poder Executivo a celebrar convênio entre a Secretaria de
Segurança Pública, e a Defesa Social e o Município de
Umarizal-RN, para exercício de 2017 e dá outras providências.
(Na qual foi encaminhado para as comissões para que o mesmo
seja avaliado e posteriormente seja colocado em discursão e
votação na próxima sessão legislativa). Ato seguinte o sr.
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), colocou em
discussão o Projeto de Lei Nª 006/2017, onde facultou a palavra
ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde disse,
“Analisando o referente projeto nas comissões, vimos que o
projeto está obedecendo todos as normas técnicas dentro da
constituição. E que este projeto venha a melhorar a qualidade
dos serviços prestados na Saúde Básica do nosso município,
tendo em vista que à aquisição desses veículos, venham a
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suprir essa necessidade que a saúde tem com a falta de
transportes [Veículos]. Na qual externo o meu voto favorável ao
presente projeto de lei”, destacou. Ato seguinte o projeto ainda
em discursão o sr. presidente facultou a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “O projeto hora
exposto, como bem disse o Presidente da Comissão de Justiça
e Redação, Francisco de Assis Filho, que esse projeto
realmente venha a trazer benefícios à população”, disse. Ato
seguinte o projeto ainda em discursão o sr. presidente facultou
a palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde
diz, “Em conversa com o Secretário Municipal de Saúde,
Ubiratan, esse valor que o projeto hora diz na quantia de R$
100.000,00 é único e exclusivo para a compras destes carros
para a secretaria municipal de saúde”, destacou o parlamentar.
Ato seguinte o projeto ainda em discursão o sr. presidente
facultou a palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (AVANTE), onde diz, “Como presidente da Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização, o meu voto é favorável.
Haja vista que este projeto vai beneficiar à atenção básica de
saúde, na compra de 2 (dois) veículos para o atendimento
médico, enfermeiros que trabalham nas equipes de PSF e
outras demandas da atenção básica”, destacou o parlamentar.
Ato seguinte o projeto ainda em discursão o sr. presidente
facultou a palavra ao vereador Antônio Gilmar de Freitas
Oliveira (PR), onde diz, “Quero parabenizar a equipe da Saúde
Municipal, que fizeram toda essa economia e cumprindo todos
os protocolos para que tenhamos hoje esse dinheiro. Na qual
tenho o prazer de está aqui votando favorável neste projeto, e
que a nossa administração municipal possa mais uma vez dá
um passo e conseguir mais melhorias para a nossa população”,
destacou. Ato seguinte o projeto ainda em discursão o sr.
presidente facultou a palavra ao vereador Antônio Robério
Dantas Delfino (PSB), onde diz, “Externo o meu voto favorável,
porque tudo que vem em benefício ao povo, este vereador
estará pronto para aprovar, porque fui eleito pelo o povo”,
destacou. Ato seguinte ninguém não querendo mais discutir o
referente projeto de lei, o sr. presidente colocou em votação.
“Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se
manifeste. O Projeto de Lei nª 006/2017, foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte encerrando a discussão e
votação das matérias em pauta, o sr. presidente faculta a
palavra aos senhores vereadores (a), ainda na ordem do dia
para o Encaminhamento de Ofícios, na qual o sr. presidente
facultou a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), onde diz, “Encaminho ofício para as Secretarias
Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente e a M.A OLIVEIRA
empresa que faz a coleta do lixo, na qual essa semana recebi
reclamações de diversos moradores dos mais diversos bairros
da nossa cidade em relação a fumaça que está sendo expelida,
onde é queimado o lixo no lixão da nossa cidade. Recebi
reclamações dos bairros Novo Horizonte, Mutirão, Ozório e de
localidades da Rua Nova [Bairro São José]. Diante disso eu
gostaria de saber das secretarias hora mencionadas, se essa
informação procede e o que poderá ser feito. Para que a
população seja informada de como está sendo feita essa coleta,
assim como o seu processo de queimada ou de trato com o
lixo”, disse. A parlamentar ainda encaminhou dois ofícios ao
Executivo Municipal, solicitando o quanto antes o envio ao
Poder Legislativo Municipal, os Projetos da LOA e PPA. Como
também quem é o contador atualmente da Prefeitura Municipal
de Umarizal-RN. Ato seguinte Encerrando a Ordem do dia o sr.
presidente faculta a palavra aos senhores (a) vereadores (a)
para as suas considerações finais. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM),
onde inicia o seu pronunciamento relatando sobre a Audiência
Pública sobre a Segurança Pública de Umarizal, realizada no
último dia 29 de Agosto de 2017, na sede do Poder Legislativo
Municipal de Umarizal-RN, “Como propositor desta audiência eu
fiquei bastante feliz, onde demos o primeiro passo para que
algo seja feito relacionado verdadeiramente pela a nossa
Segurança Pública. Diante de tudo que ficou posto e colocado
nesta casa legislativa, através da sociedade, autoridades civis,
militares, judiciarias, muitos foram os avanços que a nossa
comunidade conseguiu através da sua vez e voz nesta casa,
bem como os vereadores e a sociedade em modo geral”,
destacou. O parlamentar ainda em sua fala enviou uma Moção
de Congratulações a Casa Durval Paiva de apoio a crianças em
Natal-RN, pelo o belíssimo trabalho que tem desenvolvido em
Natal e a nível de alto oeste. “Eu fui procurado pela Diretora
Casa Durval Paiva, e senti uma enorme alegria e felicidade de
ouvir dos diretores dessa casa de apoio de crianças com
câncer, que reconheceram o trabalho do vereador Jatão da
Rádio, na área de Umarizal. Estamos em conversa para que
dentre breve aqui em nossa região oeste, eu possa desenvolver
um trabalho para esta casa de apoio as crianças com câncer. A
Casa Durval Paiva, tem um trabalho brilhante no estado do RN
principalmente com as crianças do nosso interior quando assim
chegam em Natal”, disse. O vereador Jatão da Rádio, ainda seu
pronunciamento falou sobre a Criação da Feira Agroecológica
em Umarizal-RN, “Com o apoio da DIACONIA e outras
instituições”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“Como toda a população sabe pelo o problema de saúde que
passei recentemente, onde precisei passar por uma
interferência cirúrgica, na qual eu gostaria aqui de agradecer em
primeiro lugar a DEUS, por ter me dado a oportunidade mais
uma vez de hoje está aqui de volta, também agradeço a minha
família que sempre esteve comigo. Agradeço em especial ao
Deputado Estadual Getúlio Rêgo que teve comigo a todo
momento e a toda a equipe médica. Agradeço também aos
colegas vereadores pelas orações, mensagens e ligações. E
também aos amigos e amigas de Umarizal, que estiveram na
torcida e orando e desejando saúde e boa sorte na minha
cirurgia”, disse. Ato seguinte o sr. presidente facultou a palavra
a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde inicia o
seu pronunciamento se referindo em relação a Audiência
Pública sobre a Segurança Pública de Umarizal, realizada no
último dia 29 de Agosto de 2017, na sede do Poder Legislativo
Municipal de Umarizal-RN, “Na qual foi muito proveitoso e hoje
já vemos o fruto de certa forma dessa audiência pública. Onde
fiquei bastante feliz quando vir que tinha chegado nesta casa
legislativa o Projeto de Lei sobre a parceria mútua, onde
autoriza ao Poder Executivo de criar uma parceria junto a
Polícia Militar a fim de viabilizar as despesas desses policiais
para que a segurança fique pelo ou menos melhor”, externou. A
parlamentar ainda destacou sobre o prazo de entrega do PPA e
da LOA, pelo o Executivo Municipal, “O prazo de recebimentos
deles nesta Casa Legislativa é até o dia 31 de Agosto, e
infelizmente já entramos no mês de Setembro e os dois projetos
ainda não adentraram nesta casa. Na qual sabemos que os
mesmos têm que estarem em tempo abito para serem
discutidos, porque tem que serem entregues até o último dia da
sessão que é dia 31 de Dezembro/2017”, disse. Ato seguinte o
sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), faz o uso da
palavra e fala em relação a fumaça do lixo do lixão, relatada
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pela vereadora Meyre Câmara, onde diz, “O mais adequado
seria os moradores destes bairros hora mencionados pela
parlamentar, verificasse realmente de onde estão vindo essas
fumaças, para saber se é verdade ou não é. Para resolver essa
problemática seria necessário o município desapropriar esse
terreno onde encontra-se o lixão hoje, e que encontre um local
que seja igual o deserto do Saara”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente facultou a palavra ao vereador Antônio Gilmar de
Freitas de Oliveira (PR), onde agradeceu a presença maciça da
população de Umarizal, na audiência pública realizada no último
dia 29/08/2017 sobre a Segurança Pública de Umarizal. “Onde
eu acho que foi uma das maiores audiências públicas já
realizadas em nosso município. Na qual pude ver no rosto de
cada umarizalense a aflição e preocupação com a nossa cidade
e região”, destacou. O parlamentar a participação do Deputado
Estadual Carlos Augusto Maia, na audiência pública. “Na qual
foi o único deputado que atendeu o pedido desta Casa
Legislativa, onde na oportunidade o mesmo se comprometeu de
destinar uma emenda de R$ 50.000,00 para a compra de
câmaras de monitoramento para a nossa cidade. Isso mostra o
reflexo positivo da nossa audiência pública”, disse. Ato seguinte
o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANTE), onde diz, “Fico feliz pela
audiência pública que aconteceu na última terça-feira (29/09),
está rendendo frutos positivos e se Deus quiser irá render muito
mais. Amanhã mesmo teremos uma reunião com o Juiz de
Direito, Promotora, Prefeita e demais autoridades, onde ficou
agendada essa reunião com os Poderes tomarem uma decisão,
e na próxima semana iremos para Natal falar com a Secretária
Estadual de Segurança e se possível também com o
Governador. Fico triste que as vezes a gente tenta solucionar o
problema, onde só hoje para termos ideia, 7 policiais se
aposentaram no RN, ontem foram 4 policiais e todos os dias se
aposentam, como é que vamos conseguir policiais para
trabalhar? Está difícil! O governo do estado parou não está
fazendo nada, ano passado era para ter feito um concurso
público para a Policia Militar, e não fez. Onde fizeram [Governo
Estadual] um estudo e possivelmente esse concurso poderá ser
até o final deste ano”, destacou o parlamentar. Ato seguinte o
sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Robério
Dantas Delfino (PSB), onde diz, “Quero agradecer ao Secretário
Municipal de Infraestrutura, Zome, por ter atendido o meu
pedido de ter concertado o esgoto da Rua: Zenon de Souza,
Bairro Santa Luzia”, disse. Ato seguinte não havendo quem
quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor presidente,
determinou que eu _ Francisco de Assis Filho (DEM), 1ª
Secretário, desta Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA
que, após lida e em tudo estando conforme, será aprovada
pelos os senhores vereadores e declarou encerrados os
trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões Vereador
Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 05 de Setembro
de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 12 DE
SETEMBRO DE 2017
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 06ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB) Francisco de Assis Filho (DEM), Antônio Gilmar
de Freitas Oliveira (PR), Rizoneide Moura Freitas (PSD) e
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB). Faltando somente o
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANT) que teve a
sua ausência justificada. Ato seguinte o senhor presidente
colocou em votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi
aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão da
Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se, colocoua em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte
o Sr. presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou. Correspondências recebidas:
Ofícios Nº 105/2017 e 003/2017. Correspondências Expedidas:
Ofícios Nª 197, 161,162, 163, 156, 157/2017. Moção de
Congratulação Nª 019/2017. Encerrando a leitura das
correspondências recebidas e expedidas. Ato seguinte o sr.
presidente solicita que a senhora 1ª Secretária Rizoneide Moura
Freitas (PSD), faça a leitura das matérias em pauta. “Projeto de
Lei nª 008/2017, Ementa: Autoriza que o Poder Executivo a
celebrar convênio entre a Secretaria de Segurança Pública e a
Defesa Social, no município de Umarizal-RN para o exercício de
2017 e dá outras providências”, disse. Requerimento Nª
021/2017, Umarizal-RN 11 de Setembro de 2017, de autoria do
vereador Francisco Jadson Xavier. Assunto: Estudo de
avaliação da iluminação pública do município de Umarizal-RN,
pelo o executivo municipal. Requerimento Nª 022/2017,
Umarizal-RN 11 de Setembro de 2017, de autoria do vereador
Francisco Jadson Xavier. Assunto: A fixação dos direitos dos
idosos nos órgãos públicos. Projeto de Lei Nª 001/2017, de
autoria da vereadora Waldimeyre Câmara de Lima. Ementa:
Dispõe sobre o reconhecimento como utilidade pública da União

dos Vereadores do Rio Grande do Norte – UVERN, e dá outras
providências. (O projeto foi encaminhado para as comissões,
para ser analisado e discutido e votado na próxima sessão
legislativa). Ato seguinte o sr. presidente colocou em discursão
o Projeto de Lei nª 008/2017 em discursão, onde facultou a
palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz,
“Este projeto é um dos principais passos que já foram dados,
depois dos dias que nós vemos lutando, trabalhando, buscando
em fazer algo relacionado ao questionamento da sociedade no
que se diz no tocante de Segurança Pública do nosso
município. Primeiro passo foi uma Audiência Pública que foi
proposta, por este vereador que vos fala, que realizou-se no dia
29 de Agosto de 2017 nesta Casa Legislativa, com a presença
importantíssima de algumas autoridades civis, militares,
judiciárias nas quais fizeram parte deste plenário, bem como a
presença importante da população civil de Umarizal, que
encheram essa casa para cobrar das autoridades presentes,
algo relacionado a nossa segurança pública. E daí começamos
a colher alguns frutos positivos, como por exemplo a reunião
que aconteceu no último dia 06/09/2017 nesta casa legislativa,
onde estiveram presentes várias autoridades municipais. Na
qual nos aprofundamos e ficamos cada vez mais afiado com o
mesmo discurso, de tentar buscar harmonia para a cidade de
Umarizal no tocante a Segurança, através dos meios
governamentais. Na qual externo o meu voto favorável ao
projeto, voto esse que vai deixar claro e abito o município a
pode sim através dessa lei, fechar parcerias com os órgãos de
segurança pública, para que possamos em Umarizal-RN termos
sim segurança de verdade e qualidade”, destacou. Ato seguinte
o sr. presidente facultou a palavra ao vereador Francisco de
Assis Filho (DEM), para a discussão do projeto, onde diz, “É
louvável esse projeto de lei do executivo, na qual temos que
parabenizar o executivo municipal. E aqui nós vereadores
fazendo o nosso papel de legisladores enquanto Legislativo,
aprovando o projeto. Vamos ser mais objetivo, estamos
assinando um cheque em branco para o executivo, autorizando
como legislativo que o executivo firme essa parceria com a
Secretaria de Segurança do RN. Quero eu que o estado venha
de encontro com o pensamento do nosso executivo municipal e
do legislativo. E que venha também querer ser parceiro, porque
se formos analisar os investimentos do estado na área de
segurança em todo o RN, principalmente em Umarizal, o que
não tem sido feito pela segurança do nosso município. Digo isso
já para não para termos a esperança e nem sermos otimistas e
dizer que essa problemática vai mudar rapidamente”, disse. O
parlamentar ainda comentou o seu encontro com a Secretária
Estadual de Segurança, a Sr.ª Sheila Freitas, onde o mesmo
mostrou e relatou a secretária todos os problemas que Umarizal
vem vivenciando nos últimos tempos. Ato seguinte o projeto
ainda em discursão, o sr. presidente facultou a palavra ao
vereador Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR), onde diz,
“Vemos aqui a coragem da prefeita Elijane Paiva, em mandar
esse projeto de lei. Haja visto ela está tomando para si, uma
responsabilidade que não é nossa [Legislativo e Executivo].
Vemos muito nas redes sociais as críticas às vezes um pouco
ferrenha, em relação ao estado e o município. Onde mais uma
vez eu voto favorável a este projeto como também eu votei nas
comissões. Mas certo que essa responsabilidade não é nossa,
essa responsabilidade é do estado do RN”, externou. Ato
seguinte o projeto ainda em discursão, o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
onde diz, “Nada mais justo do que votarmos favorável a este
projeto, já que vamos assinar um cheque em branco para a
senhora prefeita tomar as providências de acordo com quer a
prefeitura tenha condições de fazer para a nossa Segurança
Pública. Só espero que tenha condições de fazer o melhor por
esse povo, que merece o nosso respeito”, disse. Ato seguinte o
projeto ainda em discursão, o sr. presidente faculta a palavra a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde faz o uso
da palavra é diz, “Fiquei extremamente satisfeita com a prefeita,
ao reconhecer a necessidade de colocar o projeto para ser
votado. Porque na audiência pública, citamos que várias
cidades circunvizinhas já estavam colocando em prática esse
tipo de projeto. E a prefeita ainda relutando, mas ela foi
coerente e refletiu e nos mandou para votarmos. E um ponto
que eu achei bem interessante neste projeto, foi no Art. 6ª
Parágrafo 1ª, que fala justamente que o acompanhamento
desses recursos assim também como a aplicação deles, serão
de responsabilidade de um conselho, constituído por um
representante do Executivo, pelo o delegado da Policia Civil e
por um representante da Policia Militar e um membro do
Legislativo Municipal. Isso mostra que todos esses
representantes estarão fiscalizando a aplicação e a execução
deste projeto de lei. Isso é muito bom e vem de encontro em
questão da transparência. Outra questão também e colocar em
prática um fato que já está sendo feito pela prefeitura, na qual o
Executivo está apenas legalizando de fato as ajudas de custo,
porque vimos aqui na Audiência Pública sobre a Segurança
Pública, a confirmação do representante da Polícia Civil
agradecendo pela parceria do executivo com a polícia civil.
Então esse projeto é mais um passo diante de tantos que
citamos na Audiência Pública e na reunião no último dia
06/09/2017, sobre a questão do que é que se pode ser feito.
Frisamos muito que é de responsabilidade do estado, mas eu
acho que a Segurança Pública é de responsabilidade de todos”,
disse. Ato seguinte o projeto ainda em discursão, o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Antonimar Francisco
de Oliveira (PSB), onde diz, “Parabenizo a senhora prefeita pela
atitude que ela está tomando, quando ela manda um projeto
dentro de uma transparência legal. Onde ela está entregando
esse projeto para que um conselho administre e veja como
fazer esse acompanhamento no dia a dia com esses recursos
destinados em parceira pública do município e estado”,
destacou. Ato seguinte o projeto ainda em discursão, o sr.
presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde diz, “Encaminho o meu voto favorável a
este Projeto de Lei, e dizer que nada mais é de uma legalização
do que já é ajudado. Porque sabemos que o munícipio de
Umarizal, já vem ajudando tanto as policias Militar e Civil, até
porque essa prática já vem das gestões passadas”, destacou.
Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
colocou em votação o Parecer e o Projeto de Lei Nª 008/2017,
onde diz, “Quem for favorável permaneça como estar, caso
contrário se manifeste. O parecer e o Projeto de Lei Nª
008/2017 foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte
dando continuidade as discursões das matérias em pautas, o sr.
presidente colocou em discursão o Requerimento Nª 021/2017,
onde em seguida facultou a palavra ao propositor o vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “O presente
requerimento justifica-se pelo o fato de quer em diversas ruas e
avenidas do nosso município, bem como várias partes da zona
rural encontra-se sem iluminação pública nos postes. Com isso
acometidos pela insegurança que vivemos hoje, sem a dívida
iluminação o quadro se agrava a cada vez mais”, disse. O
parlamentar continua o seu pronunciamento falando da
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importância da Secretaria M. de infraestrutura e o Executivo
Municipal, resolverem essa problemática. “Onde será
importante o envio desse requerimento deste Poder Legislativo,
para o Executivo Municipal com cópia ao Secretário de
Infraestrutura, justamente para que o Poder Executivo aliado a
secretária de infraestrutura, possam fazer essa avaliação de
estudos dos postes do nosso município, bem como os postes
da zona rural. Por dois motivos que um deles é que
contribuirmos com a TIP – Taxa de Iluminação Pública, como
também pelo o quesito da insegurança que está em nosso
município”, disse. Ato seguinte o requerimento ainda em
discursão o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde diz, “Vereador
Jatão da Rádio, eu tenho uma ideia para dizer a vossa
excelência, já que o senhor disse que tem o apoio da prefeita
Elijane e do Secretário de Infraestrutura, então porque não fazer
um estudo do que entra na TIP e que esse recurso seja
destinado diretamente para iluminação pública tanto na zona
urbana e rural. Porque com isso, o que se arrecadaria em
seguida devolveria em troca de serviços prestados à
população”, disse. Ato seguinte o vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), pede uma parte e diz, “Vereador Antonimar, a
TIP nada mais é que um rapei-o que a prefeitura faz da
iluminação pública. Então não é que o recurso possa ser
retornável, e voltar para que possa está colocando em braços
de postes, luz etc.... Porque isso ai quem tem que fazer é a
prefeitura, a TIP é apenas o pagamento da iluminação que hora
é usada pelo o município, através dos postes em vias públicas”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Em
várias outras sessões eu já citei muito essa questão da
iluminação pública do nosso município. O quanto é necessário
que o secretário de infraestrutura e o executivo tenham esse
olhar atencioso e mais criterioso em relação a iluminação
pública. De andar pelas ruas principalmente à noite, visitar os
bairros e averiguar realmente a onde está o déficit de
iluminação pública”, destacou a vereadora. Ato seguinte o
requerimento ainda em discussão o sr. presidente facultou a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
onde diz, “E de grande valia fazer esse estudo, porque tem
muitos sítios que não tem iluminação pública, como por
exemplo o sítio Traíras, Carneiro, Pau D’arco...”, disse. Ato
seguinte o requerimento ainda em discussão a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), externa o seu voto favorável e
destaca a importância do município ter uma iluminação pública
de qualidade, na qual também estará passando mais segurança
à população com as avenidas e ruas iluminadas. “Em relação a
zona rural, realmente necessita porque quase toda a nossa
zona rural não tem iluminação pública”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente colocou em votação o Requerimento Nª 021/2017,
onde diz, “Quem for favorável permaneça como está, ao
contrário se manifeste. O Requerimento Nª 021/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte dando
continuidade as discursões das matérias em pautas, o sr.
presidente colocou em discursão o Requerimento Nª 022/2017,
onde em seguida facultou a palavra ao propositor o vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Na qual solicito a
este Pode Legislativo o envio deste requerimento ao Poder
Executivo de Umarizal, como também a Secretaria Municipal de
Saúde de Umarizal-RN e todas as secretárias do nosso
município. Que juntos possam a fixar nos órgãos públicos
materiais explicativos que contenham o estatuto do idoso.
Considerando o Art. 1ª instituído o estatuto dos idosos
destinado a regular os direitos assegurados as pessoas, com
idade igual ou superior a 60 anos da Lei de Nª 10.741 de 1ª de
Outubro de 2003. Mesmo já, com essa lei ainda vemos
problemas com atendimento aos idosos em nosso município,
como também por várias partes do nosso país. Como vemos
nos jornais pessoas destratando os idosos”, disse. Ato seguinte
o sr. presidente colocou em votação o Requerimento Nª
022/2017, onde diz, “Quem for favorável permaneça como está,
ao contrário se manifeste. O Requerimento Nª 022/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte ainda na ordem
do dia, o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
encaminha uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. ZECA
DE COTA pelo o seu falecimento. Ato seguinte ainda na ordem
do dia, o sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB), onde faz o encaminhamento de
um ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando
que faça a recuperação das estradas vicinais dos sítios
Cajazeiras e Sebastopol. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o
sr. presidente faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), para encaminhamento de uma Moção de
Congratulações para o Sr. Juiz de Direito da Comarca de
Umarizal, Arthur Bernardo, bem como com o mesmo teor para a
Promotora de Justiça do nosso município, a Srª. Engraça, em
agradecimento em nome do Poder Legislativo pela participação
na Audiência Pública sobre a segurança pública, como também
pela reunião interna que aconteceu na câmara municipal com
os poderes executivo, legislativo e judiciário de Umarizal. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o sr. presidente faculta a
palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para
encaminhamento de uma Moção de Congratulações a Diretora
da Escola M. Tancredo Neves, Lizandra Moura, como também a
todos os funcionários da referente escola, pelo o belíssimo
desfile cívico do dia 07 de Setembro. A parlamentar
encaminhou ainda um ofício ao Poder Executivo Municipal,
solicitando informações sobre o pagamento dos funcionários.
Ato seguinte ainda na ordem do dia, o sr. presidente faculta a
palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), para o
encaminhamento de ofícios a Secretaria Municipal de
Agricultura, solicitando o porquê o carro pipa não vem
abastecendo a zona rural do nosso município. “Porque temos
que tratar com bastante zelo os moradores da nossa zona rural,
que tanto precisam e passam por dificuldades”, disse. Ato
seguinte não havendo quem quisesse mais fazer o uso da
palavra o senhor presidente, determinou que eu _ Rizoneide
Moura Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa,
lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo estando
conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores e
declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 12 de Setembro de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 07ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 19 DE
SETEMBRO DE 2017
Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 07ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Rizoneide
Moura Freitas (PSD), Antonimar Francisco de Oliveira (PSB) e
Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANT). Faltando somente
o vereador Antônio Gilmar de Freitas Oliveira (PR) que teve a
sua ausência justificada. Ato seguinte o senhor presidente
colocou em votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi
aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão da
Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se, colocoua em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte
o Sr. presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou. Correspondências recebidas:
Ofícios Nª 108, 107, 106/2017 e 038/2017 da Ação Social.
Correspondências Expedidas: Ofícios Nª 128, 164, 165, 166,
167/2017. Moções de Congratulações Nª 020 e 022/2017.
Moção de Pesar Nª 031/2017. Encerrando a leitura das
correspondências recebidas e expedidas. Ato seguinte o sr.
Presidente solicitou que a senhora 1ª Secretária Rizoneide
Moura Freitas (PSD), realizasse a leitura das matérias em
pauta, onde iniciou dizendo, “Projeto de Lei Nª 001/2017, 12 de
Setembro de 2017, de autoria da vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima. Ementa: Dispõe sobre o reconhecimento
como de utilidade pública da União dos Vereadores do Rio
Grande do Norte – UVERN, e dá outras providências. Projeto de
Lei Nª 009/2017, de autoria do Gabinete da Prefeita Municipal
de Umarizal-RN, Elijane Paiva de Freitas. Na qual autoriza a
abertura de crédito especial no valor de R$ 100.000,00 com a
finalidade específica de fazer necessário para atender à
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para fazer às
despesas de aquisição de equipamentos diversos com recursos
de convênio federal destinados a atender as necessidades de
Atenção Básica no município de Umarizal. (O referente projeto
será encaminhado para as comissões pertencentes, para ser
apreciado e consequentemente ser discutido e votado na
próxima sessão). Projeto de Lei do Legislativo Nª 001/2017, de
18 de Setembro de 2017, de autoria do vereador-presidente
Marcos Antônio de Oliveira. Ementa: Dispõe sobre
denominação de logradouro público da Rua: Francisco Rozendo
de Lima, é da outras providências. (O referente projeto será
encaminhado para as comissões pertencentes, para ser
apreciado e consequentemente ser discutido e votado na
próxima sessão). Ato seguinte encerrando a leitura das matérias
em pautas, o sr. Presidente colocou em discursão o Projeto de
Lei Nª 001/2017, onde em seguida facultou a palavra a
propositora a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB),
onde diz, “A aprovação deste projeto faz com quer a UVERN
amplie cada vez mais o leque de possibilidades que a mesma
oferece aos vereadores do RN. Onde tenho certeza que os
senhores vereadores desta casa legislativa, já são cientes do
papel da UVERN, na qual vossas excelências já tiveram a
oportunidade de participarem juntamente com o Tesoureiro da
UVERN, o ex-vereador Washington Sales, em Brasília-DF no
evento da MACHA DOS VEREADORES DO BRASIL, na qual
tiveram descontos através da UVERN”, destacou em sua fala. A
parlamentar ainda na explanação do seu projeto, externou
alguns dos trabalhos que a UVERN disponibiliza aos seus
filiados, “Tais como assessorias administrativas, financeiras,
jurídica, contábil, técnica entre outras. Apresento esse projeto,
por que como parlamentar faço parte da UVERN, não através
da Câmara Municipal de Umarizal, que infelizmente esta casa
não se propôs a se filiar a UVERN, mas por mim mesmo fiz
minha filiação, onde é retirado 1% do que recebo. E tiver já o
prazer de participar de diversos cursos e encontros da UVERN,
como ultimamente no mês de Agosto/2017 de um curso de
capacitação sobre LOA, LDO e PPA na Câmara Municipal de
Felipe Guerra-RN. Então a UVERN está ai para oferecer esse
tipo de serviços aos seus filiados, onde na cidade de UmarizalRN, contamos com a sede da UVERN localizada no Escritório
da SALLES ASSESSORIA, como também nas cidade de
Mossoró e Natal onde em breve estará sendo inaugurado a
nossa sede oficial, onde estarão disponibilizando aos
vereadores do estado do RN, um alojamento para acolher os
parlamentares quando vierem a capital, como também todos os
seus serviços”, externou. Ato seguinte o projeto ainda em
discursão, o Sr. Presidente facultou a palavra ao vereador
Francisco Jadson Xavier (PSB), onde diz, “Na minha concepção
acho esse projeto hora apresentado pela vereadora Mayre
Câmara, de grande importância e valia. Desde do início do meu
mandato eu venho observando o trabalho feito por essas
instituições que agregam valores aos vereadores. E de modo
particular a UVERN vem agregando valores a todos os
vereadores do nosso estado do RN”, destacou o parlamentar.
Ato seguinte o projeto ainda em discursão, o Sr. Presidente
facultou a palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM),
onde externou a importância da aprovação do projeto hora
exposto, por ser uma entidade de credibilidade e respeito no
RN, e que vem fazendo um excelente trabalho, “A UVERN vem
com um diferencial, que é de ser mais próxima dos vereadores
e dá toda uma assistência aos parlamentares associados. E na
oportunidade estarmos aqui tendo esse privilégio de aprovar
este projeto, tornando-a uma utilidade pública, onde peço aqui
encarecidamente ao senhor Presidente da Câmara Municipal de
Umarizal, o Sr. Marcos Antônio de Oliveira, que veja a
possibilidade de filiar esta casa legislativa na UVERN”, disse.

Ato seguinte o projeto ainda em discursão, o Sr. Presidente
facultou a palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino
(PSB), onde externou o seu voto favorável e destacou a
importância da UVERN, para todos os vereadores do RN, e
sugeriu que o presidente da câmara municipal de Umarizal,
visse a possibilidade de fazer a filiação deste Poder Legislativo,
com a UVERN. Ato seguinte o projeto ainda em discursão, o Sr.
Presidente facultou a palavra ao vereador Antonimar Francisco
de Oliveira (PSB), onde diz, “É um orgulho imenso votarmos
neste projeto para que a UVERN, seja conhecida com Utilidade
Pública. Porque a UVERN é uma entidade que a cada dia que
passa, está adquirindo mais respeito em nosso estado,
representando as câmaras municipais, como também os seus
edis. Desde já, peço ao senhor presidente que analise a
possível filiação da Câmara Municipal de Umarizal, na UVERN”,
disse. Ato seguinte o sr. Presidente faculta a palavra ao
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANT), onde diz,
“A aprovação deste projeto é de grande importância para a
classe dos vereadores. A UVERN está há um ano e poucos
meses na ativa, na qual acompanhei o Tesoureiro da UVERN, o
ex-vereador Washington Sales, nas discursões da construção
da UVERN, e eu sei da intenção deles do quanto é importante
essa aproximação dos vereadores, e que essa união vem para
fortalecer mas a classe que muitas vezes é esquecida, onde
externo o meu voto favorável”, destacou. Ato seguinte o sr.
Presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde diz, “Na qual registro o meu voto favorável
ao projeto em discussão, e dizer que esse projeto só vem a
engrandecer mais ainda a classe dos vereadores do nosso
estado”, disse. Ato seguinte não havendo quem queria usar da
palavra, o sr. Presidente colocou em votação o Parecer e o
Projeto de Lei Nª 001/2017, onde diz, “Quem for favorável,
permaneça como estar ao contrário se manifeste. O Parecer e o
Projeto de Lei Nª 001/2017 foram aprovados por unanimidade”,
disse. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o sr. Presidente
faculta a palavra aos senhores (a) vereadores (a) para que faça
o encaminhamento de ofícios. Ato seguinte ainda na ordem do
dia, o sr. Presidente facultou a palavra ao vereador Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB), para o encaminhamento duas
Moções de Pesar, “Onde eu gostaria de enviar em nome da
câmara municipal de Umarizal, a primeira seria aos familiares
de Cigano de Maria de Joca, e a outra para os familiares da
Dona Santa (Esposa de João Beco)”, disse. Ato seguinte ainda
no encaminhamento de ofícios, o sr. Presidente Marcos Antônio
de Oliveira (PSB), faz o uso da palavra e encaminha uma
Moção de Pesar, ao familiares do senhor PANTERA. Ato
seguinte o sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), para fazer um
encaminhamento de uma moção de congratulações, onde diz,
“Para o Blogueiro/Professor o amigo Cesimar Oliveira, no qual
essa semana através de suas redes sociais parabenizava esta
Casa Legislativa e os senhores vereadores, pelo o ato de visitas
que fizemos na capital do nosso estado, principalmente nas
secretárias de segurança, SETHAS, SEMARH entre outras. Ato
seguinte o sr. Presidente faculta a palavra a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), para o encaminhamento de
uma Moção de Congratulação, para o grupo S.O.S ANIMAIS em
Umarizal-RN, “Grupo esse que vem desenvolvendo um
belíssimo trabalho com os animais de rua da nossa cidade”,
disse. Ato seguinte encerrando a ordem do dia, o Sr. presidente
faculta a palavra aos senhores vereadores (a) para as suas
considerações finais, na qual por ordem de inscrição a palavra é
facultada ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde em
seu pronunciamento destacou a situação difícil que encontramse as prefeituras do Brasil, “Para executarem os seus trabalhos
como executivo, diante dos prefeitos (a). Tenho como exemplo
no dicênio do dia 08 de Setembro, foi zerado em 38 municípios
do estado do Rio Grande do Norte, na cota do FPM. Diante
disso nós perguntamos como é que tem condições de haver
governabilidade pelo os prefeitos, e que na realidade nós
sabemos que quem vai pagar essa conta somos nós, enquanto
cidadão e povo, diante de tanta corrupção vista em nosso país”,
disse. O parlamentar ainda relatou sobre a sua viagem a capital
do estado do RN, Natal-RN, na última semana juntamente com
o vereador-presidente Marcos Antônio de Oliveira, Vicepresidente Maykon Nunes e o vereador Gilmar Freitas. Na qual
estiveram acompanhados do Deputado Estadual Carlos
Augusto Maia, e estiveram em diversas secretarias estaduais do
RN, em busca de recursos para segurança pública, recursos
hídricos entre outros. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde
inicia o seu pronunciamento relatando do requerimento que a
mesma apresentou no último dia 15 de Maio de 2017, neste
Poder Legislativo Municipal, na qual pedia ao Governo do
Estado do RN, a implantação do Programa Microcrédito
Empreendedor, “E quero aqui externar o quanto eu estou feliz,
desse programa ter chegado ao nosso município. E de ter feito
mais de 200 cadastros de microempreendedores da nossa
cidade. Onde disponibilizou o valor de R$ 6.000,00 para
pessoas jurídicas e R$3.000,00 para pessoas física”, destacou
a parlamentar. A vereadora ainda faz um pedido ao Presidente
da Câmara Municipal de Umarizal, que entre em contato com o
executivo municipal, para que se tome providências em relação
as respostas de ofícios e requerimentos, enviados pelos os
vereadores deste Poder Legislativo. “Como é que a gente pode
fiscalizar que pedimos informações ao Executivo Municipal, e
não obtemos respostas. Na qual eu acho que essa casa
legislativa, precisa tomar providências porque há de se ter
respeito com os vereadores desta casa”, disse. A vereadora
relatou sobre a questão do Piso Retroativos dos Professores
Municipais de Umarizal, onde diz, “Na qual eu conclamo aqui
aos nobres colegas que votaram contra as minhas emendas,
para que procure a senhora prefeita, para propor a ela elaborar
um calendário e ver a probabilidade de pagar esse retroativo”,
disse. Ato seguinte o Sr. presidente faculta a palavra a
vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde inicia a sua fala
parabenizando a vereador Meyre Câmara (PSB), pelo o
requerimento apresentando no mês de Maio/2017, na qual
pedia ao Governo do Estado do RN, a implantação do
Programa Microcrédito Empreendedor em Umarizal, onde foi
atendido e irá beneficiar a vários microempreendedores do
nosso município. A vereadora ainda falou da sua participação a
convite do Governador do RN, para participar do Programa Vila
Cidadão na cidade de Olho D’água dos Borges-RN. “Onde
várias ações foram realizadas, como documentos de
identidades, CPF e muito mais. Na oportunidade fiz várias
reivindicações ao Governador Robson Faria, para o nosso
município”, destacou. Ato seguinte o sr. presidente facultou a
palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde em
seu pronunciamento relata sobre a Segurança Pública de
Umarizal, na qual parabeniza aos colegas vereadores por terem
ido a Natal-RN, Obs:(O vereador Francisco de Assis Filho, não
poder ir a viagem por estar cirugiado) e em audiência estiveram
juntos com a Secretária Estadual de Segurança Pública do RN,
a Srª. Sheila Freitas, e a cúpula da Polícia Civil e Militar do RN,
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na qual juntos conseguiram algumas conquistas para o
município de Umarizal. “Onde é hora de agradecer, algumas
conquistas obtidas neste ano. Portando agradecemos a
estrutura da Policia Civil, que esteve aqui no período do
Umarizal Fest 2017 e essa mesma estrutura que encontra-se
aqui em nossa cidade na Festa do nosso Padroeiro. Sabemos
que essa estrutura ajuda muito, mas temos que pensar na pós
festa, onde é essa mensagem que tem que chegar aos nossos
governantes”, destacou o parlamentar. Ato seguinte não
havendo quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas
(PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a
presente ATA que, após lida e em tudo estando conforme, será
aprovada pelos os senhores vereadores e declarou encerrados
os trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões
Vereador Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 19 de
Setembro de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 08ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 10 DE
OUTUBRO DE 2017
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 08ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Os
trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a presidência do
presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Estando de posse
da palavra o senhor presidente solicitou a 1º Secretária que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Francisco
Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
Francisco de Assis Filho (DEM), Rizoneide Moura Freitas
(PSD), Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT) e Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
(PR). Ato seguinte o senhor presidente colocou em votação o
pleito da 1ª Secretária, o que foi aprovado por unanimidade,
passando-se direto à discussão da Ata, o que não havendo
quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o que foi
aprovada por unanimidade. Ato seguinte o Sr. presidente
ordenou que fosse feita a leitura das correspondências
expedidas e recebidas por esta Casa Legislativa, na qual
constatou. Correspondências recebidas: Ofícios Nª121, 126,
127, 132,133, 134, 135,136,137, 138, 139,140, 145/2017 G.P.
Ofício nª 061, 2081, 06, 394/2017. Ofício Circular Nª 004/2017,
056/2017 Comunicado do MEC. Correspondências Expedidas:
Ofício 169/2017. Encerrando a leitura das correspondências
recebidas e expedidas. Ato seguinte o Sr. Presidente solicita
que a senhora 1ª Secretária Rizoneide Moura Freitas (PSD),
faça a leitura das matérias em pauta, onde inicia a leitura das
seguintes matérias, “Projeto de Lei nª 010/2017 em 06 de
Setembro de 2017 de autoria do Poder Executivo Municipal de
Umarizal-RN. Ementa: Dispõe sobre a alteração do Código
Tributário do Município de Umarizal (Lei Nª 448/2008) e dá
outras providências. (Este referente projeto estará sendo
encaminhado para as comissões para ser avaliado). Projeto de
Lei Nª 009/2017 de 14 de Setembro de 2017 de autoria do
Executivo Municipal de Umarizal-RN, que autoriza a abertura de
crédito especial no valor de R$ 100.000,00. Projeto de Lei do
Legislativo Nª 001/2017 de 18 de Setembro de 2017. Ementa:
Dispõe sobre denominação de logradouro público de Rua
Francisco Rozendo de Lima (Bolinha) e dá outras providências.
Requerimento Nª 023/2017, Umarizal-RN, em 06 de Outubro de
2017, de autoria do vereador Francisco Jadson Xavier (DEM).
Assunto: Projeto do Governo Estadual (VILA CIDADÃ).
Requerimento Nª 024/2017, Umarizal-RN, em 06 de Outubro de
2017, de autoria do vereador Francisco Jadson Xavier (DEM).
Assunto: Sistema de classificação de pacientes, ou sistema de
classificação de risco nos atendimentos médicos municipais.
Requerimento Nª 012/2017, Umarizal-RN em 06 de Outubro de
2017, de autoria da vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB). Ementa: Requer da Mesa Diretora desta Casa
Legislativa que realize no dia 27/11/2017, um Sessão Solene
em homenagem aos 59 anos de Emancipação Política de
Umarizal e para entrega dos títulos de cidadãos Umarizalense”,
disse. Ato seguinte encerrando a leitura das matérias em pauta,
o Sr. Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), coloca em
discursão o Projeto de Lei Nª 009/2017 onde em seguida faculta
a palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), para a
discussão do referente projeto de lei. “Eu como Presidente da
Comissão de Redação e Justiça, quero aqui externar o meu
voto favorável ao Projeto de Lei Nª 009/2017, e destaco que o
projeto está obedecendo as normas técnicas regimentais e
constitucional”, externou. Ato seguinte o projeto ainda em
discussão o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANT), onde diz, “Como
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização, eu externo o meu voto favorável. Haja vista esse
projeto de lei ser só a mudança de uma monecratura financeira,
haja vista não constar no orçamento de 2017 da Prefeitura
Municipal de Umarizal, recursos oriundos dos Governo Federal.
E essa mudança de monecratura é só autorizando o crédito
suplementar, para que se possa pagar os equipamentos que
foram comprados diante de uma emenda federal”, disse. Ato
seguinte o projeto ainda em discussão o Sr. Presidente faculta a
palavra ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB),
onde diz, “Como os colegas vereadores relataram em suas
falas, não há mais necessidade de discutirem esse projeto, no
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sentido do tal projeto que simplesmente é a mudança de
monecratura para que seja feito o pagamento de materiais já
adquiridos. E que o município não tinha ainda esses recursos
destinados no orçamento de 2017, então com essa necessidade
que o município encontra-se e vendo que o projeto está de
acordo com o parecer das duas comissões de finanças e
orçamento, eu também sou plenamente favorável ao projeto”,
destacou. Ato seguinte o projeto ainda em discussão o Sr.
Presidente faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde diz, “Quero externar o meu voto favorável
ao parecer deste projeto hora em discussão, onde o nosso voto
é de grande importância para que haja essa mudança de
monecratura, haja visto os instrumentos já terem sidos
comprados e estarem em poder do Poder Executivo Municipal
de Umarizal”, destacou. Ato seguinte o projeto ainda em
discussão o Sr. Presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Como já foi
relatado aqui pelos os nobres colegas, não há muita
necessidade de ser discutido o referente projeto de lei, por que
o que muda apenas é que anula o que estava escrito no plano
plurianual e passa a valer o que foi de escrito em cima do
projeto”, disse. Ato seguinte nenhum dos senhores (a)
vereadores (a) não querendo mais fazer o uso da palavra, o Sr.
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nª 009/2017,
onde disse, “Quem for favorável permaneça como estar, ao
contrário se manifeste. O Projeto de Lei Nª 009/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o Sr.
Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), passa a
Presidência para o Sr. vice-presidente Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT), para que o mesmo posso
apresentar e fazer a defesa do seu Projeto de Lei do Legislativo
Nª 001/2017. Ato seguinte o Sr. Presidente Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT), faculta a palavra ao propositor do
Projeto de Lei do Legislativo Nª 001/2017, o vereador Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), onde faz o uso da palavra e diz,
“Este Projeto de Lei que hora apresento a toda a população e
especialmente aos moradores desta rua que estão sendo
contemplados, com a nomeação da mesma. O seguinte projeto
de lei trata-se de uma justa e merecida homenagem à memória
de um cidadão umarizalense, bem como aos seus familiares,
que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e
desenvolvimento da nossa cidade. O Sr. Francisco Rozendo de
Lima (BOLINHA), foi um homem de bem, de conduta exemplar,
na qual representa um modelo a ser seguido pelos os
umarizalenses, que como de família, quer como cidadão
honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres
para com seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedor
da justa homenagem que com esta denominação o Poder
Legislativo prestam à sua memória”, externou o vereador. Ato
seguinte nenhum dos senhores vereadores não querendo mais
fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente colocou em votação o
Projeto de Lei do Legislativo Nª 001/2017, onde disse, “Quem
for favorável permaneça como estar, ao contrário se manifeste.
O Projeto de Lei do Legislativo Nª 001/2017, foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente Maykon
Ricard Cavalcante Nunes (AVANT), repassa a presidência ao
senhor Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB). Ato
seguinte dando continuidade à discussão das matérias em
pauta, o Sr. Presidente coloca em discursão o Requerimento Nª
023/2017, na qual a palavra é facultada ao propositor do
requerimento, o vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde
diz, “Requeiro de forma regimental, que o SETHAS através de
seus representantes legais, possa realizar em Umarizal o
Projeto VILA CIDADÃ. O nominado projeto tem como
fundamento levar para a população mais carente os serviços
essenciais do estado como; Confecção de carteiras de trabalho,
identidade, CPF, cadastro em programas sociais e de emprego.
Além de proporcionar um dia de lazer as crianças”, destacou. O
parlamentar ainda externou dizendo, “Muitas são as pessoas
que diariamente nos cobra, por esses serviços aqui em nossa
cidade. Enquanto parlamentares que somos, nós temos que
buscar que esses serviços, para que também sejam oferecidos
pelo o Executivo Municipal de forma a ser contínua”, disse. Ato
seguinte o Requerimento ainda em discussão o Sr. Presidente
faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
onde diz, “Desde já registro o meu voto favorável ao
requerimento do vereador Jatão da Rádio. Na qual comunico
aqui ao mesmo e aos demais colegas, que na oportunidade que
eu estive no VILA CIDADÃ que ocorreu no município de Olho
D’água dos Borges-RN, onde na ocasião eu falei com o
Governador Robson Faria, e fiz algumas reivindicações para o
nosso município de Umarizal. E conversando com o governador
eu fiz o pedido do Projeto VILA CIDADÃ, na qual o governador
respondeu que o município seria beneficiado sim, e que iria só
combinar com o Deputado Estadual José Dias, uma data para
que trouxesse esse evento para o nosso município”, disse. A
parlamentar ainda destacou que estará entrando em contato
com o Deputado José Dias, para solicitar ao mesmo o quanto
antes a vinda desse projeto VILA CIDADÃ para o município de
Umarizal-RN. Ato seguinte o requerimento ainda em discussão,
o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador Francisco de
Assis Filho (DEM), onde diz, “O meu voto é favorável ao
Requerimento Nª 023/2017, e tenho certeza que com à
aprovação deste requerimento e com o pedido e a força política
da nobre vereadora Neide de Marcos, com o Deputado José
Dias onde consequentemente a força do deputado que é aliado
ao governador esse dia irá se concretizar o mais rápido possível
na nossa cidade. Mas tenho mais certeza ainda, com algo que
irá contribuir bastante para que esse projeto se concretize e
faça que o governador venha ao Umarizal, que depois que ele
foi eleito não veio ainda, é à proximidade do pleito eleitoral de
2018”, destaca. Ato seguinte o requerimento ainda em
discussão, o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde diz, “Externo aqui o
meu voto favorável, e quero acrescentar dizendo que com a
vinda da VILA CIDADÃ para o nosso município, só quem irá
ganhar é a nossa população que tanto necessita desses
serviços”, disse. Ato seguinte o requerimento ainda em
discussão, o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANT), onde diz, “O meu
voto é favorável ao Requerimento Nª 023/2017, haja vista que o
VILA CIDADÃ trará vários projetos e serviços para a nossa
comunidade umarizalense, tais como; 2ª Via de Carteiras de
Identidade, CPF, Carteiras de Trabalho entre outros”, disse. Ato
seguinte o requerimento ainda em discussão, o Sr. Presidente
faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), onde diz, “Declaro aqui o meu voto favorável ao
Requerimento Nª 023/2017, na qual lembro muito bem que há
alguns anos atrás esse projeto já aconteceu aqui em nosso
município, onde a população em si foi muito beneficiada. E este
requerimento hora em discussão, vem de encontro ao 7ª
Requerimento que eu enviei esse ano nesta Casa Legislativa ao
Poder Executivo Municipal de Umarizal, pedindo que o
Executivo fizesse um convênio com o ITEP. Porque sabemos
que uma ação dessas o dia todo irá beneficiar muito a nossa

população, mas a população precisa desses serviços
diariamente”, destacou. Ato seguinte o requerimento ainda em
discussão, o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde diz, “Há 15 dias
atrás eu tive a oportunidade de ir na cidade de Messias TarginoRN, prestigiar o Projeto VILA CIDADÃ que lá acontecia, na qual
eu estava acompanhado da vereadora Neide de Marcos, o
Diretor da Escola E. Zenon de Souza, Francisco Geraldo e a
Diretora da EMATER a Srª Jales, e juntos fizemos o pedido ao
governador Robson Faria, o pedido da VILA CIDADÃ para o
município de Umarizal-RN, diante disso o governador relatou
que iria mandar o projeto para Umarizal, mas pediu que nós
entrasse em contato com Deputado Estadual José Dias, para
combinarmos a data para a realização do projeto”, destacou.
Ato seguinte nenhum dos senhores (a) vereadores (a) não
querendo mais fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente colocou
em votação o Requerimento Nª 023/2017, onde disse, “Quem
for favorável permaneça como estar, ao contrário se manifeste.
O Requerimento Nª 023/2017 foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte dando continuidade à discussão das
matérias em pauta, o Sr. Presidente coloca em discursão o
Requerimento Nª 024/2017, na qual o Sr. Presidente faculta a
palavra ao propositor do requerimento, o vereador Francisco
Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Requeiro de forma regimental,
que seja implantado o Sistema de classificação de pacientes, ou
sistema de classificação de risco com as diretrizes e
direcionamentos explicadas em painéis/banners a serem
fixados nos centros de saúde local e outros locais de grande
circulação de pessoas, visível para todos os munícipes que
forem utilizar a rede pública de saúde, para fins de
esclarecimentos”, disse. O parlamentar ainda destaca em sua
fala dizendo, “A classificação de ressico é uma ferramenta
utilizada nos serviços de urgência e emergência, que visa
avaliar e identificar os pacientes que necessitam de
atendimento prioritário, de acordo cm a gravidade clínica,
potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. Ou
seja, trata-se da priorização do atendimento, após uma
complexa avaliação do paciente, realizada por um profissional
devidamente capacitado, do ponto de vista técnico e científico, o
que facilitaria o rápido atendimento do usuário do SUS”, disse.
Ato seguinte na discussão do requerimento nª 024/2017, o Sr.
Presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar Freitas
de Oliveira (PR), onde diz, “A cidade de Umarizal já existe esse
sistema, não com o nome classificação de risco, mas como
triagem onde uma técnica de enfermagem ou uma pessoa
qualificada, observa os sinais vitais do paciente e
consequentemente já vai priorizando. Na qual o requerimento
do vereador Jatão da Rádio, é de grande importância”, destaca.
Ato seguinte na discussão do requerimento nª 024/2017, o Sr.
Presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde diz, “Confesso nobres colegas que estou
ainda sem entender como seria essa classificação, diante disso
eu queria saber do propositor do requerimento como seria o
critério de classificação? Baseado em quê? Quem faria essa
classificação? Para que todos possa entender”, disse. Ato
seguinte o Sr. Presidente concede uma parte ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), para responder a pergunta da
vereador Waldimeyre (PSB), onde diz, “Na explanação do meu
requerimento eu passei todas essas informações que vossa
excelência está com dúvida”, destaca. Ato seguinte ainda na
discussão do requerimento nª 024/2017 o Sr. Presidente faculta
a palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANT), para a discussão do requerimento, onde diz, “Externo
aqui o meu voto favorável ao requerimento nª 024/2017, haja
vista que só vem beneficiar a nossa população e diagnosticar
quem realmente é emergência/urgência para classificar o seu
atendimento”, disse. Ato seguinte ainda na discussão do
requerimento nª 024/2017 o Sr. Presidente faculta a palavra ao
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), para a discussão do
requerimento, onde diz, “Quero aqui dizer que o meu voto
também é favorável, mas faço aqui uma ressalva onde no meu
entendimento o que eu entendi neste requerimento, é que na
verdade como se fosse uma questão de uma informação mais
precisa, para o paciente saber qual direcionamento o mesmo
tomará no atendimento, se ele é urgência ou emergência”,
disse. Ato seguinte nenhum dos senhores (a) vereadores (a)
não querendo mais fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente
colocou em votação o Requerimento Nª 024/2017, onde disse,
“Quem for favorável permaneça como estar, ao contrário se
manifeste. O Requerimento Nª 024/2017 foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte dando continuidade à
discussão das matérias em pauta, o Sr. Presidente coloca em
discursão o Requerimento Nª 012/2017, e consequentemente
faculta a palavra a propositora a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde diz, “Este requerimento justifica-se pelo o
fato de que nossa querida cidade estará completando 59 anos
de sua emancipação política, e nada mais justo do que
homenagearmos nossa querida cidade neste dia, além de
podermos entregar títulos de cidadãos umarizalenses as
pessoas que prestaram relevantes serviços ao nosso
munícipio”, destaca. A parlamentar ainda em sua fala destaca
dizendo que cada vereador escolherá pessoas para fazer a
entrega dos títulos de cidadãos umarizalense. “Para que isso
seja aprovado, que a gente também possa encaminhar e votar
para que posteriormente possamos distribuir esses títulos de
cidadãos Umarizalenses, as pessoas hora escolhidas por cada
um dos edis deste Poder Legislativo. Então é importante e é
uma data que não podemos deixar passar em branco, pois é
uma data festiva, onde nossa cidade comemora 59 anos de
Emancipação Política. Para que também a gente aprove o
projeto que decreta o decreto legislativo que designa o título de
cidadão umarizalense que nós vereadores vamos escolher”,
disse. Ato seguinte ainda na discussão do requerimento nª
012/2017 o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador Maykon
Ricard Cavalcante Nunes (AVANT), para a discussão do
requerimento, onde diz, “O meu voto é favorável ao
requerimento hora em discussão, haja vista temos várias
pessoas que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento
da nossa cidade e com isso nada mais justo do que
homenagearmos com esse título de cidadão umarizalense”,
disse. Ato seguinte nenhum dos senhores (a) vereadores (a)
não querendo mais fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente
colocou em votação o Requerimento Nª 012/2017, onde disse,
“Quem for favorável permaneça como estar, ao contrário se
manifeste. O Requerimento Nª 012/2017 foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte encerrando as discussões e
votações das matérias em pauta, o Sr. Presidente abre o
espaço ao senhores (a) vereadores (a), para o encaminhamento
de ofícios na ordem do dia, onde a palavra é facultada a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz,
“Encaminho ofício ao Diretor de Recursos Humanos, o Sr. Sílvio
Alysson da Silva, solicitando cópias das folhas de pagamento
dos mês de Janeiro à Setembro do corrente ano do Poder
Executivo Municipal de Umarizal-RN. Encaminho um ofício ao
Poder Executivo Municipal de Umarizal-RN, solicitando que
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envie ao Poder Legislativo Municipal de Umarizal-RN, o Projeto
de Lei criando um o Conselho Municipal de Segurança do
Município de Umarizal. Encaminho um ofício ao Chefe da Casa
Civil de Umarizal, o Sr. Manuel Paulo Cavalcante, solicitando
informações quanto a criação da Ouvidoria Municipal. Haja visto
que o Superintendente da CGU do RN, o Sr. Marcelo Guedes
Souza, em entrevista ao Bom dia Brasil disse que apenas 4
municípios que estão oficialmente criado a sua ouvidoria, que
são os municípios de: São Fernandes, São Miguel, Tibau e
Currais Novos-RN. Como também ouvir falar que a Prefeitura
de Umarizal, tem uma ouvidoria diante disse gostaria de saber
quem é esse ouvidor? Se realmente essa ouvidoria está
legalizada? Na qual é necessário que todas as prefeituras
tenham essa ouvidoria legalizada, para as mesmas não perder
recursos federais”, disse. Ato seguinte o Sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), para o
encaminhamento de matérias, onde diz, “Encaminho um Moção
de Pesar, ao familiares da Senhora Damiana (Irmã do Cantor
Raí Soares). Encaminho outra Moção de Pesar aos familiares
da Senhora Margarida Francisca da Conceição (Margarida de
Sr. Olímpio)”, disse. Ato seguinte o Sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
para o encaminhamento de ofícios, onde diz, “Encaminho ofício
para a Senhora Prefeita Municipal de Umarizal, Elijane Paiva,
solicitando que a mesma através da Secretaria de Obras e
Infraestrutura façam um lombada (Quebra Mole), na rua
afastada do Bairro COHAB em Umarizal-RN. Encaminho ofício
com o mesmo teor, para a construção de uma lombada na Rua
Zenon de Souza, Bairro: Santa Luzia (Próximo ao Bar de Cesi)”,
disse. Ato seguinte encerrando a Ordem do Dia, o Sr.
Presidente faculta a palavra aos senhores (a) vereadores (a),
para fazerem as suas considerações finais. Na qual por ordem
de inscrição a palavra é facultada ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde diz, “Eu gostaria de parabenizar ao Senhor
Presidente pelo o investimento que o mesmo fez, para que
tenhamos uma boa transmissão das nossas sessões pelo o
rádio”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Já
tomando como ponto de partida as recomendações do
Ministério Público, que na própria fala hoje da prefeita Elijane
Paiva, em entrevista a FM Fraternidade ela citou que as
pessoas que aí estavam precisavam, mas também sabia que
não dava para pagar. Ai já vemos que é preciso se readequar e
sabemos que essa recomendação do Ministério Público, ela não
só foi feita na gestão atual, mas sim também em gestões
passadas, que infelizmente cometeram as mesmas falhas. E
quando se fala em Processo Seletivo ou Concurso Público, a
gente quer que a população entre por méritos próprios, para
que não precise dever favor à A, B ou C e que a Prefeitura
passe à administrar com aquilo que vem, por que é assim que
se faz planejamentos”, destacou. A vereadora ainda enfatizou
que na entrevista da Senhora Prefeita, a mesma não divulgou
quando o Executivo Municipal estará fazendo o pagamentos
dos contratados e dos funcionários efetivos do município de
Umarizal-RN. A parlamentar ainda fez um agradecimento a
senhora Prefeita Elijane Paiva, por ter mandado ao Poder
Legislativo Municipal, as respostas de ofícios e requerimentos
dos senhores (a) vereadores (a). Tendo em vista que a mesma,
não vinha respondendo os ofícios enviados ao Poder Executivo.
“Mesmo já passando 9 (Nove) meses que essa casa legislativa
já iniciou as suas atividades”, disse. Ato seguinte o Sr.
Presidente faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), onde diz, “Quero aqui deixar uma mensagem,
diante de tantos pontos e notícias negativas que o nosso
município vem passando, eu não tive a oportunidade de ouvir a
entrevista da excelentíssima senhora Prefeita de Umarizal, mas
eu vir nas redes sociais o anúncio que a mesma fez de reiniciar
a obra do Centro de Saúde Dr. Guaraci Onofre, obra essa que
tanto a população clama e que todos nós queremos que volte a
funcionar. Na qual parabenizo a senhora prefeita, que apesar do
momento difícil que o município vive financeiramente, mas estar
ai anunciando que irá reiniciar essa obra com os recursos
próprios da Prefeitura M. de Umarizal-RN, com um investimento
em cerca de R$ 100.000,00 tendo previsão para a sua
conclusão até o fim deste ano”, disse. Ato seguinte o Sr.
Presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde diz, “Eu gostaria aqui na minha fala,
relembrar em algumas mentes e aqui deixar claro que desejo do
fundo do meu coração que as coisas aconteçam em nosso
município e elas caminhem. Mas hoje só está sendo
comprovado o que era dito lá trás, exatamente na gestão
passada das dificuldades, dos recursos que não tinha, mais o
que era que se ouvia? ‘Dinheiro tem o que falta é administração
e respeito’, foi esse o lema da campanha da senhora Prefeita
Elijane Paiva. Hoje nós estamos passando pelas mesmas
situações, com demissões. Lembro-me como se fosse hoje na
gestão do meu marido, o saudoso Marcos Fernandes ‘In
memoriam’, prefeito interino que muita gente gostava de frisar
isso, interino sim mas com responsabilidade que esse
realmente deu seu sangue para tentar fazer as coisas
acontecer”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente facultou a
palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANT), onde diz, “Sobre o alerta que o Tribunal de Contas,
emitiu para o município de Umarizal, onde temos que lembrar
que foram 122 alertas em todo o estado do Rio Grande do
Norte, e dos 122 municípios que receberam esses alertas 75
municípios estavam acima da Lei do limite legal. E os
municípios que tiveram o alerta do Tribunal de Contas, segundo
a Lei de Responsabilidade Fiscal, eles têm dois quadriênios
para realizarem readequações e diminuir os custos das receitas
com folhas de pagamentos. Os dados analisados pelo o DAM
são relativos ao 6ª Bimestre de 2016, essas relações com os
município de até 50.000,00 habitantes. No caso do município de
Umarizal, o que se foi analisado foi o 6ª Bimestre do ano de
2016. Então com isso o município tem dois quadriênios para se
organizar, baixar o limite prudencial e ficar de acordo com quer
a lei permite. Eu acho que de acordo com os cortes que a
senhora prefeita fez nessas últimas semanas, no mais tarde no
1ª quadriênio teremos um resultado positivo”, destacou. Ato
seguinte não havendo quem quisesse mais fazer o uso da
palavra o senhor presidente, determinou que eu _ Rizoneide
Moura Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa,
lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo estando
conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores e
declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 10 de Outubro de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 09ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 17 DE
OUTUBRO DE 2017
Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 09ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Rizoneide
Moura Freitas (PSD), Antonimar Francisco de Oliveira (PSB),
Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANT) e Antônio Gilmar de
Freitas Oliveira (PR). Ato seguinte o senhor presidente colocou
em votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi aprovado por
unanimidade, passando-se direto à discussão da Ata, o que não
havendo quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o
que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte o Sr. presidente
ordenou que fosse feita a leitura das correspondências
expedidas e recebidas por esta Casa Legislativa, na qual
constatou. Correspondências recebidas: Ofícios Nª 150, 152,
148/2017 e o 2017/0000437308. Correspondências Expedidas:
Ofícios Nª 192, 170, 172, 171, 173/2017. Encerrando a leitura
das correspondências recebidas e expedidas. Ato seguinte o Sr.
Presidente solicita que a senhora 1ª Secretária a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), faça a leitura das matérias em
pauta, onde inicia dizendo, “Projeto de Lei Nª 010/2017, em 06
de Setembro de 2017 de autoria do Poder Executivo Municipal
de Umarizal-RN. Ementa: Dispõe sobre a alteração do Código
Tributário do Município de Umarizal (Lei Nª 448/2008) e dá
outras providências. Projeto de Lei Nª 011/2017, em 17 de
Outubro de 2017 de autoria do Poder Executivo Municipal de
Umarizal-RN. Ementa: Dispõe sobre a criação do Conselho
Comunitário de Segurança Pública, CONSEG do Município de
Umarizal-RN, e dá outras providências. (Projeto veio do
Executivo em caráter de Urgência para ser colocado em
votação), encerrou a leituras das matérias. Ato seguinte o Sr.
Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), colocou o Projeto
de Lei Nª 010/2017 em discursão, na qual em seguida facultou
a palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), para a
discussão do mesmo, onde diz, “Como Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça, peço o voto dos colegas vereadores
aprovando a constitucionalidade deste projeto hora em
discussão, como já bem disse o parecer, na qual está
obedecendo todas as normas legais da legislação”, disse. Ato
seguinte o projeto ainda em discussão, o Sr. presidente faculta
a palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANT), onde diz, “Como Presidente da Comissão de
Orçamento e Finanças, eu também peço o voto favorável ao
Projeto de Lei Nª 010/2017. Haja vista é uma atualização do
Código Tributário, acrescentando algumas atividades que não
existiam na Lei Municipal Nª 448/2008. Com isso o nosso
município só tem a ganhar, onde temos vários prestadores de
serviços de outras cidades e estados que vêm para o nosso
município e fazem os seus serviços, mas não deixam o imposto
em nossa cidade. Então com a atualização dessa lei o prestador
de serviços, ele passará automaticamente a contribuir com
impostos para o nosso município”, disse. Ato seguinte o projeto
ainda em discussão, o Sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “É bom
destacar que com a aprovação deste projeto nós estamos
apenas atualizando, não estamos trazendo para essa casa um
projeto para votar algo novo”, destacou o parlamentar. Ato
seguinte o projeto ainda em discussão, o Sr. presidente faculta
a palavra ao vereador Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR),
onde diz, “Quero aqui deixar o meu voto favorável, na
complementação na Lei Municipal Nª 448/2008. E destacar que
isso é apenas uma correção que será feito, e essa
complementação vem apenas para que uns serviços que na
época da criação da lei não tinha tanta visibilidade e que hoje
em dia passou a ter, como serviços de internet entre outros”,
disse. Ato seguinte o projeto ainda em discussão, o Sr.
presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde diz, “O presente projeto de lei, vessa sobre
a questão dos créditos e prazos de créditos das parcelas de
produtos que são arrecadados, que antes eram recebidos pelo
o estado. E a partir da alteração esses créditos passarão a
serem recebidos pelo os municípios. Diante disso o meu voto é
favorável, o projeto está alterando e acrescentando alguns
artigos, mas que estão todos dentro da lei e que vem da
realmente a quem está arrecadando, e não mais aos estados,
mas sim aos municípios”, disse. Ato seguinte o projeto ainda em
discussão, o Sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde diz, “O meu voto
também é favorável, haja vista que o projeto ele vem só
aprimorar e melhorar o código tributário com a Lei Municipal Nª
448/2008, e vem fazer com quer alguns recursos não
aumentem impostos ele não onera, que o ISS é no máximo
recolhido em 5% mas que alguns impostos que não eram
referendados dentro dessa lei, ele volta para o estado e agora
ele fica retido em seu município, valorizando e melhorando a
arrecadação do município”, disse. Ato seguinte o projeto ainda
em discussão, o Sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde diz, “Externo o
meu voto favorável, a este projeto de lei que já foi muito bem
explanado pelo os nobres colegas vereadores (a), e destaco
novamente os projetos que vieram para esta Casa Legislativa,
para ajudar o povo este vereador estará votando favorável.
Onde também esperamos que com essas arrecadações
possam vim dias melhores para o nosso município”, disse. Ato

seguinte o projeto ainda em discussão, o Sr. presidente faculta
a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz,
“Quero aqui deixar registrado o meu voto favorável ao referente
projeto de lei, como bem aqui já foi muito bem explanado pelo
os colegas vereadores (a)”, disse. Ato seguinte não havendo
mais quem queria fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), colocou em votação o
Projeto de Lei Nª 010/2017, “Quem for favorável permaneça
como estar, ao contrário se manifeste. O Projeto de Lei Nª
010/2017 foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte o
Sr. Presidente coloca em discursão o Projeto de Lei Nª
011/2017, onde faculta a palavra ao vereador Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB), onde diz, “Sr. Presidente eu
gostaria de pedir a vossa excelência, haja visto ser de suma
importância esse projeto e além de tudo encontramos aqui um
ofício do Banco do Brasil, quando a senhora secretária fez a
leituras das correspondências, onde o Banco do Brasil dizia que
estava atrelado a este conselho, a formação deste conselho
para que ele pudesse abrir as portas para trazer atendimento
para a população de Umarizal. Diante disso eu gostaria de pedir
ao Senhor Presidente a dispensa de interstícios para que o
projeto em caráter de urgência, seja colocado para apreciação
de plenário”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), colocou em apreciação em plenário a
dispensa de interstícios em votação, onde diz, “Quem for
favorável permaneça como estar, caso contrário se manifeste. A
dispensa de Interstícios sugerida pelo o vereador Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB), foi aprovada por unanimidade”,
disse. Ato seguinte o Sr. Presidente Marcos de Antônio de
Oliveira (PSB), faculta a palavra ao Presidente da Comissão de
Justiça e Redação, para que faça o parecer verbal do Projeto de
Lei Nª 011/2017 o vereador Francisco de Assis Filho (DEM),
onde diz, “Externo aqui o meu agradecimento como presidente
da comissão, aos colegas vereadores por atender o pedido da
dispensa de interstícios do vereador Bazoca (PSB), para que
possamos acelerar os trâmites aqui na casa, na qual esse
projeto deu entrada hoje (17/10), para que não precise ser só
lido e enviado as comissões e consequentemente teria que ser
aguardo até a próxima terça-feira (24/10), para ser colocado em
pauta. Estamos aqui dando celeridade aos trabalhos
regimentalmente amparados pelo o regimento interno desta
Casa Legislativa, não estamos fazendo aqui nada de ilegal. Mas
queremos contribuir, se o Banco do Brasil, o gerente e a
instituição estão dizendo que para voltar a funcionar precisa-se
formar esse conselho, então a Casa Legislativa encontra-se
aqui dando a sua contribuição e celeridade ao processo”, disse.
Ato seguinte o parecer do projeto ainda em discursão, o Sr.
Presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde diz, “Terça-feira (10/10) eu já havia
solicitado através de ofício a vinda desse projeto, porque em
contato com o Gerente da Agência do Banco do Brasil de
Umarizal, ele já havia me externado que o concerto em si do
cofre da Agência do BB em Umarizal, só iria iniciar quando esse
projeto tivesse votado. Diante disso à agilidade da votação
desse projeto ele se faz extremamente necessário, porque a
gente vai ver realmente se a partir da votação e aprovação
desse projeto as coisas começam a andar. Porque já estamos
há mais de 6 meses sem os serviços completos da agência do
BB em nosso município. Então se é isso que está emperrando e
dificultando a abertura do Banco, estamos aqui para agilizar.
Diante disso externo aqui o meu voto favorável ao parecer do
Projeto de Lei Nª 011/2017”, disse. Ato seguinte o parecer do
projeto ainda em discursão, o Sr. Presidente faculta a palavra
ao vereador Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR), onde diz,
“Quero deixar aqui o meu voto favorável, e lamentar
profundamente que o nosso Banco está a quase um ano
fechado”, destacou. Ato seguinte o parecer do projeto ainda em
discursão, o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANT), onde diz,
“Parabenizo ao vereador Bazoca (PSB), pela a dispensa do
projeto que o mesmo solicitou. É um projeto que a Vereadora
Meyre Câmara, está preocupada, na qual a mesma esteve na
agência do BB de Umarizal e ouviu do gerente que se essa
comissão não for aprovada, vai demorar mais ainda abertura do
BB de Umarizal. Estamos aqui aprovando este projeto, ao
mesmo tempo acelerando e que o Banco do Brasil venha
reabrir, após a aprovação desse Projeto de Lei, a comissão será
formada e com isso fica a critério do BB a reabertura e dá um
prazo para a nossa comunidade e região”, disse. Ato seguinte
não havendo mais quem queria fazer o uso da palavra, o Sr.
Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), colocou em
votação o Projeto de Lei Nª 011/2017, “Quem for favorável
permaneça como estar, ao contrário se manifeste. O Projeto de
Lei Nª 011/2017 foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem dia o Sr. presidente faculta a palavra
aos senhores (a) vereadores (a) para encaminhamentos de
ofícios e moções. Onde o Sr. Presidente facultou a palavra a
vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz,
“Encaminho um ofício ao Secretário M. de Infraestrutura, Zome,
solicitando do mesmo que seja tomada possíveis providências
para serem colocados um 3 pontos de energia dentro do
Cemitério Público de Umarizal, para ajudar as pessoas que
estão fazendo os serviços nos túmulos dos seus entes queridos.
Encaminho também uma Moção de Congratulações ao Prefeito
Mirim de Umarizal, Álvaro Luiz, pelo o brilhante evento realizado
em comemoração aos Dia das Crianças”, disse. Ato seguinte o
Sr. Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), faz o uso da
palavra e diz, “Encaminho um ofício ao Secretário Municipal de
Educação, Bruno Bezerra, solicitando informações de quanto
retornará aulas no Sítio Rodeador”, disse. Ato seguinte ainda na
ordem do dia, o vereador Antonimar Francisco de Oliveira
(PSB), faz um Requerimento Verbal, em nome da C.M.U e a
subscrição de todos os vereadores (a), onde diz, “O Governo
Federal através de Lei Nª 13.340/2016 faz com quer os Bancos
Públicos, em relação ao pessoal da Zona Rural que contraíram
empréstimos rurais tivesse o direito a prorrogar para pagar em
2021 à 2030, haja vista vemos de 7 anos de seca consecutiva.
Só que o Banco do Brasil, como sempre não faz as
prorrogações (Não adere ao Programa), já o Banco do
Nordeste, sempre faz as prorrogações na qual também é um
banco público. Portanto eu gostaria de pedir aqui nesse
Requerimento Verbal, em nome de todos os vereadores deste
Poder Legislativo, solicitando que o Banco do Brasil para aderir
a Lei Nª 13.340/2016 que faz a prorrogação de dívidas rurais,
para que essas dívidas comecem a serem pagas a partir de
2021 até 2030”, externou. Ato seguinte o Requerimento Verbal
em discussão, o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “O vereador Bazoca
estar certo quando diz, como o Banco do Nordeste é uma
instituição financeira que está tendo como fazer essas
prorrogações, e porque o Banco do Brasil que também é da
união, porque também não pode rever isso”, disse. Ato seguinte
não havendo mais quem queria fazer o uso da palavra, o Sr.
Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), colocou em
votação o Requerimento Verbal, “Quem for favorável
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permaneça como estar, ao contrário se manifeste. O
Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o Sr. Presidente faculta a
palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para o
encaminhamento de ofícios, onde diz, “Encaminho um ofício ao
Secretário M. de Obras, para o mesmo ver sobre a questão da
estrutura da Quadra de Esportes da Escola M. Tancredo Neves,
na qual encontra-se em péssimas condições podendo causar
acidentes aos praticantes de esportes na mesma. Encaminho
também duas Moções de Congratulações, sendo a 1ª para a
Câmara Municipal de Guamaré-RN, que no último sábado
(14/10), fez um excelente receptividade para os vereadores de
45 municípios que estiveram participando de um curso sobre
Processo Legislativo, promovido pela União dos Vereadores do
Rio Grande do Norte – UVERN. Encaminho também uma
Moção de Congratulações ao Presidente da UVERN, que foi
reconduzido ao cargo de presidente, que na ocasião realiza-se
a eleição”, disse. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o Sr.
Presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Robério
Dantas Delfino (PSB), para o encaminhamento de ofício, onde
diz, “Encaminho ofício para o Secretário M. de Infraestrutura,
para que faça concertos na Passagem Molhada da Tapera, que
fica entre o Sítio Cajazeiras”, disse. Ato seguinte ainda na
ordem do dia, o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR), para o
encaminhamento de uma Moção de Pesar, “A todos os
familiares do Sr. Reis Sales de Oliveira”, disse. Ato seguinte
encerrando a ordem do dia, o Sr. Presidente faculta a palavra
ao Senhores (a) vereadores (a), para as suas considerações
finais, onde por ordem de inscrição a palavra é faculta ao
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde em sua fala
destaca o pedido dos moradores da Zona Rural do município de
Umarizal, solicitando carros pipas para fazerem o
abastecimento. “Onde recebi informações do Secretário M. de
Agricultura, Lázaro, que os abastecimentos não estão sendo
feitos com mais eficácia, pelo o motivo do carro pipa está com
problemas, onde foi feito um orçamento entre R$ 10.000,00 à
R$ 12.000,00 para que esse carro pipa seja concertado, para
que continue sendo feito esse serviço de abastecimento na
zona rural”, destacou. O parlamentar ainda comentou sobre
uma reunião do IBGE que o mesmo participou, na qual o
instituto irá fazer um senso agropecuário na Zona Rural do
município de Umarizal-RN. “Esse senso será feito para que a
UNIÃO possa ter a denominação e a certeza de tudo aquilo que
o agricultor (a) do nosso país tem justamente para poder chegar
com ações”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
onde diz, “A sorte ainda dos nossos umarizalenses da zona
rural, é essa operação dos carros Pipas, porque a dificuldade de
água está muito grande. Já faz dias que eu enviei um ofício ao
Secretário M. de Agricultura de Umarizal, solicitando que o
mesmo providenciasse o concerto do camião pipa, na qual hoje
já é 17 de Outubro e nada foi feito nesse caminhão, o mesmo
está se acabando no meio do sol. Diante disso peço que a
senhora prefeita tenha a sensibilidade de mandar concertar
esse caminhão o quanto antes”, disse. O parlamentar ainda
destacou para a senhora prefeita fazer o concerto das estradas
vicinais dos Sítios Cajazeiras e Sebastopol. Ato seguinte o Sr.
Presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde inicia o seu pronunciamento falando da
sua satisfação em ter participado no último sábado (14/10) na
Câmara Municipal de Guamaré-RN, de mais um evento
promovido pela União dos Vereadores do Rio Grande do Norte
– UVERN. “Na ocasião participei de uma palestra sobre
Processo Legislativo, onde o ministrante foi o Dr. Aldo Araújo,
que expôs todo o Processo Legislativo pelo o qual o vereador
segue. No evento nós contamos com mais de 45 cidades
presentes do estado do RN, tendo mais de 150 vereadores
participando, onde tivemos a oportunidade de ter trocas de
experiências e relatos. Eu fiquei extremamente feliz em poder
participar e ao mesmo tempo me entristece porque a única
pessoa que participou da cidade de Umarizal foi eu, porque
infelizmente sou a única filiada a UVERN. Mas no entanto o
evento não é só para quem é filiado (a), é para todos os
vereadores que desejarem participar”, destacou. Dando
continuidade ao seu pronunciamento a parlamentar, externou
em sua fala dados de montantes que a gestão passada do
Executivo Municipal de Umarizal deixou em caixa, na qual a
vereadora deixou documentos que provam isso disponíveis
nesta Casa Legislativa, onde diz, “Ficou R$ 1.706.246,05 desse
dinheiro que ficou R$ 542.442,00 já ficou todo programado
(Destinado), desse restante sobrou R$ 1.162.903,60 dinheiro
esse que ficou distribuído em várias contas, um reservado foi
para a pavimentação da Rua: Casimiro Xavier, outros ficaram
no fundo municipal de Assistência Social dentre outras. Diante
disso eu trouxe essa documentação para que mais uma vez
essa casa fique ciente do que entrou”, destacou. A parlamentar
deixou disponível na secretária da C.M.U toda a relação desse
dados hora citados pela mesma. “E conclamo aos nobres
vereadores que possamos marcar uma audiência pública com
as equipes de transição da atual gestão e gestão passada, para
que possamos colocar tudo em pratos limpos”, disse. Ato
seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra a vereadora
Rizoneide Moura de Freitas (PSD), onde inicia o seu
pronunciamento parabenizando todos os professores em
especial os professores de Umarizal, pela passagem do dia 15
de Outubro dia do Professor. Dando continuidade em seu
pronunciamento a parlamentar diz, “Em relação aos dados hora
mencionados pela vereador Meyre Câmara. Na qual já existe
um requerimento aprovado nesta casa legislativa, para que haja
essa audiência pública ou seja essa acareação das duas
equipes de transições. E ai sim vamos tirar todas as dúvidas e
chegar a uma conclusão, porque um dia que ficou e outro diz ao
contrário, então a verdade ela tem que chegar e chegar para a
população”, disse. A parlamentar ainda em sua fala pediu
encarecidamente que a senhora prefeita se sensibilize e veja a
situação dos pais e mães de família que estão desde do mês de
agosto sem receber os seus pagamentos. Ato seguinte o Sr.
Presidente faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), onde inicia o seu pronunciamento desejando boas
vindas e sucesso ao novo Secretário Municipal de Educação, o
Sr. Bruno Bezerra. “Na qual desejo que o mesmo faça um
grande trabalho à frente da Secretaria. Como também
agradecer a Professora Eva Dias, por esses 10 meses que a
mesma passou à frente da secretaria de Educação, pelo o seus
serviços prestados”, disse. O vereador ainda em sua fala
parabenizou a todos os professores, pelo o Dia do Professor
que foi comemorado no último dia 15 de Outubro. “Classe essa
as vezes não reconhecida por muitos, quase sempre ou sempre
não bem renumerados como realmente merecem, mas sempre
estão ai no batente contribuindo para a educação”, disse.
Dando continuidade ao seu pronunciamento o vereador,
comenta sobre o pronunciamento da vereadora Meyre Câmara
(PSB), onde diz, “É bem verdade que todos esses extratos
estão assinados pelas duas equipes de transições, mas assim
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quando se fala em números e valores, e bom deixar claro que
esses relatórios assinados pelas equipes de transições, foram
assinados no dia 30 de Dezembro de 2016, é bem verdade que
no dia 30 tinha esses dinheiros nas contas. Mas uma coisa é o
valor que estava na conta no dia 30/12/2016 e outra coisa é o
valor que amanheceu no dia 02/01/2017”, disse. O parlamentar
ainda frisa em sua fala dizendo, “O que eu estou querendo
mostrar é que o dinheiro que foi assinado pela equipe de
transição que estava nas contas total no dia 30/12/2017, não é
o mesmo dinheiro que amanheceu na segunda-feira
(02/01/2017), porque teve esses agendamentos e pagamentos
e na relação hora exposta pela vereadora, tem toda a relação
dos recebedores desses pagamentos. E para que fique
esclarecido que uma coisa é dinheiro de convênios e
programas, outra coisa é dinheiro que pode ser usado com
pessoal e pago a prestadores de serviços”, destacou. Ato
seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador Antônio
Gilmar de Freitas Oliveira (PR), onde diz, “Eu fico triste e
indignado quando escutamos tantos números e cifras, e ver a
nossa cidade não de agora mas com um descaso na saúde,
educação e nos demais serviços públicos que é de
responsabilidade do governo estadual, federal e municipal. Na
qual vemos a nossa unidade de saúde em Umarizal, encontrase fechada a muito tempo por falta “Migalhas” nos montantes
que foram falados ai, isso é migalhas para concluir uma unidade
de saúde, que só vem a beneficiar a nossa população”,
destacou. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANT), onde diz,
“Inicio meu pronunciamento dizendo que existe problemas de
administrações, existem na qual participei das três últimas
administrações em nosso município, mas temos que olhar os
avanços que Umarizal teve e aprender com os erros que
aconteceram. Eu acho que atirar pedras e dizer que A, B ou C
errou na qual acho que as coisas não caminham dessa forma.
Precisamos olhar para o futuro e olhar para a nossa cidade”,
disse. O parlamentar acrescente dizendo, “Tenho certeza que a
Prefeita Elijane tem um pensamento positivo, não só jogar
culpas em administrações passadas”, disse. O vereador
Maykon Nunes, ainda em seu pronunciamento parabenizou o
Grupo umarizalense ARTE E RISO, pela brilhante apresentação
feita no sábado (14/10) na Praça Anatídeo Curinga – Na Igreja
São José, “Com apresentações, entrega de brindes para as
crianças carentes do nosso bairro e fez com quer uma grande
quantidade de pessoas tivessem lá presentes mostrando que o
artista da terra tem vez e voz e oportunidades. Que nossos
artistas eles sabem fazer a alegria das nossas crianças e dos
nossos jovens”, disse. Ato seguinte não havendo quem
quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor presidente,
determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas (PSD), 1ª
Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA
que, após lida e em tudo estando conforme, será aprovada
pelos os senhores vereadores e declarou encerrados os
trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões Vereador
Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 17 de Outubro de
2017.
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 24 DE
OUTUBRO DE 2017
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 10ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Rizoneide
Moura Freitas (PSD), Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANT) e Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR). Faltando
somente o vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), que
teve sua ausência justificada. Ato seguinte o senhor presidente
colocou em votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi
aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão da
Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se, colocoua em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte
o Sr. presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou. Correspondências recebidas:
Ofícios Nª 002,169,014/2017 – Comunicado Nº CM
179770/2017. Correspondências Expedidas: Ofícios Nª
174,175,176, 177, 178, 179/2017. Encerrando a leitura das
correspondências recebidas e expedidas: Ato seguinte o Sr.
Presidente solicita que a Senhora 1ª Secretária faça a leitura
das matérias em pauta. “Projeto de Lei nª 010/2017 em 06 de
Setembro de 2017 de autoria do Poder Executivo Municipal de
Umarizal-RN. Ementa: Dispõe sobre a alteração do Código
Tributário do Município de Umarizal (Lei Nª 448/2008) e dá
outras providências”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente
colocou em votação o 2ª turno do Projeto de Lei Nª 010/2017,
onde diz, “Quem for favorável permaneça como estar, caso
contrário se manifeste. O Projeto de Lei Nª 010/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte não havendo
mais matérias em pauta, ainda na ordem do dia o Sr. Presidente
faculta a palavra ao senhores (a) vereadores (a), para o

encaminhamentos de ofícios e moções, onde a palavra é faculta
a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), para o
encaminhamento de ofícios onde diz, “Encaminho ofício ao DER
– Departamento de Estradas e Rodagens, em Pau dos FerrosRN, solicitando informações do porquê o município de Umarizal
não foi contemplado com o Tapa Buracos, da estrada que liga o
município de Umarizal a cidade de Lucrécia”, disse. Ato
seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), para o encaminhamento de
ofício, onde diz, “Encaminho um ofício para a Regional de
Saúde de Pau dos Ferros-RN, pedindo agilidade para que os
mesmos possam vim ministrar o treinamento para os testes e
exames de HIV com os agentes de saúde do município de
Umarizal-RN”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a
palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para o
encaminhamento de uma Moção de Congratulações ao
Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o
Deputado Ezequiel, parabenizando pelo o encontro realizado no
dia 20/OUT na cidade de Pau dos Ferros, na qual ocorreu o
lançamento do "O Legislador Municipal - Teoria e Prática do
Vereador", de Luís Fernando Pires Machado. Ato seguinte o Sr.
Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), faz o uso da
palavra e encaminha uma Moção de Pesar, para os familiares
da Srª Maria Ogneulda. Ato seguinte encerrando a ordem do
dia, o Sr. Presidente faculta a palavra aos senhores (a)
vereadores (a) para as suas considerações finais, onde por
ordem de inscrição a palavra é facultada ao vereador Francisco
Jadson Xavier (DEM), onde inicia sua fala relatando sobre um
relatório final da CPI sobre a Previdência Social do Brasil que foi
divulgado no site UOL, “Onde afirma que o déficit na
Previdência Social do Brasil, não existe. Na qual o relator da
Previdência Social, o Senador Hélio José (PROS-DF)
apresentou nessa última segunda-feira (23/10), o relatório final
da comissão, que investigou as contas do seguro social do país.
O texto declara que “tecnicamente, é possível afirmar com
convicção que inexiste déficit na Previdência Social ou da
Seguridade Social”. Isso vem dizer que a Previdência ela é
superavitária, o que eles estão querendo levantar por de trás
das cortinas é o que se arrecada não dá para se pagar aos que
recebem ao benefício da Previdência, onde isso é mentira”,
destacou o parlamentar. O vereador ainda em seu
pronunciamento relatou sobre o encontro que o mesmo esteve
participando na última sexta-feira (20/OUT), na cidade de Pau
dos Ferros-RN, de um evento da Assembleia Legislativa do RN,
na qual foi feito o lançamento do "O Legislador Municipal Teoria e Prática do Vereador", de Luís Fernando Pires
Machado. O vereador dando continuidade ao seu
pronunciamento relata sobre os Testes de HIV para as
Unidades Básicas de Saúde para os Postinhos do município de
Umarizal-RN. “Diante disso a pedido de várias pessoas,
procurei o Secretário Municipal de Saúde, Ubiratan, para que eu
pudesse me ater sobre essa situação e o porquê que esses
exames/testes de HIV não estão acontecendo ainda nas
Unidades Básicas de Saúde do nosso município. Diante disso, o
secretário me passou que está precisando que a Regional de
Saúde de Pau dos Ferros-RN, venha até o nosso município
fazer um treinamento com os Agentes de Saúde de Umarizal, e
em seguida após esse treinamento acontecerá esses
testes/exames rápidos de HIV aqui em Umarizal”, disse. Ato
seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB), onde inicia o seu
pronunciamento fazendo uma cobrança ao Poder Legislativo
Municipal de Umarizal-RN, onde segundo o parlamentar vem
deixando muitas coisas a desejar. Dando continuidade ao seu
pronunciamento o parlamentar relata que o Executivo Municipal
de Umarizal não fez o pagamento das horas de cortes de terras
dos tratores, “Eu procurei saber, na qual fui informado que o
pagamento não foi realizado aos donos de tratores, onde isso é
muito grave”, disse. O vereador Robério Delfino, mas uma vez
faz cobranças ao Executivo Municipal em relação aos carros
pipas, que segundo o parlamentar o mesmo encontra-se
parados precisando de concertos, “E as pessoas hoje estão
comprando água dos caminhões pipa custando em torno de R$
150,00 na qual pesa muito no orçamento dessas famílias, que
vivem hoje em dia em situações muito difíceis diante dessa
grande crise que o nosso município, estado e país vem
passando. Por isso eu peço encarecidamente mais uma vez
que a Senhora Prefeita de Umarizal, Elijane Paiva, se
sensibilize e faça o concerto no carro pipa do nosso município,
porque a população está precisando até demais”, destacou. O
parlamentar continua a sua fala cobrando mais uma vez do
Executivo Municipal, que se faça a recuperação das estradas
vicinais do município de Umarizal-RN”, destacou. Ato seguinte o
Sr. Presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde inicia o seu pronunciamento relatando
sobres os problemas que o município de Umarizal, vem
sofrendo nos últimos meses com salários atrasados, “O povo
que respostas, o povo que saber e está vereadora também. Na
qual são pagamentos atrasados, onde tem funcionários com 3
meses de atraso, são energias de órgãos públicos cortadas
(Caso do Conselho Tutelar), obras sendo canceladas. É
preocupante porque todos os umarizalenses estão sendo
atingidos por tudo isso, é o pai de família que está sem receber
o seu salário, esta casa legislativa também que não teve ainda
os seus vencimentos cumpridos, nem os vereadores e
funcionários. Mas aqui não quero falar do meu salário, eu quero
falar dos pais e mães de família que sofrem por não puder
comprar um pão na padaria para dá ao seu filho. O município de
Umarizal hoje atravessa por um problema, que pode ter
acontecido também em gestões passadas, mas nós estamos
com 10 meses de gestão municipal, claro que não dá para
resolver tudo, mas queremos pelo ou menos que resolvam o
básico, nós queremos que em 10 meses trabalhem e mostrem
para que vieram, e tenham respeito pelo o povo é isso que nós
queremos”, disse. A vereadora ainda criticou o Poder Executivo
Municipal de Umarizal, por não vim a público falar sobre essas
problemáticas que o município vem passando. “Eu estou
preocupada onde iremos chegar, onde vai parar tudo isso? Na
qual aqui quero pedir a sensibilidade de quem está no poder e
de quem pode fazer, em se manifestar, fale, diga, o que
acontece e procure resolver. Umarizal merece respeito e isso
que nós queremos, e é isso que vamos trabalhar para ter”,
destacou a parlamentar. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a
palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), inicia
o seu pronunciamento falando da sua satisfação de ter
participado na última sexta-feira (20/OUT), na cidade de Pau
dos Ferros-RN, de um evento da Assembleia Legislativa do RN,
na qual foi feito o lançamento do "O Legislador Municipal Teoria e Prática do Vereador", de Luís Fernando Pires
Machado. Dando continuidade em seu pronunciamento a
parlamentar destacou a importância e a conscientização de
todos no Outubro Rosa, campanha essa que luta para o
combate e prevenção do câncer de mama. “Em outros anos em
nosso município, víamos eventos em relação ao Outubro Rosa,
víamos também a disponibilidade da prefeitura em disponibilizar
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as mamografias para as mulheres acima de 50 anos. Diante
disso eu espero que o que está sendo feito, como eu sei de
algumas palestras que vêm ocorrendo no CRAS e no CREAS,
onde eu tive já de presenciar através de divulgações de fotos,
mas os demais não. É importante que a Secretaria Municipal de
Saúde, tome isso como gancho e faça realmente uma saúde
voltada para a prevenção no que se refere ao Câncer de
Mama”, disse. A vereadora ainda destacou da importância das
mulheres terem o cuidado de se cuidar, prevenir e fazer os
exames. Dando continuidade à sua fala a parlamentar,
parabenizou a equipe de professores (a) da Escola Estadual 11
de Agosto, que nesse dia 24/10/2017 irão realizar uma parada
para lutarem pelos os direitos adquiridos. “Quando eu vejo essa
união dos professores do estado, ai me entristece porque falta
essa união nos professores da rede municipal de ensino. Mas o
Sindicato dos Servidores Públicos de Umarizal, estão também
hoje (24) reunidos a fim também de tratar dessas questões de
direitos que estão sendo tirados do funcionário, não só dos
professores, mas de forma geral do funcionário público
municipal”, destacou. A vereadora Meyre Câmara dando
continuidade ao seu pronunciamento, a mesma relata a grande
problemática dos salários atrasados no município de Umarizal,
“Eu não me reporto tanto ao atraso desta Casa Legislativa não,
eu acho que compete ao Presidente desta casa cobrar, nós não
recebemos os nossos proventos da prefeitura, mas sim
recebemos e desta Casa Legislativa, que são poderes
independentes. Então eu acho que está na hora do Presidente
desta Casa Legislativa, cobrar e usar das medidas legais para
que esses repasses dos duodécimos sejam repassados
rotineiramente até o dia 20 de cada mês, na qual já inteirou dois
meses. Infelizmente não é só a Casa Legislativa que encontrase em atraso, o município está com mais de 3 meses com os
salários dos contratados em atraso, essas pessoas estão
trabalhando e ainda não receberam. E muitas delas não
recebem se quer um salário mínimo, recebem apenas R$
400,00”, disse. A vereadora frisou que apenas receberam os
seus pagamentos, os servidores das áreas da Saúde e
Educação, “Todos os funcionários do setor administrativo
também não receberam os seus salários, tem aproximadamente
também de funcionários comissionados 2 meses de salários
atrasados. Sabemos que todas as prefeituras estão passando
por essa crise financeira, mas você enquanto gestor tem que se
adequar, enxugar a máquina e tem que fazer com quer você
possa gastar aquilo que você receba”, disse. Meyre Câmara,
ainda em seu pronunciamento parabenizou o Jovem Leonardo
Alves, pelo o brilhante trabalho que o mesmo tem feito com o
Grupo de Capoeira em Umarizal, dentro das Escolas Zenon de
Souza, 11 de Agosto e Tancredo Neves e pelas inúmeras
medalhas que ele conseguiu junto a essa equipe de jovens do
município de Umarizal. “Como seria bom que esse trabalho
realizado por Leonardo Alves, fosse estendido a rede municipal
de ensino. Os nossos alunos da rede municipal de ensino, são
muito carentes dessas atividades recreativas e educativas
voltadas para o esporte. Nossas escolas por serem pequenas,
infelizmente não dá formar equipes de futebol para participar do
JERN’S. Mas já no caso das aulas de capoeira, qualquer escola
seja ela grande ou pequena ela é capaz sim de montar uma
equipe”, disse. A vereadora sugeriu ainda que o Secretário
Municipal de Educação, Bruno Bezerra, visse a possibilidade de
convidar Leonardo Alves, para dá aulas de capoeira para os
alunos da Rede Municipal de Ensino. Ato seguinte fazendo o
uso da palavra o vereador-presidente Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), diz, “Antes de iniciarmos essa sessão,
estivemos reunidos com a Senhora Prefeita de Umarizal, Elijane
Paiva, em reunião em relação aos salários atrasados do
funcionalismo do nosso município, como também o atraso do
repasse desta casa legislativa. Diante disso a senhora prefeita
nos prometeu que vai agir para que os pagamentos sejam
efetuados o quanto antes”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente
faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar Freitas de Oliveira
(PR), onde diz, “Vemos aqui os colegas vereadores (a),
preocupados com os salários atrasados do município, com
exceção aqui de alguns efetivos. Isso também nos preocupa
muito, onde hoje mesmo estivemos reunidos com a senhora
prefeita Elijane Paiva, na qual a mesma também demostrou
total preocupação e mesmo ela estando demostrando essa
preocupação, não deixou de ser alvo de indignação de todos os
vereadores da bancada. Na qual a prefeita na reunião, nos
disse que provavelmente o repasse para a câmara será
passado nesta quarta-feira (25), caso a prefeitura viesse a
receber alguns repasses ai consequentemente iria fazer o
repasse para esse poder legislativo. O que realmente conta em
toda essa situação e que vemos que Umarizal continua do
mesmo jeito, entra prefeito e sair prefeito e continua os atrasos
de salários, e a população paga uma conta que infelizmente não
é nossa”, disse. O parlamentar ainda relatou que esteve reunido
com o Secretário Municipal de Saúde, Ubiratan, na qual falaram
do Outubro Rosa, “Onde o mesmo demostrou todo o interesse
em fazer todo esse trabalho de prevenção do câncer de mama”,
disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANT), onde diz,
“Tivemos uma reunião hoje (24/10) com a Prefeita, pelo o
problema que está acontecendo hoje em nosso município. Onde
nenhum vereador da situação está se esquivando ou se
escondendo, ouvindo os vereadores da oposição concordo, até
porque todos os pontos que eles falaram hoje a gente da
situação cobrou a senhora prefeita que foi o atraso do retroativo
dos professores de Janeiro à Abril, na qual a prefeita nos falou
que já esteve com a Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos e que em Dezembro o retroativo será pago. Cobramos
também o atraso dos funcionários que foram demitidos do
município, na qual a prefeita nos disse que em Dezembro com a
cota extra, vai fazer o possível para quitar esses salários
atrasados. Na oportunidade fizemos a cobrança do salário do
funcionários efetivos do nosso município, que atualmente
encontra-se em atraso, onde segundo a prefeita até o fim de
novembro esses pagamentos estarão sendo pagos”, disse. O
parlamentar continua seu pronunciamento destacando, que os
vereadores as situação não estão com a boca no saco não,
porque são da situação, “Fui eleito com o voto do povo e é o
povo que eu devo satisfação, como também não sou capacho
de prefeito para estar defendendo os erros não, como nenhum
aqui é. Quando a gente é da base, temos que ser coerente e
honesto e não é em uma situação difícil que vamos abandonar
não”, destacou. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra
ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “Eu
gostaria de esclarecer alguns fato debatidos hoje aqui nesta
sessão, e também dá o meu posicionamento em relação essas
questões hora debatidas pelos os nobres colegas vereadores.
Quando fala-se que falta gestão e planejamento, eu acho muito
cedo e precipitado cravar essas palavras, sabe porquê? Porque
não se faz gestão sem dinheiro, se existir gestão e
planejamento não resolve-se o problema sem dinheiro. Ai
muitos podem dizer ‘por que não se planejou pensando na falta
do dinheiro?’ não existe, temos um país totalmente quebrado
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consequentemente os estados, e os nossos municípios
também”, disse. O parlamentar destacou que esses atrasos nos
salários vem acontecendo no país inteiro, decorrente das maus
administrações dos últimos presidentes do Brasil, que segundo
o vereador quebraram o país financeiramente, tendo como
consequência esses atrasos salariais entre outras
problemáticas. “Ai eu pergunto como é que dá para se planejar
em um desequilibro orçamentário desses? Com quedas de
arrecadações, consequentemente a cada semana se
surpreendendo com contas novas, bloqueios que vêm
aparecendo em nosso município. Ai sim é hora de falarmos em
gestões passadas, e que usem da consciência e peçam perdão
pelo todo o mal que fizeram por esse município. Por que os 10
meses da gestão da Prefeita Elijane Paiva, não foi o causador
do rombo financeiro que tem neste município”, disse. O
vereador dando continuidade à sua fala diz, “Seja quem for o
prefeito (a) no ano de 2020 e vim é assumir essa Prefeitura em
2021 eu tenho certeza que irá pegar um Centro Administrativo
bem melhor do que Elijane pegou. Por que ela estar ai sendo
responsável, cortando na própria carne, demitindo contratados,
porque contratados são aliados, esquecendo as questões
políticas mas tomando a iniciativa para resolver os problemas
desse município. Tentando pelo ou menos resolver a médio e a
longo prazo, porque a curto prazo não tem passo de mágica. O
município que não tem condições nenhuma de uma hora pra
outra aumentar a sua arrecadação, todas as semanas
aparecem novidades negativas na prefeitura de Umarizal, ai
hoje se ver algumas pessoas da oposição por trás de uma rede
social falando do atual momento, torcendo para que a coisa não
aconteça e a cada dia piore. Sabemos nós que muitos dessas
pessoas que pensam e agem assim, são aquelas que ainda
praticam a política do quanto pior melhor. Mas podem tirar o
cavalinho da chuva que essa onda negativa financeira que o
município de Umarizal, encontra-se atualmente não vai durar os
4 anos da gestão. Sabemos muito bem que essas pessoas que
querem verem o nosso município de mau para pior, foram os
mesmos que causaram esse desastre administrativo e
financeiro nesse município”, disse. Em pronunciamento forte e
objetivo o vereador Francisco de Assis Filho, destaca em sua
fala que nesse momento difícil que o município de Umarizal vem
passando, é o momento de todos se unirem e da as mãos para
o bem e o fortalecimento de Umarizal. “Nos reunimos com a
Prefeita em uma reunião, não para batermos no ombro dela e
dizer que está tudo certo, pelo o contrário todos nós da bancada
da situação, apontamos os erros como estamos ouvindo da
população para tentamos encontramos soluções junto com
senhora prefeita. Atraso de salários existem, não tem ninguém
aqui da situação dizendo que não existe, agora precisamos
partir pra cima do problema e encontrar soluções e resolvê-los e
é isso que irá acontecer. Tenho certeza que os meses de
Novembro e Dezembro serão meses promissores baseado nos
anos que se passaram, em melhoria de arrecadações, mas
também sou consciente que não é a arrecadação de Novembro
e Dezembro que irá resolver o problema do início do ano até
agora, mas irá amenizar”, destacou. Ato seguinte não havendo
quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas
(PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a
presente ATA que, após lida e em tudo estando conforme, será
aprovada pelos os senhores vereadores e declarou encerrados
os trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões
Vereador Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 24 de
Outubro de 2017.
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Francisco Jadson Xavier
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 31 DE
OUTUBRO DE 2017
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 11ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Rizoneide
Moura Freitas (PSD), Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANT), Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR) e Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB). Ato seguinte o senhor presidente
colocou em votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi
aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão da
Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se, colocoua em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte
o Sr. presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou. Correspondências Recebidas:
Comunicado Nª 204592/2017. Ofícios Nª 133, 189, 172, 193,
154, 160, 171/2017. Ofícios: 128, 172 e 173/2017.
Correspondências Expedidas: Ofícios Nª 181 e 182/2017.
Encerrando a leitura das correspondências recebidas e
expedidas: Ato seguinte o Sr. Presidente solicita que a Srª 1ª
Secretária Rizoneide Moura Freitas (PSD), faça a leitura das
matérias em pauta, onde diz, “Requerimentos dos títulos
honários de cidadãos umarizalenses Nª 007, 003, 025, 005,
005, 005/2017 e o Projeto de Decreto Legislativo Nª 001, 002,

003, 004, 005/2017 (Onde todos encontram-se em anexo
disponíveis na Secretaria desta Casa Legislativa)”, disse. Ato
seguinte o Sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
colocou em votação todos os requerimentos hora mencionados
nas matérias em pauta, onde diz, “Quem for favorável
permaneça como estar, ao contrário se manifeste. Os
Requerimentos Nª 007, 003, 025, 005, 005, 005/2017 e o
Projeto de Decreto Legislativo Nª 001, 002, 003, 004, 005/2017
foram todos aprovados por unanimidade”, disse. Ato seguinte
ainda na ordem do dia, o Sr. Presidente faculta a palavra aos
senhores (a) vereadores (a) para o encaminhamento de
matérias, onde a palavra é faculta ao vereador Francisco de
Assis Filho (DEM), que inicia sugerindo a aprovação dos nobres
colegas, para aprovação de um Requerimento Verbal que tratase sobre a campanha do Novembro Azul que tem como intuito a
conscientização realizada por diversas entidades no mês de
novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens,
para conscientização a respeito de doenças masculinas, com
ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de
próstata, “Que o município de Umarizal através da Secretaria
Municipal de Saúde, venha escolher o mais rápido possível o
dia D para que façam uma mobilização, falando da importância
da prevenção do câncer de próstata. Por isso, sugiro que a
secretaria e o município façam essa ação, para quem venham
incentivar as pessoas que já tenham acima de 45 anos de idade
e que inicie-se com os funcionários públicos municipais”, disse.
Ato seguinte o requerimento em discussão, o Sr. Presidente
faculta a palavra aos senhores (a) vereadores (a) para a
discussão da presente matéria, onde a palavra é facultada ao
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Encaminho
o meu voto favorável ao presente requerimento verbal, haja
vista eu vejo a tamanha a importância nesse requerimento”,
disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao
vereador Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR), para a
discussão da presente matéria, onde diz, “Quero parabenizar o
colega vereador Chico de Brancar, pelo o requerimento hora em
discussão. Acredito que temos que fazer algo, apesar de ser
completamente contra a esses dias D, porque pra mim não
existe dia D, todos os dias é dia de cuidar de saúde e de fazer
algo de melhor. Mas louvo pela atitude do nobre colega
vereador”, disse. O parlamentar ainda sugeriu que a Prefeitura
de Umarizal, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde,
possam da continuidade a essas campanhas de
conscientização. Ato seguinte o Sr. Presidente colocou em
votação o Requerimento Verbal, onde disse, “Quem for
favorável permaneça como estar, ao contrário se manifeste. O
Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o Sr. presidente faculta a
palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para o
encaminhamento de ofício e moções, onde diz, “Encaminho um
ofício a Diretora da CAERN – Umarizal, para a mesma ver o
concerto de um vazamento de água que está tendo na Casa de
Cultura Popular de Umarizal. Encaminho também um ofício ao
Secretário Municipal de Infraestrutura, Zome, solicitando mais
uma vez a recuperação de uma parte do calçamento da Rua:
Antônio Marcelino (Próximo as Casas de Dona Joana e Dr.
Roberto Alencar). Encaminho também uma Moção de
Congratulações OPU – Ordem dos Pastores de Umarizal-RN,
pelo os 500 anos de reforma protestante”, disse. Ato seguinte o
Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar
Freitas de Oliveira (PR), para o encaminhamento de ofícios,
onde diz, “Encaminho um ofício ao Secretário Municipal de
Educação, Bruno Bezerra, solicitando que o mesmo possa
enviar a este Poder Legislativo, quantos alunos têm atualmente
na rede municipal de ensino do nosso município. Encaminho
também um ofício a Diretora da 14ª DIRED de Umarizal, a Srª
Maria Zeneide Menezes da Costa, solicitando que a mesma
possa enviar a este Poder Legislativo, quantos alunos têm
atualmente na rede estadual de ensino em nosso município”,
disse. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o Sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino
(PSB), para o encaminhamento de ofícios, onde diz,
“Encaminho ofício a Srª Prefeita Municipal de Umarizal-RN,
Elijane Paiva, solicitando informações qual foram as dívidas que
a Prefeitura de Umarizal, pagou das gestões passadas e quem
foi que contraiu essas dívidas? Ato seguinte o Sr. Presidente
faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
para o encaminhamento de uma Moção de Pesar, “Aos
familiares de Dona Telita, pelo o seu falecimento”, disse. Ato
seguinte encerrando a ordem do dia, o Sr. Presidente faculta a
palavra aos senhores (a) vereadores (a), para as suas
considerações finais, onde por ordem de inscrição a palavra é
facultada ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde
inicia o seu pronunciamento agradecendo o convite da União
dos Vereadores do Brasil – UVB e da União dos Vereadores do
Rio Grande do Norte – UVERN, para participar de um evento
entre os dias 30/11 à 01/12/2017. “Onde de maneira particular
quero abraçar o Presidente da UVERN, o vereador Bruno Melo,
e enviar ao mesmo uma Moção de Congratulações pelo o
trabalho brilhante que o mesmo vem fazendo à frente da
UVERN. Na qual em uma entrevista que o mesmo concedia, me
chamou atenção quando ele falou que esse encontro que vai
acontecer a nível nacional com os vereadores, onde me
chamou atenção da UVERN e UVB de não fazer esse evento
em locais de grandes valores financeiros, e que no final gerava
despesas e não tinha retorno. E ai foi quando eles resolveram
fazer esse evento na Casa de apoio à Criança com Câncer
Durval Paiva, em Natal-RN. Na qual a UVERN e UVB estarão
revertendo todo o dinheiro do evento para a Casa Durval
Paiva.”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Ao
adentrar nesta Casa Legislativa, eu recebi a notícia do vicepresidente da FM Fraternidade de Umarizal, o Sr. Bosco
Rodrigues, o qual me deixou extremamente feliz. Da mesma
forma que eu vir o relatado absurdo do Maestro da Banda
Filarmônica de Umarizal, Danilo, sobre o encerramento dos
seus trabalhos a frente da banda, por falta de pagamento da
prefeitura de Umarizal. Banda essa que vinha desenvolvendo
um trabalho com as crianças, jovens e adultos. Diante disso,
quero aqui parabenizar o amigo Bosco Rodrigues e a
Associação Terezinha de Souza Fonseca e a FM Fraternidade,
que de agora em diante irão está à frente da Banda Filarmônica
de Umarizal, na qual o salário do maestro será pago pela
associação. Isso é louvável”, destacou a parlamentar. A
vereadora ainda relatou sobre os atrasos salariais que vêm
acontecendo no município de Umarizal, por parte do Executivo
Municipal, “Atrasos do 13ª dos servidores que aniversariam no
mês de setembro/2017, como também o atraso do retroativo
dos professores. Então eu quero mais uma vez aqui conclamar,
aos nobres colegas vereadores da situação, que cobrem da
excelentíssima Srª Prefeita. E que essa Casa Legislativa possa
realmente se comprometer em votar o PISO em Janeiro/2018
para que a partir de Janeiro os professores possa receber e não
tenham problemas futuro”, disse. A vereadora também fez
cobranças ao Executivo Municipal, para que seja feita a

Ano I | Nº 0380
Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018
recuperação das estradas vicinais do município de Umarizal.
“As estradas do Sítio Cajazeiras, Remédio onde estão em
péssimas condições de transitar pelas mesmas. Que a Senhora
prefeita veja com bons olhos a recuperação dessas estradas,
para que as pessoas da Zona Rural que se descolam para a
nossa cidade possam ter o melhor acesso”, disse. Meyre
Câmara, fez cobranças sobre a LOA e PPA que segundo a
vereadora esses projetos já eram para estarem no Poder
Legislativo, desde de 31 de setembro/2017, “Que infelizmente
esses projetos não chegaram ainda nesta Casa Legislativa, na
qual são projetos extremamente importantes, mas a todo
instante recebemos projetos absurdos do executivo, menos
esses dois hora mencionados por mim. Mas projetos
importantes como o PPA e LOA ainda não vieram”, disse. Ato
seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz, “Nos últimos dias
acompanhamos através das redes socais, o desabafo do
Maestro da Banda Filarmônica de Umarizal, Danilo, relatando o
encerramento dos seus trabalhos a frente da banda, por falta de
pagamento por parte do Executivo Municipal, na qual nos
causou até tristeza essa notícia. Onde muitas crianças e
adolescentes que fazem parte desse projeto, víamos a tristeza
no rosto de cada um. Mas graças a DEUS essa ajuda da
associação Terezinha de Souza Fonseca, chegou para não
parar com os sonhos dessas crianças”, disse. A parlamentar
ainda em seu pronunciamento faz um breve comentário sobre
as gestões municipais passadas em Umarizal, “Quando fala-se
na gestão do ex-prefeito Néo, ele deixou a prefeitura falida. O
prefeito Adson Luiz, quando assumiu esse município ele não foi
usar de dizer que tinha recebido a prefeitura quebrada, Adson
arregaçou as mangas e trabalhou para colocar esse município
em ordem. Na qual o mesmo também nunca atrasou um mês de
salário dos funcionários deste município, pagamentos antes da
data do vencimento”, disse. A vereadora acrescenta dizendo,
“Sabemos das dificuldades, mas crises existem a muito tempo
em nosso município”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente
faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM),
onde diz “Gostaria aqui de fazer um comentário em ralação ao
maestro da Banda Filarmônica de Umarizal, confesso que não o
conheço pessoalmente, então se eu não o conheço eu não
posso aqui falar dessa pessoa detalhadamente. Pude ver a
matéria que ele postou em sua rede social, que intitulou de
desabafo, respeito mas não concordo. Eu acho que ele não agiu
da melhor maneira possível, se ele está com problema com o
município em receber os seus vencimentos, na verdade eu acho
que ele foi infeliz na forma que ele usou. Isso só me dá motivos
a vim pensar que existe política no meio das coisas, porque em
nossa cidade muitas coisas não vão para frente, pela a política
que fazem. Eu cheguei a ouvir áudios do maestro nas redes
sociais, ele se alto intitulando dizendo que entendia que estava
faltando com um pouco de ética em estar colocando esse
desabafo”, disse. O parlamentar ainda acrescenta dizendo, “Ao
dizer isso em áudio ele [Maestro] já está se intitulando de
antiético, em tomar essa atitude. Porque se trata de funcionário
e patrão, ele é um contratado do município, o salário dele
encontra-se atrasado como de outros contratados encontram-se
também. E se o salário dele estar atrasado e ele não tinha
condições de permanecer da forma que está, fosse até a
Prefeita e relatasse que dessa forma que está acontecendo não
dava certo pra ele, e que o município iria acertar com ele e
quem sabe a possibilidade de contratar outro maestro. Agora
usar as redes socais para posar de bom moço, para aparecer e
jogar a culpa só para o município, eu discordo”, disse. O
parlamentar ainda destacou que o município de Umarizal,
sempre esteve aberto ao diálogo. “Quem está do outro lado e
abraçando essas ideias e sorrindo da miséria que está
acontecendo financeiramente no município, sabe muito bem
que existe porque foram os causadores”, destacou. Ato seguinte
o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Robério
Dantas Delfino (PSB), onde destaca em seu pronunciamento
que o vereador Chico de Brancar, pega muito pesado quando
fala sobre quem participou das gestões passadas do município
de Umarizal, “Tirando o vereador Gilmar Freitas, mas todos nós
que estamos aqui como vereador (a), fizemos parte das gestões
passadas do município de Umarizal. Onde temos que ter um
pouco de coerência porque eu sei de muitas coisas do passado,
que muitos deles que foram falado aqui, ajudou muita gente no
passado. Não nego pra ninguém que eu fiz parte de gestões
passadas, mas como vereador da situação eu sempre estive
cobrando do executivo. Mas não podemos negar que as
gestões passadas tiveram falhas, porque tiveram sim”, disse. O
vereador destaca em sua fala que a prefeita Elijane Paiva,
assumiu o município de Umarizal, sabendo das dificuldades que
Umarizal tinha. “A prefeita tem o direito de fazer o que ela bem
entender, as consequências ela irá pagar”, disse. Ato seguinte o
Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar
Freitas de Oliveira (PR), onde diz, “Eu não quero entrar nesse
comício antecipado, digamos assim, porque eu considero
realmente um comício antecipado, na qual realmente não vejo
propostas boas”, destacou o parlamentar após ouvir alguns
pronunciamentos dos seus colegas vereadores (a). O vereador
Gilmar Freitas, dando continuidade ao seu pronunciamento, o
mesmo destaca, “Problemas existiram e existirão, o que nós
temos que fazer é procurar melhorias para Umarizal-RN. E por
isso, este vereador irá se esforçar para que a partir do mês de
Dezembro/2017 estarmos implantando bibliotecas nas praças
de Umarizal, para qualquer cidadão ou criança possam ter
acessos, e que isso possa passar de gerações, porque é a
única coisa podemos deixar para as nossas futuras gerações
que é o conhecimento”, destacou o parlamentar. Ato seguinte o
Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT), onde inicia dizendo, “Eu acho que
os palanques estão armados, podemos ver isso, como também
acho que tem gente usando da situação que encontra-se o
nosso município, estado e o país para se promover perante a
população, onde tenho certeza que o momento não é de se
promover, mas de se unir e contribuir com soluções para
tirarmos o nosso município do problema que existe. Não é só
Umarizal que estar nessa situação, como vemos na região,
municípios com salários atrasados, fornecedores atrasados. Eu
tenho certeza que a Prefeita não queria está nessa situação.
Precisamos ter força e coragem para batalhar e vencer os
obstáculos, porque quando o município está em mal situação,
estão [oposição] aqui para falar mal, para meter a lenha (Como
se diz no ditado popular), quando se estar em uma situação boa
ficam calados. A bancada da situação está aqui para defender,
mas defendemos o certo o errado a gente cobra, como
cobramos aqui na terça-feira (31/11) e estamos aqui
diariamente conversando com os secretários e a prefeita para
discutirmos soluções para sairmos dessa situação”, disse. O
parlamentar da continuidade ao seu pronunciamento,
parabenizando a três professores de Umarizal, que estiveram
na cidade de Natal-RN, desempenhando um belo trabalho, “O
professor de capoeira, Leonardo Alves, que já trouxe várias
medalhas para o nosso município e esse ano foi campeão geral
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do infantil em Natal, onde quero aqui enviar uma Moção de
Congratulações para o mesmo parabenizando pelo o seu
trabalho prestado ao nosso município. Venho aqui parabenizar
também o Professor de Educação Física, Érico Nobrega
(Erikinho), pelo o seu belíssimo trabalho que o mesmo
desenvolve na Escola E. Zenon de Souza, onde quero aqui
enviar uma Moção de Congratulações pelo o seu trabalho
prestado com os Jovens de Umarizal. Venho aqui parabenizar
também o Professor de Educação Física, Washington Barbosa,
que atualmente trabalha na cidade de Viçosa-RN, que faz um
belíssimo trabalho como professor de Handebol, onde quero
aqui enviar uma Moção de Congratulações ao mesmo pelo o
seu belíssimo trabalho prestado”, disse. Ato seguinte não
havendo quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas
(PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a
presente ATA que, após lida e em tudo estando conforme, será
aprovada pelos os senhores vereadores e declarou encerrados
os trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões
Vereador Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 31 de
Outubro de 2017.
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 07 DE
NOVEMRO DE 2017
Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 12ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Rizoneide
Moura Freitas (PSD), Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANT), Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR) e Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB). Ato seguinte o senhor presidente
colocou em votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi
aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão da
Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se, colocoua em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte
o Sr. presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou. Correspondências Recebidas:
Ofício nª 192, 012, 157, 032, 006/2017. Correspondências
Expedidas: Ofícios nª: 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192/2017. Moção de Pesar nª 035/2017, Moção de
Congratulações nª 026, 027, 028, 029 e 030/2017. Encerrando
a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ato
seguinte o Sr. Presidente solicita que a Senhora 1ª Secretária
Rizoneide Moura Freitas (PSD), faça a leitura das matérias em
pautas, onde diz, “Projeto de Decreto Nª 006/2017 de autoria da
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Requerimento
Nª 003/2017 de autoria do vereador Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB) e o Requerimento Nª 003/2017 de autoria do
vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB). (Os
requerimentos trata-se dos títulos honários de cidadãos
umarizalenses do município de Umarizal-RN, onde todos juntos
serão colocados em um bloco de votação). Ato seguinte o Sr.
Presidente colocou em votação o Projeto de Decreto Nª
006/2017 e os Requerimentos nª 003 e 003/2017. “Quem for
favorável permaneça como estar, ao contrário se manifeste. O
Projeto de Decreto Nª 006/2017 e os Requerimentos nª 003 e
003/2017 foram aprovados por unanimidade”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem do dia o Sr. Presidente faculta a
palavra aos senhores (a) vereadores (a), para fazerem o
encaminhamentos de ofícios, onde por ordem a palavra é
faculta a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde
diz, “Encaminho um ofício ao Diretor do Cartório Eleitoral do
município de Umarizal-RN, o Sr. Álvaro, solicitando cópias da lei
que fala quais os documentos são necessários para se fazer o
recadastramento, assim também como o necessário para se
fazer a 2ª Via do Título eleitoral”, disse. Enriquecendo mais
ainda o seu ofício, a parlamentar destaca que vem recebendo
várias reclamações de pessoas que estão se deslocando ao
Cartório Eleitoral de Umarizal-RN, a fim de fazer o
cadastramento da biometria, bem como de fazer a renovação
de títulos eleitorais ou solicitações de títulos novos, “Onde o
cartório vem solicitando os documentos mais diversos
possíveis, chegando até solicitarem declaração de escolas ou já
não bastar mais a declaração das escolas, onde se é
necessário que se levem também uma cópia da matrícula do
aluno (a)”, destacou. Ato seguinte o vereador Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB), pede uma parte na fala da
parlamentar, onde é atendido e diz, “Senhora vereadora eu
sugiro a vossa excelência que acrescente em seu ofício, de
pedir ao Diretor do Cartório Eleitoral que nos envie o que pede
na cartilha do TSE, o que pede o TSE, e não o cidadão que
representa o eleitoral. E o que for exigido na cartilha do TSE a
população terá que cumprir”, destacou. Ato seguinte a vereador
Waldimyre Câmara de Lima (PSB), dando continuidade ao seu
pronunciamento, onde diz, “Devemos salientar também as
pessoas que moram em casas alugadas, e não têm como
comprovar o endereço, a não ser com o papel da água do
proprietário da casa onde reside. Então estão exigindo muitos

documentos das pessoas, onde muitas estão deixando de
fazerem a biometria entre outros, devido à enorme burocracia.
Já não bastasse a enorme burocracia de ter apenas seis vagas
no site para fazer o agendamento, como também você sair de
madrugada para garantir um lugar na fila. Diante disso, ainda
vem a exigência de vários documentos para as pessoas
puderem fazer a sua biometria ou fazer o seu título eleitoral no
caso dos jovens”, disse. Ato seguinte o vereador Francisco de
Assis Filho (DEM), pede uma parte no pronunciamento da
vereadora, onde é concedido e diz, “Eu sugiro também que este
Poder Legislativo, designe uma comissão de vereadores e que
se dirigiam até o Cartório Eleitoral de Umarizal, e que se
possível tenham uma conversa com o Diretor do Cartório
Eleitoral de Umarizal, para se chegar em um consenso para
acabar com essa problemática hora mencionada pela
vereadora”, disse. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o Sr.
Presidente faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT), para o encaminhamento de ofícios,
onde diz, “Encaminho um ofício para a Secretaria Estadual de
Assistência Social e Habitação, solicitando o porquê que o
município de Umarizal, perdeu mais de 250 litros de leite do
estado, prejudicando os idosos, crianças e pessoas que têm
problemas de saúde. Já enviamos um ofício há mais de seis
meses, e até agora não obtemos nenhuma resposta”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o Sr. Presidente faculta a
palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz,
“Encaminho um ofício à Secretaria Municipal de Assistência
Social, solicitando informações do porquê que não tem um
horário estabelecido para a entrega do leite do estado em nosso
município, como também muitas pessoas estão reclamando que
estão indo buscar o leite e ao chegar não tem mais”, disse. A
parlamentar ainda pede para que essa Casa Legislativa, reenvie
uma Moção de Congratulações, que a mesma encaminhou a
cerca de um mês, “Parabenizando o SOS UZL animais pelo o
belo trabalho que vem desempenhando juntamente com os
animais do nosso município”, disse. Ato seguinte ainda na
ordem do dia, o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR), para fazer um
Requerimento Verbal em relação a implantação de bibliotecas
nas praças de Umarizal-RN, onde diz, “Apresento esse
requerimento requerendo um espaço em cada praça do
município de Umarizal, para que possamos ainda neste ano
montar uma biblioteca, onde toda a população possa ter acesso
a livros didáticos e que os mesmos possam auxiliar no
aprendizado de cada um dos nossos munícipes. Sugiro também
que o Poder Executivo Municipal, possa nos fornecer um ponto
de luz”, disse. O parlamentar ainda destaca que o mesmo já
entrou em contato com várias editoras de livros do país, para
que as mesmas possam mandar livros para enriquecer mais
ainda as bibliotecas que serão implantadas nas praças públicas
de Umarizal. “Que possamos também homenagem professores
(a) de Umarizal que já faleceram, com o seu nome nas
bibliotecas que serão implantadas em cada praça”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o Sr. Presidente colocou em
votação o Requerimento Verbal do vereador Antônio Gilmar
Freitas de Oliveira (PR), onde diz, “Quem for favorável
permaneça como estar, ao contrário se manifeste. O
Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato
seguinte ainda na ordem do dia, o vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), fez a seguinte indagação ao Sr. Presidente e aos
senhores (a) vereadores (a), para abordar sobre o assunto que
a vereadora Rizoneide Moura Freitas, falou no seu
encaminhamento de ofícios, em relação ao horário da entrega
do leite [Leite da Vaquinha] do estado no município de Umarizal,
onde diz, “Em contato agora mesmo, com a Secretária
Municipal de Ação Social, a Srª Andrea, a mesma destaca que
encontra-se a disposição para neste exato momento vim aqui
nesta Casa Legislativa, para prestar esclarecimentos em
relação a quantidade de leite distribuídos, troca de cartões e
horários. Portanto indago a vossas excelências se permitem
que a secretária venha fazer esses esclarecimentos”, disse. Ato
seguinte a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), pede uma
parte na fala do vereador Francisco de Assis, onde é concedido
e diz, “Sr. vereador eu apenas aqui enviei o ofício, porque é
papel nosso como parlamentar e fazer cobranças em nome da
população”, disse. Ato seguinte com acordo de todos os
vereadores (a), o Sr. Presidente abre o espaço da tribuna para
a Senhora Secretária Municipal de Ação Social, Andrea, para
fazer alguns esclarecimentos em relação a distribuição do Leite
do estado em Umarizal, onde a palavra é faculta a secretária,
onde diz, “O leite não é da prefeitura municipal de Umarizal, o
leite é do governo do estado do RN. Na qual o mesmo tem
vários problemas com os fornecedores, como falta de
pagamentos, na época de seca a produção do leite diminui pelo
o motivo das vacas não produzirem leite em grande
quantidade”, disse. A Secretaria ainda falou que o município de
Umarizal, era beneficiado com 972 famílias recebendo o Leite
da Vaquinha, na qual ultimamente no município só existem 362
famílias beneficiadas. “O próprio governo do estado do RN, se
carregou de fazer esses cortes das famílias no programa”,
disse. A secretária ainda esclareceu sobre o horário de
distribuição do leite, onde diz, “Se temos 362 famílias
cadastradas em Umarizal recebendo o leite da vaquinha do
estado, obviamente em 5 (cinco) dias que são distribuídos o
leite, era pra vim leite neste cinco dias para cada família, mas
não está vindo, porque o governo não estar fazendo o
pagamento aos fornecedores. Então eles mandam o que eles
recebem, eu não posso obrigar a ninguém a trazer leite para
Umarizal. Se vem faltando um dia de leite, obviamente quem
chaga primeiro recebe, isso é uma coisa lógica. Quem chegou
cedo recebeu, quem não chegou não recebeu”, disse. Ato
seguinte encerrando a ordem do dia, o Sr. Presidente faculta a
palavra aos senhores (a) vereadores (a), para as suas
considerações finais, onde a palavra é facultada a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde inicia o seu
pronunciamento solicitando que o executivo municipal faça a
atualização do Portal da Transparência do município de
Umarizal, “Onde peço mais uma vez a Prefeitura de Umarizal,
que faça a atualização do Portal da Transparência, para que
tenhamos os dados mais atualizados, principalmente em
relação aos pagamentos. Na qual hoje eu recebi uma
reclamação de algumas pessoas da área da saúde relatando
que ainda não tinham recebido o décimo do mês de
Setembro/2017”, disse. Dando continuidade ao seu
pronunciamento a vereadora parabeniza a população
umarizalense, por estarem vindo desde da terça-feira (31/10),
acompanhar as sessões legislativas desta casa legislativa,
“Preocupadas com o andamento e o desenvolvimento da
política local do nosso município. Isso é bom, e isso mostra que
a população encontra-se atenta, e estar cobrando do seu
vereador e do Poder Legislativo, que faça valer o voto e que a
gente enquanto vereador faça o que é certo e que venha
beneficiar a população. A preocupação que eu vir durante toda
a semana nas redes sociais, e acerca dos dois projetos de leis
enviados do Poder Executivo Municipal para esta Casa
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Legislativa. Na qual esses projetos ainda não foram lidos nesta
casa legislativa, mas já foram protocolados, no dia 30/10/2017.
Uma vez protocolado, todo mundo tem acesso, como todos os
membros desta casa legislativa receberam uma cópia. Diante
disso eu quero dizer a todos que é louvável a presença de cada
um de vocês aqui hoje, e bom dizer que é bom a população
estar sempre atenta, procurando em saber o que estar sendo
votado nesta casa, como estar sendo votado e de que forma
esses projetos vão transcorrer daqui pra frente”, disse. A
parlamentar ainda frisa que nesta terça-feira (07/11), protocolou
na secretária da Câmara Municipal de Umarizal, um
requerimento requerendo a realização de uma audiência pública
para que possam discutir sobre esses dois projetos de nª
012/2017 e o 013/2017 enviados do executivo para o Poder
Legislativo Municipal de Umarizal. “Que possamos realizar essa
audiência pública, para ouvirmos a população em relação a
esses dois projetos de leis, o PL nª 012/2017 que fala sobre a
extinção dos cargos e o PL nª 013/2017 que fala sobre a
questão da aposentadoria. Na qual são dois projetos
importantes, que as únicas pessoas que devemos ouvir
realmente atentamente é a população, porque as pessoas que
vão ser beneficiadas ou não, com a aprovação desses projetos”,
disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao
vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde inicia o
seu pronunciamento relatando sobre os Projetos de Leis nª 012
e 013/2017, onde diz, “Em gestões minhas passadas como
vereador deste município, eu votei a favor da continuidade de
servidores públicos municipais que se aposentam e que podem
continuarem a trabalhar. Agora sou bem sincero em dizer, já
que esse servidor aposentado estar habito a trabalhar, ele terá
que entender que onde o executivo encaminhar para o mesmo
trabalhar, terá que concordar. Em relação aos projetos de lei do
executivo municipal, nª 012 e 013/2017 eu sou contra, em
acabar com os concursos públicos em nosso município e a
extinção de cargos”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta
a palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde
diz, “Nós enquanto bancada da situação, durante toda essa
semana acompanhamos todo esse frisson das redes sociais e
das ruas. Na qual quero aqui dizer a vereadora Meyre Câmara
[Oposição], nós [Situação] somos bancada Senhora Prefeita do
Executivo Municipal, mas em primeiro lugar quero aqui dizer a
vossas excelências que não somos irresponsáveis, nós somos
vereadores que em primeiro lugar e estamos aqui botados pelo
o povo. Como vossa excelência falou, tramita por essa Casa
Legislativa esses dois projetos de lei enviados pelo o Executivo
Municipal, os PL nª 012 e 013/2017 que não foram lidos hoje,
mas têm o nosso olho clínico em cima e responsável. Tanto é
que desde que esses projetos chegaram nesta Casa
Legislativa, que dentre nós foi formado um grupo para
marcamos uma reunião com a Senhora Prefeita, para que
pudéssemos abordar esse assunto, ver os pros, os contras, o
que é que representa esse projeto dentro da sociedade. Porque
nós temos a responsabilidade de trazer e oferecer a população
de Umarizal, aquilo que realmente é de bom para o nosso povo
umarizalense”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a
palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde a
parlamentar inicia a sua relatando sobre os dois projetos de leis
enviados pelo o executivo ao legislativo municipal, onde diz, “É
bem verdade que esses projetos foram protocolados, mas ainda
não foram lidos e nem enviados para as comissões, mas já
estão nesta Casa Legislativa. Que seja terça-feira que vem,
próximo mês, mas eles há de ser lidos e de serem discutidos,
onde aqui quero falar sobre eles. Realmente é um tema
polêmico onde vemos acompanhando através das redes
sociais, na qual aqui compartilho do pensamento da vereadora
Meyre Câmara (PSB), que os 9 (nove) representantes do povo
nesta casa legislativa, estão aqui para trabalhar e aprovar o que
for em benefício da população”, disse. A vereadora ainda frisa
dizendo, “Desde já, essa vereadora que vos fala ela vota contra
a esses dois projetos. Essa vereadora que vos fala, ela aprovou
o Projeto de Lei da aposentadoria (Para que o aposentando
pudesse permanecer ainda em sala de aula), então eu não vou
votar para tirar esse direito”, disse. A parlamentar ainda
comenta sobre o projeto de lei que fala sobre a terceirização, “É
algo muito preocupante e acredito que essa preocupação não é
só minha, é dos meus colegas vereadores também e de todos
nós. É muito importante a presença da população nessa
sessão, dos jovens e estudantes. Mas que não venham só hoje,
permaneçam vindo e acompanhe sempre o trabalho do seu
vereador e o trabalho do executivo, porque foi com o voto de
vocês que hoje nós estamos aqui para representá-los”, disse.
Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR), onde diz, “Como tudo
há dois lados, lado bom e lado ruim, e como é bom esse projeto
ter vindo pra cá, para vermos essa casa legislativa cheia, e
mostrar a todos que o período de campanha eleitoral já passou,
na qual o momento agora é de ouvir a população. Na qual já
ouvir aqui na fala de alguns colegas vereadores os mesmos
declarando votos, mas eu acho que primeiro temos que discutir
os projetos”, destaca o parlamentar sobre os projetos de lei
enviados pelo o executivo municipal. Gilmar Freitas, destaca
que o voto que o mesmo dará, será para beneficiar os jovens. O
parlamentar ainda parabenizou a vereadora Meyre Câmara,
pela mesma já ter dado entrada em forma de requerimento para
a realização de uma audiência pública, para que o cidadão
possam vim ao Poder Legislativo Municipal, externar a sua
opinião sobre esses projetos. “Vou mais profundo no assunto,
talvez seja o momento das escolas do nosso município,
organizar um momento de conversa com nós parlamentares e
com a excelentíssima senhora prefeita municipal e secretários
do município, para que possamos debatermos esses assuntos e
ouvirmos a todos”, destacou. Ato seguinte o Sr. Presidente
faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANT), onde inicia o seu pronunciamento falando sobre os
Projetos de Leis Nª 012 e 013/2017, onde diz, “São projetos
polêmicos, é, até onde eu sei não tem nenhum vereador aqui
nesta Casa Legislativa fazendo manobras, para que esse
projeto venha ser votado nas escondidas, porque este vereador
não comunga com isso, e este vereador não faz isso, e eu
tenho certeza que os demais colegas vereadores (a) desta casa
legislativa não comungam com isso também”, disse. O
parlamentar ainda destaca a todos que os projetos de lei, não
foram lidos e nem distribuídos para as comissões ainda, porque
a população têm que participar e se adentrar de tudo, “Todos
têm que discutir, não é só chegar um projeto de lei aqui nesta
casa legislativa, colocarmos em pauta e consequentemente ser
votado. Portanto acho que estaríamos sendo injustos e
irresponsável também. Eu estou aqui através do voto popular, e
é pela população que eu irei votar, se a maioria da população
disser vote sim, o vereador Maykon Nunes, votará. Mas se a
população disser, Maykon Nunes vote não, contra os dois
projetos eu votarei”, disse. Ato seguinte não havendo quem
quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor presidente,
determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas (PSD), 1ª
Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA
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que, após lida e em tudo estando conforme, será aprovada
pelos os senhores vereadores e declarou encerrados os
trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões Vereador
Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 07 de Novembro
de 2017.
Antônio Gilmar Freitas de Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 14 DE
NOVEMBRO DE 2017
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 13ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Rizoneide
Moura Freitas (PSD), Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANT), Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR) e Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB). Ato seguinte o senhor presidente
colocou em votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi
aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão da
Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se, colocoua em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte
o Sr. presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou. Correspondências Recebidas:
Ofício Nª 001/2017 CAERN, 136/2017. Convite Igreja
Evangélica. Comunicados Nª CM 30255/2017, cm 30256/2017
MEC. Correspondências Expedidas: Ofícios nª 194, 195, 196,
198/2017. Moção de Congratulação Nª 028 e 031/2017.
Encerrando a leitura das correspondências recebidas e
expedidas: Ato seguinte o Sr. Presidente solicita que a Srª 1ª
Secretária Rizoneide Moura Freitas (PSD), faça a leituras das
matérias em pauta, onde inicia dizendo, “Projeto de Lei do
Legislativo Nª 001/2017, de autoria do vereador Antonimar
Francisco de Oliveira, em 14 de Novembro de 2017, Ementa: O
presente projeto institui a Semana Municipal do Evangélico e dá
outras providências. (O referente projeto será encaminhando
para as comissões pertencentes para avaliação do mesmo, e
consequentemente será encaminhando para discursão e
votação em plenário)”, disse. Ato seguinte encerrando a leitura
das matérias em pauta, o Sr. Presidente ainda na ordem dia
faculta a palavra aos Senhores (a) vereadores (a) para o
encaminhamento de ofícios, moções entre outros. Ato seguinte
por ordem de inscrição o Sr. presidente faculta a palavra a
vereador Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para o
encaminhamento de uma Moção de Congratulações, onde diz,
“Encaminho essa Moção de Congratulações para a Ordem
Demolay de Umarizal-RN, que comemorou 15 anos de sua
existência”, disse. A parlamentar ainda fez o encaminhamento
de um ofício ao Secretário Municipal de Educação, Bruno
Bezerra, solicitando, “Que fosse realizado na Escola Municipal
Raimunda Barreto, uma dedetização, na qual a mesma vem
apresentando focos de cupins pela referente escola”, disse. Ato
seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), para fazer o encaminhamento
de uma Moção de Pesar, onde diz, “Encaminho uma Moção de
Pesar aos familiares do Sr. Zé Supriano (Avô do Prefeito Mirim
Álvaro Luiz)”, disse. Ato seguinte encerrando a ordem do dia o
Sr. Presidente faculta a palavra aos senhores (a) vereadores (a)
para fazerem as suas considerações finais, e por ordem de
inscrição o Sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde inicia o seu
pronunciamento relatando a sua imensa felicidade em saber
que os Correios de Umarizal, voltaram nesta terça-feira (14/11)
com os serviços postais do Banco do Brasil, “Sabemos que foi
grande a polêmica, na qual nós como cidadãos e eu como
parlamentar, nos esforçamos o bastante para conseguimos que
os serviços do Banco do Brasil, voltasse a agência dos Correios
de Umarizal. Esta Casa Legislativa é testemunha do que eu
estou falando, nós corremos atrás, requeremos também um
audiência pública, eu entrei em contato com o movimento do
Sindicato dos Correios em Natal-RN. Na qual nesta casa
promovemos uma audiência pública, onde debatemos eu
trouxemos pra cá autoridades de dentro dos correios, como
também pessoas capacitadas que vieram falar do assunto. E foi
assim senhor presidente, movendo o povo, o povo que veio
nesta casa e usou os microfones e clamou, pediu, brigou para
que os serviços postais do Banco do Brasil voltasse
acontecesse novamente nos correios do nosso município”,
destacou o parlamentar. O vereador ainda fez um
questionamento a Presidência do Banco do Brasil e a sua
Superintendência, o porquê a agência do Banco do Brasil de
Umarizal, não reabriu ainda. “O que é que está faltando? E que
venham a público dizer o porquê ainda não abriu, o que é que
falta e quando possivelmente pode abrir. Porque o povo que é
cliente e paga os seus dividendo, impostos, tarifas que o Banco
colocam para pagarmos. Nós temos esse direito de pedir essa
explicação”, disse. O parlamentar ainda relatou que esteve
reunido com o Secretário Municipal de Agricultura, Lázaro, na
qual falaram do trabalho que está sendo desenvolvido para que
em breve, a Usina de Leite em Umarizal volte novamente aos
seus trabalhos neste município. “Eu fiquei feliz em tudo que eu
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puder acompanhar e ver com essa reabertura da Usina de
Leite, porque o primeiro passo que nós demos para isso
acontecesse foi de uma reunião que eu e o secretário,
participamos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Umarizal, e eles vinham com uma proposta de colocar a Usina
de Leite para funcionar, e os agricultores e o produtor de leite
de Umarizal e aqueles que trabalham no setor queijeiro entre
outros, eram que teríamos que nos adaptar ao projeto”,
destacou. Ato seguinte o Sr. presidente faculta a palavra a
vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde inicia o seu
pronunciamento destacando a preocupante situação que o
município encontra-se atualmente com atrasos salariais de
efetivos e contratados entre outros assuntos, “Hoje temos aqui
no auditório desta casa legislativa, alguns dos servidores
públicos do nosso município do quadro de efetivos, onde hoje
ainda encontram-se com os seus salários atrasados. Salários
esses que eram pagos todos os dias 10 de casa mês, e hoje
encontram-se ainda com os seus vencimentos a receber”,
destacou. A parlamentar ainda ressaltou que o quadro de
funcionários efetivos e contratados do município de Umarizal,
encontram-se com os seus salários atrasados. “Espero que tão
logo vocês possam está recebendo os seus salários. Já basta o
retroativo do piso que vocês ainda não receberam. É
preocupante o que está acontecendo em nosso município”,
destacou. “O que tem que acontecer é achar uma maneira de
colocar as coisas para funcionarem. Temos como exemplo hoje
uma Creche do nosso município que não teve aula porque teve
a sua energia foi cortada, por falta de pagamento, isso é muito
preocupante. Vemos pais de famílias descer as lagrimas nos
olhos, ao ver que não pode comprar uma bolacha para o seu
filho comer, isso é triste e doloroso ver uma cena dessa. O que
está faltando em nosso município é um administrador que sente
com o povo, apareça e der a cara e que fale o porquê que está
acontecendo tudo isso neste município, e procurar tomar as
providências”, disse. Ato seguinte o Sr. presidente faculta a
palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde
inicia refazendo uma cobrança ao Executivo Municipal de
Umarizal, enviando um ofício com relação ao PPA e a LOA, que
ainda não foram enviados ao Poder Legislativo Municipal. A
parlamentar ainda comenta sobre os salários atrasados dos
contratados e dos servidores públicos de Umarizal, “Me
entristece ver a minha cidade passando por um aperto desses,
e tenho certeza que eu não gostaria está na pele do Executivo
Municipal, em está passando por maus momentos, mas é
preciso que se faça alguma coisa para resolver essa
problemática. Porque esses atrasos não atinge só os
funcionários públicos, ele atinge a cidade toda. O comércio que
fica parado, e a movimentação financeira que não circula e isso
só faz as coisas piorar”, disse. A vereadora ainda comentou
sobre o corte da energia elétrica de alguns prédios públicos do
município de Umarizal, “É um absurdo prédios alugados ao
Poder Executivo terem a sua energia elétrica cortada, isso é
falta de organização”, destacou. Ato seguinte o Sr. Presidente
faculta a palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino
(PSB), inicia externando a sua felicidade em saber que os Garis
do município, receberam os seus salários que estavam em
atraso, “Eu fiquei muito satisfeito em receber essa notícia,
porque esses profissionais da limpeza pública do nosso
município, necessitam muito desse salário. Porque para
enfrentar um Sol quente em cima de um caminhão andando em
toda a nossa cidade, recolhendo lixo e além de tudo você
passar dois meses e quatorze dias e não receber é difícil.
Espero que a Senhora Prefeita deste município se organize, e
se for possível se reúna com nós vereadores para
conversarmos e planejarmos melhores dias para o nosso
município, onde estaremos prontos para colaborar”, disse. Ato
seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde inicia o seu
pronunciamento sugerindo aos parlamentares para reunir-se
com a Senhora Prefeita para que a mesma possa esclarecer
sobre algumas situações que estão acontecendo no município.
“Aqui não tem ninguém colocando vendas nos olhos porque é
situação, até porque sabemos que a situação não está boa,
como também sabemos que existe sim salários atrasados entre
outros. Agora todos esses débitos estão sendo adquiridos mês
a mês, pelo o motivo das arrecadações que muitas vezes vim
zerada, além das arrecadações caírem, quando cair o dinheiro
nas contas haja bloqueios e parcelamentos para serem
descontados”, disse. O parlamentar destaca em sua fala,
“Quem estiver achando que a gestão da prefeita Elijane Paiva,
está gostando dessa situação que o município vem enfrentando,
está enganado. O salário da prefeita e do vice-prefeito
encontram-se atrasados também, não é só os salários dos
Garis, professores e dos demais funcionários não”, disse. O
vereador ainda destaca que o a gestão da prefeita também teve
vários avanços, “E temos que reconhecer isso”, destacou. Ato
seguinte o Sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antônio
Gilmar de Freitas Oliveira (PR), onde diz, “Mas uma terça-feira
que os discursos continuam os mesmos, infelizmente. E de
certa forma se agravando cada vez mais. Na qual eu quero
apenas dizer que eu continuo acreditando que Umarizal precisa
mudar, o jingle “Muda Umarizal” usado na campanha eleitoral
da prefeita eleita, continua incomodando muita gente e irá
incomodar muita gente ainda, porque Umarizal continua
precisando mudar”, disse. Ato seguinte não havendo quem
quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor presidente,
determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas (PSD), 1ª
Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA
que, após lida e em tudo estando conforme, será aprovada
pelos os senhores vereadores e declarou encerrados os
trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões Vereador
Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 14 de Novembro
de 2017.
Antônio Gilmar Freitas de Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 28 DE
NOVEMBRO DE 2017
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 14ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou ao 1º
Secretário que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT), e Antonimar Francisco de Oliveira
(PSB). Faltando a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD) e o
vereador Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR), na qual
tiveram as suas ausências justificadas. Ato seguinte o senhor
presidente colocou em votação o pleito da 1ª Secretário, o que
foi aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão
da Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se,
colocou-a em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato
seguinte o Sr. presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou. Correspondências Recebidas:
Ofícios Nª 015/2017 – Casa Durval Paiva. 028/2017 – SMS,
140/2017 – Justiça Eleitoral, 192/2017. Ofício Circular Nª
002/2017. Comunicados nª 240,415/2017 240/420, 2436/2017,
243635/2017 MEC. Correspondências Expedidas: Ofícios nª
195/2017 e 201/2017. Encerrando a leitura das
correspondências recebidas e expedidas. Ato seguinte o Sr.
Presidente pede que a senhor 1ª Secretário Francisco de Assis
Filho (DEM), faça a leitura das matérias em pauta, onde diz,
“Projeto de Lei do Legislativo Nª001/2017 em 14 de Novembro
de 2017, de autoria do Vereador Antonimar Francisco de
Oliveira (PSB), Ementa: O presente projeto institui a Semana
Municipal do Evangélico em Umarizal-RN. Projeto de Lei Nª
014/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal de UmarizalRN. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$
70.000,00 com a finalidade específica de manutenção do
Programa Brasil Carinhoso da Secretaria Municipal de
Educação no município de Umarizal. (O referente projeto de lei
será encaminhado para as comissões)”, disse. Ato seguinte
encerrando a leitura das matérias em pauta, o Sr. presidente
coloca em discursão o Parecer das Comissões do Projeto de
Lei do Legislativo Nª 001/2017, na qual faculta a palavra ao seu
propositor o vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB),
para fazer a sua defesa onde diz, “Este projeto representa uma
classe que merece respeito de todos os parlamentares desta
casa, porque são pessoas que vivem para praticarem o bem
sem olhar a quem. São pessoas que vivem de ajudar e resgatar
almas que vivem em dificuldades e transformá-las em uma nova
criatura. De acordo com o Art. 1ª do Projeto de Lei nª 001/2017,
o mesmo tem o objetivo não apenas homenagear esta
importante entidade que realiza ações sociais e intercede por
uma sociedade melhor, mais também, permite que a expressão
desse povo possa ser consolidada com outros agentes sociais
que não compreenderam a intenção dos evangélicos em servir
a DEUS e promover a sua vontade. A SEMANA DO
EVANGÉLICO será comemorada e celebrada no período que
antecede o dia da bíblia, ou seja, o 2º domingo de dezembro,
assim, portanto, a primeira semana completa do mês de
dezembro, será dedicada a cultos e manifestações
evangélicas”, disse. Como também o propositor do referente
projeto de lei, destaca que o Poder Público faça constar esta
data em seu calendário cultural, como forma de apoio e
possibilidade de interação com o povo umarizalense.
“Compreendemos que esta proposição promoverá enormes
benefícios para a população da nossa cidade que, com
percepção ou sem saber, é assistida pelos inúmeros trabalhos
sociais desenvolvidos pelas igrejas evangélicas”, destaca o
vereador. Ato seguinte o parecer do projeto de lei ainda em
discursão o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “Como presidente da
Comissão de Constituição e Justiça profiro o meu voto favorável
a referente projeto de lei, entendendo que o mesmo obedece
todas as normas técnicas e legislativas e está dentro da
vigência”, disse. Ato seguinte o Sr. presidente faculta a palavra
para a discursão do parecer do projeto de lei, a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Realmente o
projeto vem de encontro com a necessidade dos evangélicos da
nossa cidade, que já vêm desenvolvendo as suas atividades de
modo particular levando a palavra de DEUS as pessoas que
fazem parte da igreja evangélica. Então eu tenho certeza que
durante essa semana que será dedicada aos evangélicos do
nosso município, os mesmos venham desenvolver a atividades
voltadas para as seguintes questões como: Cultos, passeatas,
congressos entre outros”, destacou a parlamentar. Ato seguinte
o Sr. presidente faculta a palavra para a discursão do parecer
do projeto de lei, ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM),
onde diz, “Estou aqui muito feliz porque vejo algo que já deveria
ter acontecido em nosso município, há muito tempo. O
cristianismo ele sofre muitos ataques nos dias de hoje, a
exemplo dos nossos antepassados. E a própria bíblia diz que
falsos profetas iriam se instalar neste mundo que vivemos, com
as suas falsas profecias até os seus ensinamentos. Mas nós
não poderíamos deixar que isso viesse ofuscar o brilho de
igrejas evangélicas sérias que existem neste país”, disse. Ato
seguinte o Sr. presidente faculta a palavra para a discursão do
parecer do projeto de lei, ao vereador Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), onde diz, “Externo o meu voto favorável ao
projeto, e eu tenho certeza que com a aprovação deste projeto
só vem cada vez mais engrandecer o trabalho das igrejas
evangélicas do nosso município”, disse. Ato seguinte o Sr.
presidente faculta a palavra para a discursão do parecer do
projeto de lei, ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANT), onde diz, “O projeto de Lei hora discutido juntamente
com o parecer das comissões, é um projeto que vem para
engrandecer a parte da religiosidade do nosso município. A
Semana do Evangélico, será uma semana que terá vários
eventos promovidos pelas igrejas evangélicas”, destacou. O
parlamentar também parabenizou o Presidente da OPU –
Ordem dos Pastores de Umarizal, Janildo, em nome de todos
os pastores do município. “Que com garra e determinação e
diante de todas as dificuldades sofridas nos dias atuais, vem
fazendo um papel importante no desenvolvimento do nosso
povo”, disse. O parlamentar ainda externou o seu voto favorável
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ao parecer e ao projeto. Ato seguinte o Sr. presidente colocou
em votação em conjunto o Parecer das Comissões e o Projeto
de Lei do Legislativo Nª 001/2017, onde disse, “Quem for
favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. O
Parecer das Comissões e o Projeto de Lei do Legislativo Nª
001/2017 foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte
ainda na ordem do dia, o Sr. presidente faculta a palavra ao
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), para o
encaminhamento de ofícios, onde diz, “Encaminho um ofício
para a agência do Banco do Brasil em Umarizal, para que
possam novamente estarem se explicando a toda comunidade
de Umarizal, em relação a reabertura de todos os serviços à
população”, disse. O parlamentar ainda destacou sobre uma
audiência pública realizada por o Poder legislativo Municipal de
Umarizal, o então Gerente da Agência do Banco do Brasil de
Umarizal, externou que no máximo em 30 de Setembro de 2017
a agência voltaria com todos os serviços novamente ao público
e clientes da agência. “Estamos chegando a 30 de
Novembro/2017 e essa reabertura não aconteceu ainda, isso é
uma falta de respeito grande a população de Umarizal, com
aquele que tem altíssimas tarifas cobradas pelo o Banco do
Brasil, e não tem o seu trabalho e retorno de volta”, disse. O
vereador ainda destacou se caso a agência do Banco do Brasil
de Umarizal, não envie uma resposta o quanto antes, o
parlamentar estará entrando em contato com o Ministério
Público. O vereador ainda encaminhou uma Moção de Pesar
aos familiares do jovem Rozivaldo, que residia na Comunidade
Inspetoria em Umarizal. O parlamentar ainda enviou outra
Moção de Pesar, aos familiares do Sr. Antônio Nunes dos Reis
(Toinho Batista), pelo o seu falecimento. O vereadora ainda
encaminhou outra Moção de Pesar aos familiares do Sr.
Francisco Canindé Costa de Azevedo, pelo o seu falecimento.
O parlamentar ainda encaminhou uma Moção de Congratulação
para Assembleia de Deus em Umarizal, em nome do Pastor
Raimundo, parabenizando pelo o brilhante culto realizado em
comemoração aos 59 anos de Emancipação Política de
Umarizal. O parlamentar ainda encaminhou uma Moção de
Congratulação a Igreja Católica, em nome do Padre Netinho
pela brilhante Missa realizada em comemoração aos 59 anos de
Emancipação Política de Umarizal. Ato seguinte ainda na ordem
do dia o Sr. Presidente Marcos Antônio de Oliveira, faz o
encaminhamento de uma Moção de Pesar, aos familiares da
Senhora Maria de Zé Alves (Mãe de Zé Bola). Ato seguinte o Sr.
Presidente faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), para o encaminhamento de uma Moção de
Congratulações, “Ao Secretário Municipal de Educação, Bruno
Bezerra, pela organização do brilhante desfile em homenagem
aos 59 anos de Emancipação Política de Umarizal”, disse. Ato
seguinte encerrando a ordem do dia, o Sr. Presidente faculta a
palavra aos senhores (a) vereadores (a) para as suas
considerações finais, na qual por ordem de inscrição a palavra é
faculta ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde inicia
o seu pronunciamento agradecendo ao Padre Chagas, da
cidade de Apodi-RN para participar do “Alegra-te Apodi” entre
os dias 02 e 03 de Dezembro de 2017. O parlamentar ainda
externou a sua alegria em falar do desfile que aconteceu no
último dia 27 de Dezembro de 2017, em comemoração aos 59
anos de Emancipação Política do município de Umarizal-RN.
“Aplaudo de pé o povo de Umarizal, as instituições, os
participantes e os organizadores, que puderam prestigiarem
esse momento belíssimo que foi a Emancipação Política de
Umarizal”, disse. Ato seguinte o Sr. presidente faculta a palavra
a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde inicia
fazendo alguns esclarecimentos da sua ausência em algumas
comemorações alusivas aos 59 anos de Emancipação Política
de Umarizal-RN. “Não pude participar do culto e da missa e
quero aqui justificar. Primeiro gosto de participar e sempre que
sou convidada participo. Mas infelizmente no sábado à noite eu
fui participar de um evento na cidade de Alexandria-RN, onde
infelizmente o meu esposo o ex-vereador Washington Sales,
passou mal, na qual o mesmo sofre de Arritmia cardíaca,
portanto se dirigíamos ao Hospital de Alexandria, e
consequentemente encaminhado para o Hospital Regional de
Pau dos Ferros-RN, sendo acompanhado pela equipe médica e
consequentemente tivemos que ir para a cidade de Mossoró
fazer uma bateria de exames”, disse. A parlamentar ainda
agradeceu ao ex-vereador Chico das Almas, por todo o
acolhimento feito ao Blogueiro Evando Lima e a sua prima
Paloma, que acompanhavam a parlamentar com o seu esposo.
A vereadora ainda comentou sobre o Desfile realizado no último
dia 27 de Novembro em comemoração aos 59 anos de
Emancipação Política de Umarizal, onde diz, “Quero aqui
parabenizar todas instituições envolvidas no desfile (Escolas,
Igrejas, Secretarias entre outras), que deram as mãos para que
o desfile acontecesse. Realmente o desfile foi programado em
pouco tempo, acredito se tivesse tido um tempo hábil, teria
ficado mais organizado. A programação inicial era para 16hs na
qual sabemos que imprevistos acontecem, e só veio a iniciar
depois das 19hs”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde inicia
dizendo, “Parabenizo a todas as equipe de policias que se
fizeram presente no Desfile em comemoração aos 59 anos de
Emancipação Política de Umarizal, neste último dia 27 de
Novembro de 2017, e na pessoa do Sub Azevedo que comanda
a Polícia Militar de Umarizal, eu parabenizo a todos que fizeram
parte da segurança do evento”, disse. O parlamentar ainda
destacou a sua conversa com o Sub Azevedo, Capitão Aderlan
e com o Major Brilhante, “Onde fiquei muito feliz em ouvir deles,
o empenho e a participação com relação a Segurança Pública
do nosso município. Onde puder ouvir do Major Brilhante e do
Capitão Aderlan, dizendo ao Sub Azevedo que a qualquer hora
do dia ou noite, que precisassem deles para darem um suporte
e contribuírem para a segurança do nosso município estavam à
disposição”, disse. Ato seguinte não havendo quem quisesse
mais fazer o uso da palavra o senhor presidente, determinou
que eu _ Francisco de Assis Filho (DEM), 1ª Secretário, desta
Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA que, após lida e em
tudo estando conforme, será aprovada pelos os senhores
vereadores e declarou encerrados os trabalhos desta Sessão
Legislativa. Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de
Oliveira, Umarizal-RN, em 28 de Novembro de 2017.
Antônio Gilmar Freitas de Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 05 DE
DEZEMBRO DE 2017
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 15ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT), Antônio Gilmar Freitas de Oliveira
(PR) e Rizoneide Moura Freitas (PSD). Faltando somente o
vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB) na qual teve a
sua ausência justificada. Ato seguinte o senhor presidente
colocou em votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi
aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão da
Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se, colocoua em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte
o Sr. presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou. Correspondências Recebidas:
Ofício Nª 001/2017 CAERN, 136/217 TJE. Convite Igreja
Evangélica. Comunicados Nª CM 30255/2017, CM 30256/2017
MEC. Correspondências Expedidas: Ofícios Nª 194, 195, 196,
198/2017. Moção de Congratulação Nª 028 e 031/2017.
Encerrando a leitura das correspondências recebidas e
expedidas. Ato seguinte o Sr. presidente solicita que a Senhora
1ª Secretária Rizoneide Moura Freitas (PSD), faça a leitura das
matérias em pauta, onde inicia dizendo, “Projeto de Lei Nª
014/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal de UmarizalRN. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$
70.000,00 com a finalidade específica de manutenção do
Programa Brasil Carinhoso da Secretaria Municipal de
Educação no município de Umarizal. Projeto de Lei do
Legislativo Nª 002/2017, que dispõe sobre as atividades
pedagógicas que visem à reprodução de conceito de ideologia
de gênero na grade de ensino da rede municipal e dá outras
providências. (O referente projeto foi encaminhado para as
comissões)”, disse. Ato seguinte o Sr. presidente coloca em
discursão o parecer do Projeto de Lei Nª 014/2017 em
discursão, onde faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT), onde diz, “Como Presidente da
Comissão de Orçamento e Finanças, gostaria de pedir o voto
favorável a este parecer, por que esse projeto trata-se de um
programa que irá atender as crianças da Educação Infantil, e irá
contribuir com ações de cuidado integral, segurança alimentar e
nutricional. Além de garantir o acesso e a permaneça das
crianças na Educação Infantil”, destacou. Ato seguinte dando
continuidade à discussão do parecer, o Sr. Presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“Como Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
externo o meu voto favorável e peço aos colegas vereadores (a)
o voto favorável, que nada mais é mudando a nomenclatura na
qual esse Programa Brasil Carinhoso, é um programa novo do
Governo Federal, com uma parceria com a Secretaria Municipal
de Educação, e que para ser feita essa parceria precisa-se abrir
esse crédito especial, que já está dentro do orçamento do ano
de 2017 da Secretaria de Educação”, disse. Ato seguinte dando
continuidade na discussão do parecer, o Sr. Presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
onde diz, “Encaminho o meu voto favorável ao parecer do
Projeto de Lei nª 014/2017, onde este vereador sempre estará
voltando a favor do que vier para benefício do povo”, disse. Ato
seguinte dando continuidade na discussão do parecer, o Sr.
Presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde diz, “Realmente não tem muito do que a
gente discutir, porque muda de certa forma um pouco a
nomenclatura do que já existia previsto no PPA, então é só
apenas uma mudança que fica alterada no plano plurianual, de
como será aplicado esse recurso pré-existente. Seria muito que
toda vez que essas mudanças fossem feitas, a gente tivesse
uma explicação melhor. Mas como o recurso existe, e é apenas
uma mudança e os membros desta casa acham melhor votar,
haja visto vem trazer benefícios a educação do nosso
município, na qual é um projeto que visa o desenvolvimento
voltado principalmente na educação e da qualidade de ensino,
então diante desse aspecto e prerrogativa o meu voto é
favorável”, disse. Ato seguinte dando continuidade na discussão
do parecer, o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Como membro da
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Contabilidade, eu gostaria de encaminhar o meu voto favorável
ao parecer do Projeto de Lei nª 014/2017. O projeto ao chegar
nesta casa, fizemos a leitura minuciosamente e podemos
analisar o projeto e com a avaliação dos pares das comissões
vimos que tudo encontrava-se dentro da lei assim como se
pede”, destacou o parlamentar. Ato seguinte dando
continuidade na discussão do parecer, o Sr. Presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR),
onde diz, “Mas uma vez estamos aqui fazendo uma
readequação no que se diz respeito para a melhoria dos
serviços da nossa cidade, agora na educação no Programa
Brasil Carinhoso. Essa readequação é para destinação deste
dinheiro para que possa melhorar o acompanhamento dos
alunos em todas as creches do nosso município. Na qual
externo o meu voto favorável ao referente projeto”, destacou.
Ato seguinte como nenhum dos pares quiseram fazer mais o
uso da palavra o Sr. Presidente Marcos Antônio de Oliveira
(PSB), colocou em votação o Projeto de Lei Nª 014/2017, onde
disse, “Quem for favorável permaneça como estar, ao contrário
se manifeste. O Projeto de Lei Nª 014/2017 de autoria do
Executivo Municipal foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato
seguinte dando continuidade a Ordem do Dia, o Sr. Presidente
faculta a palavra aos senhores (a) vereadores (a) para o
encaminhamento de ofícios, na qual a palavra é facultada ao
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vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde diz,
“Encaminho um ofício ao Secretário Municipal de Agricultura, o
Sr. Lázaro, solicitando que o mesmo através da referente
secretaria possam encaminhar um carro pipa para abastecer os
moradores do Sítio Jurema de Baixo, na qual estão sofrendo
muito com a falta de água”, disse. O parlamentar ainda
encaminhou um ofício para a CAERN, solicitando se não teria
como a CAERN fizesse um projeto para beneficiar o Sítio
Jurema de Baixo, na qual a mesmo vem sofrendo muito com a
falta de água. “Dentro do projeto da transposição da barragem,
que teria como beneficiar essa comunidade”, disse. O vereador
ainda encaminhou um ofício ao Secretário Municipal de
Infraestrutura, Zome, solicitando que o mesmo através da
secretaria, faça os reparos do brinquedos do Bosque Municipal
de Umarizal. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para o
encaminhamento de ofícios, onde diz, “Encaminho um ofício
para a UERN / Campus Avançado de Pau dos Ferros-RN,
solicitando informações o NAESU – Núcleo Avançado de
Umarizal, foi desativado? Encaminho também um ofício ao
Ministério Público, solicitando a intervenção para que o Poder
Executivo Municipal atualize o Portal da Transparência, que
desde do dia 17 de Agosto de 2017, ele não tem atualização.
Encaminho também uma Moção de Congratulações a todos que
fazem a Escola Estadual de Tempo Integral Paulo Abílio, em
Umarizal, agradecendo pela homenagem que fizerem para a
minha mãe, Maria Gorete Câmara, que recebeu seu nome na
biblioteca da referente escola”, disse. Ato seguinte o Sr.
Presidente faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT), para o encaminhamento de ofício,
onde diz, “Encaminho ofício para a Prefeitura Municipal de
Umarizal, Secretaria Municipal de Esportes, Ministério do
Esporte e a CAIXA, solicitando informações de como encontrase o andamento da 1ª Etapa do Estádio de Futebol em
Umarizal-RN”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR),
para o encaminhamento de ofício, onde diz, “Encaminho ofício
para a Secretária Municipal de Saúde, solicitando que nos
informe melhor de como está sendo feito o deslocamento dos
pacientes de Umarizal que têm as suas consultas, exames e
cirurgias?”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a
palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), para o
encaminhamento de ofício, onde diz, “Encaminho ofício para o
Secretário Municipal de Infraestrutura, Zome, solicitando que
seja feita a recuperação de algumas pedras de calçamentos
que encontram-se soltas pelas ruas de Umarizal, na qual as
mesmas podem vim a causar graves acidentes. Solicitado
também do secretário que seja feita a retirada de entulhos das
ruas do nosso município, chegando até ficar intransitável
algumas ruas”, disse. Ato seguinte Encerrando a Ordem do Dia,
o Sr. presidente faculta a palavra as senhores (a) vereadores
(a) para as suas considerações finais, na qual por ordem de
inscrição a palavra é facultada ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde inicia o seu pronunciamento relatando da
viagem que o mesmo juntamente com os vereadores Maykon
Nunes, Gilmar Freitas e o Presidente Marcos, fizeram a capital
do estado, nesta última segunda-feira (04/DEZ) na qual
estiveram juntamente com o Deputado Estadual Carlos
Augusto, onde o deputado protocolou um ofício destinando a
emenda para Umarizal no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil
Reais), na qual esse valor será revertido para um projeto de
monitoramento de câmeras de segurança para o município de
Umarizal. “Enquanto legisladores desta Casa Legislativa,
estamos buscando sempre ir atrás de melhorias para o nosso
povo. O momento é de se solidificar enquanto político, porque
eu sempre costumo dizer que se nós se unirmos seremos bem
mais fortes”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR),
onde inicia o seu pronunciamento frisando um pouco do
discurso do vereador Francisco Jadson, “Com a união é que se
faz a força, lembro-me que no meu primeiro discurso nesta
casa, foi que nós enquanto legislativo e executivo, era para
esquecermos as bandeiras partidárias e desmontasse os
palanques, porque o que iriarmos encontrar eram vários
problemas, e esses problemas eles irão se intensificar, da forma
que estão sendo feitos os projetos políticos brasileiros, eles
tende a piorarem cada vez mais”, destaca. O parlamentar ainda
destaca da importância de todos se unirem com único proposito
que é o benefício do povo, que quando isso acontecer teremos
uma sociedade mais justa. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta
a palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde
inicia o seu pronunciamento parabenizando os vereadores
Maykon Nunes, Jatão da Rádio, Gilmar Freitas e o Presidente
Marcos, que estiveram na capital do estado, nesta última
segunda-feira (04/DEZ) juntamente com o Deputado Estadual
Carlos Augusto, onde o deputado protocolou um ofício
destinando uma emenda para Umarizal no valor de R$
50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), na qual esse valor será
revertido para um projeto de monitoramento de câmeras de
segurança para o município de Umarizal. “Do fundo do meu
coração eu gostaria que realmente o nosso município fosse
contemplado com essa emenda parlamentar. Nada de
pessimismo e de não acreditar na palavra do deputado, mas
diante da situação e do quadro financeiro que encontra-se o
nosso estado. Na qual temos vários exemplos de emendas
parlamentares que falham nos municípios, onde não é culpa
dos deputados na qual eles fazem a parte deles que é
destinarem a emenda, ai quem paga a emenda é o estado, e
como o nosso estado está passando pelo um momento muito
delicado no financeiro. Então diante dessa situação
infelizmente, deixa todos nós dos municípios que depende e
têm compromissos em uma situação muito preocupante”, disse.
Ato seguinte o Sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde inicia o seu
pronunciamento mais uma vez cobrando ao Executivo Municipal
que envie ao Poder Legislativo Municipal, o PPA e a LOA,
“Onde é algo que tem me preocupado, e assim eu não sei como
vai ficar daqui pra frente, porque já estamos na primeira semana
do mês de Dezembro. Na qual mais uma terça-feira e este
projetos hora citados não chegaram a esta casa legislativa. Nós
sabemos que o PPA tem vigência de 4 anos e estar encerrando
esse prazo. Já a LOA é um orçamento anual que tem que ser
votada este ano, para o ano de 2018. Ai eu me pergunto como
vai ficar a gestão de 2018, se esses projetos não chegaram
ainda a esta Casa Legislativa, se ela não vai ter orçamento
votado”, disse. A parlamentar ainda em seu pronunciamento
parabenizou a todos os envolvidos na inauguração da nova
estrutura da Troca de Óleo do Ezinho, no município de
Umarizal, que aconteceu na última segunda-feira 04 de
Dezembro de 2017. “Quero aqui parabenizar o meu amigo o Sr.
Ezinho, que nesta última segunda-feira fez a inauguração da
sua Troca de óleo em nosso município. Onde quero aqui
externar ao Sr. Ezinho e a toda a sua família, os meus parabéns
e desejar todo o sucesso possível”, externou a parlamentar. Ato
seguinte o Sr. presidente facultou a palavra ao vereador
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Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANT), onde inicia
agradecendo ao Deputado Estadual Carlos Augusto Maia, que
ontem em viagem a capital do estado, juntamente com os
vereadores Jatão da Rádio (DEM), Gilmar Freitas (PR) e o
Presidente Marcos (PSB), foram até o gabinete do deputado
cobrar a palavra que o mesmo deu em uma audiência pública
sobre a Segurança Pública do município de Umarizal, realizada
pela C.M.U neste ano de 2017. “Onde o deputado disse que
destinaria uma emenda para o nosso município para o
monitoramento de câmeras de segurança. Com a informação
que o orçamento do estado está aberto, para a destinação das
emendas dos deputados, fomos cobrar. E lá no gabinete do
deputado, já tivemos a informação que o deputado já
encaminhou para o Secretário Estadual de Planejamento e
Finanças, o Sr. Gustavo Mauricio Figueira Nogueira, um ofício
encaminhando a emenda parlamentar no valor de R$ 50.000,00
(Cinquenta mil reais), referente a aquisição de câmeras para o
Projeto de Monitoramento do município de Umarizal-RN. Com
isso o município terá que propor o projeto que ficará ao seu
critério, com o projeto feito, encaminha-se para a Secretaria
Estadual de Planejamento e Finanças, juntamente com o ofício
do deputado, para que esse recurso seja disponibilizado”,
destacou o parlamentar. O vereador Maykon Nunes, ainda
relatou em seu pronunciamento que solicitou do deputado, a
recuperação da RN que liga a cidade de Umarizal à LucréciaRN. “Na qual o deputado nos prometeu que iria entrar com um
requerimento, para que essa operação tapa buracos, possa sair
o mais rápido possível. Solicitamos também do deputado, que
ele através de um requerimento solicitasse um Vila Cidadã para
o nosso município”, disse. Ato seguinte o Sr. presidente faculta
a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde
inicia o seu pronunciamento dizendo, “Quero aqui parabenizar
aos meus colegas vereadores pela viagem a Natal, e dizer que
estamos juntos nesta luta, onde constantemente buscando aos
nossos representantes maiores benefícios para o nosso
município”, disse. A parlamentar ainda diz em relação a emenda
do deputado, “O importante é que essas ações elas venham e
possam beneficiar o povo. Muitas pessoas dizem, ah porque é
ano político ai vai parecer, mas é exatamente isso, temos que
aproveitar realmente porque no próximo ano vai ser ano político,
e eles (Deputados) têm que mostrar pra que vieram e fazer
alguma coisa mesmo. E nós estamos aqui atentamente para
cobrar”, disse. A parlamentar ainda em seu pronunciamento
parabenizou a todos os envolvidos na inauguração da nova
estrutura da Troca de Óleo do Ezinho, no município de
Umarizal, que aconteceu na última segunda-feira 04 de
Dezembro de 2017. A vereadora ainda parabenizou o Poder
Legislativo de Umarizal, pela brilhante Sessão Solene realizada
no último dia 27 de Novembro de 2017, na qual foi feita a
entrega de Títulos de Cidadão Umarizalense. Ato seguinte não
havendo quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas
(PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a
presente ATA que, após lida e em tudo estando conforme, será
aprovada pelos os senhores vereadores e declarou encerrados
os trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões
Vereador Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 05 de
Dezembro de 2017.
Antônio Gilmar Freitas de Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 12 DE
DEZEMBRO DE 2017
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 16ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT), Antônio Gilmar Freitas de Oliveira
(PR), Rizoneide Moura Freitas (PSD) e Antonimar Francisco de
Oliveira (PSB). Ato seguinte o senhor presidente colocou em
votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi aprovado por
unanimidade, passando-se direto à discussão da Ata, o que não
havendo quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o
que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte o Sr. presidente
ordenou que fosse feita a leitura das correspondências
expedidas e recebidas por esta Casa Legislativa, na qual
constatou. Correspondências Recebidas: Ofícios nª 204, 041,
205/2017. Ofício Circular Nª 005/2017. Correspondências
Expedidas: Ofícios Nª 205 e 2016/2017. Moções de
Congratulações Nª 032, 034/2017. Moções de Pesar Nª 036,
037, 038, 039, 040 / 2017. Encerrando a leitura das
correspondências recebidas e expedidas. Ato seguinte o Sr.
presidente solicita que a Senhora 1ª Secretária Rizoneide
Moura Freitas (PSD), faça a leitura das matérias em pauta,
onde inicia lendo, “Requerimento Nª 014/2017 de autoria da
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB). Ementa: Requer
da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação
desta Casa Legislativa que realize uma audiência pública para
discutirmos o Projeto de Lei Legislativo Nª 002/2017”, disse. Ato
seguinte encerrando a leitura das matérias em pauta, o Sr.
Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB), faculta a palavra

a propositora do Requerimento Nª 014/2017 a Senhora
Vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), para a defesa
do seu requerimento, onde inicia dizendo, “Ao solicitar este
requerimento para realizarmos essa audiência pública, solicito a
mesma, porque o Projeto de Lei do Legislativo Nª 002/2017, é
um projeto que meche muito com a questão da sociedade. E é
necessário antes que ele venha a ser discutido e votado nesta
Casa Legislativa, que possamos ouvir a sociedade, que
possamos ouvir os professores, jovens e realmente todos que
estão interligados nessa problemática. Primeiramente que é um
projeto extremamente delicado, e que é necessário ser
analisado a sua constitucionalidade, é necessário ser analisado
todos os parâmetros porque estamos se colocando à frente da
base nacional comum curricular, que ainda não foi sancionada,
e que ainda encontra-se em discursão e que ainda está sobre
os olhos atentos do Conselho Nacional de Educação, e que
ainda não deu o parecer favorável”, destaca. A parlamentar
ainda como educadora que é, ressalta que é necessário que
todos os edis deste Poder Legislativo, possam se debruçar
sobre o referente projeto, “E que possamos convidar a
sociedade da nossa cidade, para discutir sobre o projeto que
conceitua sobre a ideologia de gêneros, porque uns interpretam
de um forma e outros interpretam de outra forma. Então eu acho
extremamente necessário que a gente possa abrir nesta casa
legislativa uma discursão a cerca desse problema, porque eu
não conheço ainda nos parâmetros curriculares nacional, um
currículo de uma escola uma disciplina intitulada de Ideologia de
Gêneros, na qual diante disso é de suma importância ouvirmos
a sociedade”, destaca a parlamentar. Ato seguinte ainda na
discussão do Requerimento Nª 014/2017, o Sr. Presidente
faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM),
onde diz, “Eu concordo com a vereadora Meyre Câmara, na
qual externo aqui o meu voto favorável ao seu requerimento.
Mas eu tenho uma sugestão, para que não façamos como foi
feito no município de Apodi-RN, pela a sua Câmara Municipal
de Vereadores, na qual eu acho que os nobres edis daquele
Poder Legislativo, se anteciparam nessa discussão. Onde pude
ouvir a entrevista do autor da matéria lá do município de Apodi,
o Vereador Evangelista, e ele dizia mais ou menos assim,
“Votaram um projeto dizendo que a discussão estava se
iniciando, e que a partir daquele momento iria-se promover
debates, audiências públicas, discussões nas escolas...”. Diante
disso eu vereador Chico de Brancar, acho que a realidade não é
essa, onde os vereadores de Apodi se anteciparam na votação
e agora que estão abrindo o espação para as discussões.
Portanto o correto é primeiro discutir, para compreendermos e
levar uma mensagem para todos que estão no outro lado
entendam, logo após ver a constitucionalidade do projeto e
votarmos”, disse. Ato seguinte ainda na discussão do
Requerimento Nª 014/2017, o Sr. Presidente faculta a palavra
ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Como
um dos autores do Projeto de Lei do Legislativo Nª 002/2017,
realmente quando a gente se subscreveu na matéria hora
exposta, eu comecei cada vez mais a mim aprofundar no
assunto para poder estar falando de tal e sobre. Acompanhando
esse tema em alguns meios de comunicação, realmente é um
assunto polêmico e que divide opiniões, e que casa pessoa tem
a sua maneira de pensar, se expressar e analisar. E obviamente
será muito necessário que esta casa legislativa e nobres edis,
tenham a sensibilidade de cada vez mais se aprofundar no
projeto”, disse. O parlamentar ainda destacou que quando se
subscreveu no referente Projeto de Lei do Legislativo Nª
002/2017, nunca foi com o pensamento homofóbico. “Isso eu
digo com veemência até porque atire a primeira pedra alguma
família que tiver algum problema de Gays, Lésbicas e de gente
que tenham a sua opção sexual e com todo o direito. Diante
disso é muito bom que tenhamos esse diálogo, debate e que a
gente procure se posicionar. Sou extremamente contra à
alguma instituição de ensino, que venha a dizer a um filho, neto,
bisneto meu, que ele com 3 anos de idade não tem sexo, de
forma alguma eu não aceito isso” disse. Ato seguinte ainda na
discussão do Requerimento Nª 014/2017, o Sr. Presidente
faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar Freitas de Oliveira
(PR), onde diz, “Quero aqui parabenizar a vereadora Meyre
Câmara, pela a solicitação da audiência pública, e também dizer
que essa audiência pública ela iria ser feita, porque a gente
[Propositores do Projeto de Lei do Legislativo Nª 002/2017], era
ideia nossa também fazer essa discussão com a sociedade. E
que seja discutido com mais autoridades científicas, porque
esse tema ele não é só polêmico, ele diz muito para a nossa
sociedade e as nossas crianças. E a ciência diz uma coisa e
muitas vezes, as pessoas entendem outra. Ai entra a parte
religiosa que quase todo mundo tem, que deixam de acreditar
em algo, isso não quer dizer que a pessoa não se interesse pelo
o tema. Na minha opinião as escolas têm que discutir todos os
temas, não existe temas polêmicos, tanto quanto a ideologia de
gêneros ou aborto, mas ele tem que ir para a sala de aula, para
ser discutido pelo os adolescentes, jovens e adultos. E quando
temos um tema polêmico, ele jamais terá um consenso por
parte de todos”, disse. O parlamentar ainda externou o seu voto
favorável ao Requerimento Nª 014/2017. Ato seguinte ainda na
discussão do Requerimento Nª 014/2017, o Sr. Presidente
faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANT), onde diz, “Sou favorável ao Requerimento Nª
014/2017 da vereadora Meyre Câmara, mas sou favorável
também ao Projeto de Lei do Legislativo Nª 002/2017, na qual é
um projeto que irá ampliar as discussões, e é enriquecedor para
a nossa população. Eu seria um covarde se eu não entrasse
com o um projeto de lei desse, para se ter uma discussão com a
sociedade e ouvir a nossa população, porquê? Por que não tem
parâmetros curriculares nacional, eu conheço eu estudei os
PCNS em 2016, eu conheço uma boa parte e não tem os
parâmetros curriculares nacional. Só que o Decreto Nª 9.005 da
Presidência da República do mês de Marcos de 2017, abriu
essa discussão e porquê a cidade de Umarizal-RN ficar de fora
dessa discussão?”, disse. O parlamentar externou ainda que
tem algumas pessoas criticando os vereadores de Umarizal, em
relação a preposição do referente Projeto de Lei, “O que se ver
é os vereadores de Umarizal, preocupados com a escolha
sexual das pessoas. Não, eu respeito qualquer decisão de um
ser humano, seja ele homem, mulher ele (a) sabem o que quer.
Não vai ser eu ou algum vereador aqui que irá proibir alguém de
ser homossexual. Até porque eu nunca fui homofóbico e nem
preconceituoso”, disse. O parlamentar acrescenta dizendo,
“Estou querendo fazer esse debate com a sociedade, porque
legislar é isso”, disse. Ato seguinte o requerimento ainda em
discussão, o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde inicia
parabenizando a vereadora Meyre Câmara, por ter proposto a
audiência pública para a discussão do Projeto de Lei do
Legislativo Nª 002/2017, “Com essa audiência pública, o debate
em relação ao projeto irá enriquecer, é bom que essa Casa
Legislativa debata, escute a sociedade e que faça com quer a
população venha debater junto conosco e trazer as suas ideias”,
disse. Em relação aos propositores do Projeto de Lei do
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Legislativo Nª 002/2017, o parlamentar diz, “Quero aqui fazer a
defesa em nome dos propositores, e dizer que aqui nesta casa
legislativa não existe homofóbicos, conhecemos todos aqui. É
um projeto que ele requer um cuidado sim, e quero deixar claro
que sou favorável ao Projeto, agora quero que seja discutido e
quero que a sociedade se prontifique a vim aqui nesta casa,
debater junto conosco nos ouvir e ser ouvidos”, disse. Ato
seguinte o requerimento ainda em discussão, o Sr. Presidente
faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
onde diz, “Aqui vou me a deter só de encaminhar o meu voto
favorável ao Requerimento Nª 014/2017 da vereadora Meyre
Câmara. E dizer que será discutido e votado um projeto que vai
ser para todos. Diante disso na mais justo do que sentarmos e
discutirmos esse projeto com a população e a sociedade, e que
possam deixar a sua opinião”, disse. Ato seguinte o
requerimento ainda em discussão, o Sr. Presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
onde declara o seu voto favorável ao Requerimento Nª
014/2017. Ato seguinte o Sr. presidente coloca em votação o
Requerimento Nª 014/2017, onde diz, “Quem for favorável
permaneça como estar, ao contrário se manifeste. O
Requerimento Nª 014/2017 foi aprovado por unanimidade”,
disse. Ato seguinte ainda na Ordem do Dia, o Sr. Presidente
faculta a palavra ao senhores (a) vereadores (a) para o
encaminhamento de ofícios, onde a palavra é facultada ao
vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde diz,
“Encaminho um ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura,
Zome, solicitando de quem é a responsabilidade da limpeza do
Bosque Municipal. Na qual o mesmo encontra-se atualmente
com muita sujeira em todo o espaço, diante disso pedimos que
seja feita a limpeza o quanto antes”, disse. Ato seguinte
encerrando a ordem do dia, o Sr. Presidente faculta a palavra
aos senhores (a) vereadores (a) para fazerem as suas
considerações finais, onde por ordem de inscrição a palavra é
facultada ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde
inicia dizendo, “É com extrema alegria que falo aqui, que em
conversa com a Secretária Municipal de Finanças do nosso
município, a Srª Sandra, a mesma me confirmou que está
assegurado o pagamento dos 4 meses do retroativo do Piso
Salarial do dos professores municipais de Umarizal. No qual nós
[Situação] empenhamos a nossa palavra”, destacou. “Este
retroativo vai ser pago porque Umarizal não lida com uma
bancada de situação irresponsável e nem mentirosa. Umarizal
lida com uma bancada de situação que honra as calças que
veste, que são homens de palavra e que em momento algum
deixou de cobrar da Prefeita Municipal, que se sensibilizou e
disse, “A palavra empenhada por vossa excelências será
cumprida, porque eu também empenhei”, disse a prefeita
Elijane Paiva. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz, “Inicio o
meu pronunciamento parabenizando o Executivo Municipal de
Umarizal, pela a iniciativa de honrar mais esse compromisso
com essa categoria [Professores] tão importante do nosso
município. E também parabenizar a categoria [Professores], por
ter lutado pelo os seus direitos, principalmente aqueles que
foram sensatos e que entenderam o momento de dificuldades, e
da forma que a prefeita encontrou o município e entenderam
como um momento muito turbulento na administração e
confiaram na palavra da prefeita, e que ai está o fruto da
confiabilidade e da palavra honrada”, destacou. O parlamentar
ainda parabenizou a todos os vereadores do Poder Legislativo
Municipal que lutaram para que esse pagamento do retroativo
viesse à acontecer. “Mas enfatizo aqui o apoio da bancada
situacionista que foi pra cima, cobrou e que reuniu-se com a
prefeita várias vezes”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente
faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), onde diz, “Realmente eu gostaria muito de estar
parabenizando à gestão e a excelentíssima prefeita de
Umarizal, pela questão de estar pagando o retroativo. Sei e
confesso que Vossas Excelências [Situação] se empenharam
bastante para isso vim acontecer, assim como a categoria que
sempre esteve aqui nesta Casa Legislativa fazendo as
cobranças e lutando, batendo na porta da Excelentíssima Srª
Prefeita, para que ela pagasse o retroativo. Mas infelizmente
nobres colegas vereadores, eu não tenho muito o que
parabenizar, hoje já 12 de Dezembro/2017 e a previsão para
receber o retroativo e no dia 13 de Dezembro/2017, pelo ou
menos foi o que a Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos de Umarizal, nos repassou. E o mês de Novembro com
o décimo de Novembro e Dezembro, depois do dia 20 de
Dezembro/2017 assim falou a presidente do sindicato para a
categoria dos professores municipais de Umarizal, ela não cita
ainda o pessoal dos 40 apenas os professores, e isso o mês de
Novembro. Se vai pagar depois do dia 20/DEZ o mês de
dezembro e o retroativo vai ser pago no dia 13/DEZ então isso
quer dizer que o retroativo está sendo pago com o dinheiro que
iria ser pago o mês de Dezembro, ou então eu não sei de onde
a prefeita vai tirar recursos para pagar todos os funcionários do
mês de Dezembro/2017”, destaca. A parlamentar também ainda
cita em sua fala, que entrou um cota extra de quase 1 Milhão de
reais no município de Umarizal, “E confesso, pensei realmente
que cota extra viesse fazer que as contas fossem colocados em
dia, porque no que entrou a cota extra iria ajudar nas outras
áreas (Saúde, educação...)”, disse. Ato seguinte o Sr.
Presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar Freitas
de Oliveira (PR), onde diz, “Quero aqui parabenizar a Srª
Prefeita de Umarizal, Elijane Paiva, na qual foi compromisso da
mesma com a bancada da situação em pagar o retroativo dos
professores, por isso fomos contrários as emendas
apresentadas pela vereadora Meyre Câmara. E quando esse
dinheiro estiver na conta dos professores do nosso município,
eu irei parabenizar sim. Como foi dito aqui nesta Casa
Legislativa, por alguns colegas vereadores da oposição “Ela
paga se quiser”, então ela quis pagar, e ela estar pagando e
merece sim os parabéns”, destacou o parlamentar. Ato seguinte
o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT), onde inicia o seu pronunciamento
relatando que o mesmo, vem recebendo constantemente várias
reclamações da população sobre o atendimento da agência do
Banco do Brasil em Umarizal, “Há praticamente 1 ano não
temos o atendimento financeiro na agência do BB em Umarizal,
mas continua o atendimento interno na qual as pessoas
esperam mais de 3 horas na fila e não é resolvido o problema.
No município de Umarizal, existe uma lei, a Lei Nª 428/2007 de
02 de Outubro de 2007, no Art. 2ª diz, “Para os efeitos desta lei
entende-se como tempo razoável para atendimento no máximo
de 30 minutos em dias normais, e 45 minutos em véspera de
feriado”. O parlamentar ainda encaminhou um ofício para a
agência do Banco do Brasil de Umarizal, solicitando qual o
tempo que o cliente é para esperar para ser atendido? “Porque
as reclamações são constantes dos clientes. Diante disso,
existe a ouvidoria do Banco do Brasil porque eu tenho certeza
se a gente denunciar a gerencia da agência do Banco do Brasil
de Umarizal, será chamada atenção”, destacou o parlamentar.
O vereador ainda relatou sobre o pronunciamento do Executivo
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Municipal de Umarizal, em relação ao pagamento dos 4 meses
do Retroativo do Piso Salarial do professores do referente
município, que de acordo com a Secretária Municipal de
Finanças, a Srª Sandra, o pagamento será obtido no dia 13 de
Dezembro de 2017. “Se nós vereadores da situação demos a
palavra que a prefeita iria pagar os 4 meses do retroativo do
piso salarial dos professores ainda no ano de 2017, e porque a
excelentíssima senhora Prefeita disse, “Assim que as finanças
do município melhorar será pago”, veio a cota a extra e ela irá
pagar. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao
vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde diz,
“Concordo plenamente aqui com o pronunciamento da
vereadora Meyre Câmara, em relação ao retroativo do Piso
Salarial. Na qual eu também ainda não vejo o que parabenizar,
um conta que só vai ser pago aos professores, porque muitos
servidores municipais vão ficar ainda sem receber os seus
salários e direitos”, disse. O parlamentar ainda parabenizou aos
vereadores da base situacionista, por terem cobrado também os
direitos do Servidores Públicos, à prefeita municipal. “Como nós
também da oposição que cobramos e fomos atrás”, disse. Ato
seguinte não havendo quem quisesse mais fazer o uso da
palavra o senhor presidente, determinou que eu _ Rizoneide
Moura Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa,
lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo estando
conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores e
declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 12 de Dezembro de 2017.
Antônio Gilmar Freitas de Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 19 DE
DEZEMBRO DE 2017
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 17ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
para verificação de quórum, onde foi constada a presença de
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM), Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT), Antônio Gilmar Freitas de Oliveira
(PR), Rizoneide Moura Freitas (PSD) e Antonimar Francisco de
Oliveira (PSB). Ato seguinte o senhor presidente colocou em
votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi aprovado por
unanimidade, passando-se direto à discussão da Ata, o que não
havendo quem quisesse manifestar-se, colocou-a em votação o
que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte o Sr. presidente
ordenou que fosse feita a leitura das correspondências
expedidas e recebidas por esta Casa Legislativa, na qual
constatou. Correspondências Recebidas: Convite de Natal da
FM Fraternidade. Encerrando a leitura das correspondências
recebidas. Ato seguinte o Sr. Presidente Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), solicita que a Senhora 1ª Secretária Rizoneide
Moura Freitas (PSD), faça a leitura das matérias em pauta,
onde diz, “Projeto de Lei do Legislativo Nª 002/2017, 08 de
Dezembro de 2017, Ementa: Emenda Modificativa ao Projeto de
Lei Nª 016/2017 que estima a receita e fixa a despesa do
Município de Umarizal para o exercício de 2018 e dá outras
providências. Parecer das Comissões de Justiça e Redação /
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em relação
ao Projeto de Lei Nª 015/2017 de autoria do Poder Executivo
Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do
Município, para o Exercício 2018/2019. Projeto de Lei do
Legislativo Nª 004/2017, 08 de Dezembro de 2017, Ementa:
Emenda Modificativa a de Lei Municipal Nª 679/2017 de 12 de
Julho de 2017 que dispõe as diretrizes para elaboração do
Orçamento Geral do Município para o exercício de 2018 e dá
outras providências”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente coloca
em discussão o Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização, do Projeto de
Lei do Legislativo Nª 002/2017 em modificação ao Projeto de
Lei Nª 016/2017, na qual faculta a palavra ao vereador
Francisco de Assis Filho (DEM), para a discussão do parecer,
onde diz, “Como Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça, na qual fizemos um parecer em conjunto com a
Comissão de Finanças e Redação. Quanto à questão que está
se discutindo aqui em relação a essa emenda sobre o
percentual, na qual foi um dos temas de divergências
democraticamente dentro das duas comissões, e aqui eu quero
deixar claro que respeito a opinião dos meus colegas
vereadores, que venceram na comissão por maioria de 5 votos
a favor e 1 voto contra, que foi o meu, na qual eu defendi a tese
do remanejamentos dos 10% de créditos suplementares. Mas
os colegas vereadores que fazem parte das suas comissões
entenderam, de ser 5%, e aqui democraticamente acatando a
decisão dos colegas vereadores. Diante disso quero registrar
que o meu voto é contrário ao parecer dos 5% do
remanejamento dos créditos suplementares”, destacou. Ato
seguinte o Parecer das Comissões ainda em discussão, o Sr.
Presidente faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANT), onde diz, “Como Presidente da
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, optei
também e entrei em conjunto com os vereadores (Jatão, Meyre
Câmara, Gilmar Freitas, Neide, Bazoca e Robério) com uma

emenda ao Projeto de Lei Nª 016/2017 que trata-se da receita
fixa a despesa para o orçamento de 2018. Entramos com este
Projeto de Lei do Legislativo Nª 002/2017, baixando de 30%
para 5% para o Remanejamento de Créditos Suplementares.
Desde já anuncio o meu voto favorável ao Parecer”, destacou.
Ato seguinte o Parecer das Comissões ainda em discussão, o
Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), onde diz, “Enquanto vice-presidente da
Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade, estive
verificando a peça orçamentária que encontra-se nesta Casa
Legislativa, na qual parabenizo ao Executivo por ter mandado a
peça totalmente enxuta e bem elaborada. Na qual enquanto nós
como comissão pudemos analisar, diante isso encaminho o
meu voto favorável ao Parecer hora exposto. Haja visto eu
quero respeitar o povo que hora me confiar este mandato
enquanto vereador”, disse. O parlamentar ainda acrescenta
dizendo que a Câmara Municipal de Umarizal, no ano de 2017
em momento algum se omitiu em votar em nada que o Poder
Executivo enviou para o Poder Legislativo Municipal, “Digo isso,
porque conheço a índole, credibilidade e a confiabilidade de
todos os vereadores desta casa legislativa. E em 2018 esta
casa irá comportar-se exatamente como vem se comportando
em 2017. Então aqui não há vereadores (a) que não queria
votar nada o que venha de encontro ao interesse do povo e que
venha do Poder Executivo. Eu quero destacar que votando
desta maneira tendo tirado do Projeto que veio do Executivo de
30% para 5% de Remanejamento de Créditos Suplementares, é
atestando que nós vereadores (a) de Umarizal temos que ter
responsabilidade e não dá um cheque em branco a quem quer
que seja o Prefeito (a)”, destacou o parlamentar. Ato seguinte o
Parecer das Comissões ainda em discussão, o Sr. Presidente
faculta a palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino
(PSB), onde diz, “Comungo aqui com o pronunciamento do
vereador Jatão da Rádio, que tudo que vem para o interesse e
benefício do povo, estaremos aqui para colaborar”, disse. O
parlamentar ainda acrescentou dizendo, “Secretário nenhum
venha dizer nesta casa legislativa, que não tem orçamento. Isso
não existe, se for preciso de mais orçamento, nós vereadores
votamos rapidamente para isso, se for para o benefício do
povo”, disse. Ato seguinte o Parecer das Comissões ainda em
discussão, o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR), onde diz, “Foi dito
coisas aqui na audiência pública sobre o orçamento do
município para 2018, querendo jogar nós vereadores contra ao
povo, querendo dizer que quando a população for procurar
algum benefício na prefeitura e não tiver, a culpa é da gente
[Vereadores], isso não procede”, destaca o vereador. O
parlamentar ainda externou o seu voto favorável ao parecer. Ato
seguinte o Parecer das Comissões ainda em discussão, o Sr.
Presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde diz, “Aqui nos limitamos a votar o que vem
para esta Casa Legislativa, com responsabilidade, isso nunca
foi diferente. Não adianta ninguém vim tentar pressionar nem
tão pouco amedrontar esta Casa Legislativa, querendo mudar o
nosso pensamento. Somos maiores de idade, responsáveis
pelo o que fazemos, não adianta também vim colocar palavras
em nossas bocas. Falo enquanto oposição que sou, mas sou
oposição ao governo do executivo municipal, mas não sou
oposição ao povo de Umarizal, que foi que me confiou a estar
nesta casa legislativa hoje como vereadora. Não precisa e nem
adianta ninguém vim a esta tribuna, e falar que quanto pior
melhor, aqui não existe isso. E eu quero que me mostre um
projeto que tenha entrado nesta casa e que esta vereadora
tenha votado contra. Aqui nós estamos votando a favor do povo,
e aqui estaremos querendo respeito com esta casa legislativa, e
não adianta ninguém vim dizer que a população será prejudica
com essa votação, porque não será. Aqui nada mais é, para
que as decisões que o Poder Executivo venha a tomar, esta
Casa Legislativa tenha conhecimento, o que é o correto.
Estamos aqui para fiscalizar e que vier em encontro de
benefício com o povo, e é isto que estamos fazendo”, disse. A
parlamentar ainda externou o voto favorável ao parecer hora em
discussão. Ato seguinte o Parecer das Comissões ainda em
discussão, o Sr. Presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Externo aqui o
meu voto favorável ao Parecer com as emendas de 5%.
Primeiro que eu acho e tenho certeza disso, que isso irá trazer
mais transparência, não só para esta Casa Legislativa mas para
toda a nossa população Umarizalense. E como muito bem já foi
frisado por todos os vereadores (a) desta casa legislativa, em
nenhum momento durante este ano de 2017, nós fomos contra
há projetos que vieram de encontro com a população e com o
povo. Não adianta virem aqui nesta casa colocar na cabeça do
povo, que nós enquanto vereadores (a) votando os 5% vai fazer
com quer a prefeitura fique engessada e que as coisas não
caminhem em nosso município, nada disso. A aprovação
desses 5% irá trazer para o povo mais transparência, onde
todos saberão em que vai ser gasto esse dinheiro da
suplementação, como vai ser gasto e de que forma. Nós só
estamos querendo transparência e que chegue na casa da
população Umarizalense, tudo que estar sendo investido, em
que tanto dizem que é para o povo”, disse. A parlamentar ainda
destaca que os edis do Poder Legislativo de Umarizal, não são
irresponsáveis “E jamais, principalmente no caso da oposição e
também os nobres colegas da situação, não são irresponsáveis
ou estão desejando o mal da população Umarizalense, pelo o
contrário eu gostaria e desejo que o meu município ande em
passos largos e que o progresso e desenvolvimento realmente
chegue, e não vai ser com 30% de suplementação que isso vai
acontecer, vai ser com planejamento em cima de um orçamento
viável e capaz de ser colocado em prática”, disse. Ato seguinte
o Parecer das Comissões ainda em discussão, o Sr. Presidente
faculta a palavra ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira
(PSB), onde diz, “Registro aqui o meu voto favorável aos 5% do
Remanejamento dos Créditos Suplementares. Portanto relato
aqui que esta Casa Legislativa está agindo maduramente com
responsabilidade, respeito ao povo, com respeito a
transparência e quero aqui frisar que sempre que tiver qualquer
projeto para votar, para crescer qualquer emenda que venha
para o nosso município estaremos aqui disponíveis para
colaborar positivamente”, disse. Ato seguinte o Sr. Presidente
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), coloca em votação o Parecer
do Projeto de Lei do Legislativo Nª 002/2017 em modificação ao
Projeto de Lei Nª 016/2017, onde diz, “Quem for favorável
permaneça como estar, ao contrário se manifeste. O parecer foi
aprovado por 7 votos favoráveis a 2 votos contrários”, disse. Ato
seguinte o Sr. Presidente coloca em discussão o Parecer em
conjunto das comissões do Projeto de Lei do Legislativo Nª
004/2017, onde faculta a palavra ao vereador Francisco de
Assis Filho (DEM), onde diz, “A LDO – Lei das Diretrizes
Orçamentárias, essa que nós votamos no início deste ano,
fazendo essa memória para 50% e agora para todos entendam
a LDO tem que se adequar ao mesmo percentual do orçamento.
Diante disso defendo que a LDO fique no mesmo patamar no
mínimo dos 10% como o orçamento. Na qual externo o meu
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voto contrário ao parecer que vessa os 5%”, disse. Ato seguinte
o parecer das comissões ainda em discussão, o Sr. Presidente
faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima
(PSB), onde diz “Eu voto favorável ao Parecer sobre a alteração
da LDO, já que nós aprovamos 5% dos créditos suplementares,
para que as mesmas fiquem falando a mesma língua”, disse.
Ato seguinte os demais vereadores (a) externaram também o
seu voto favorável a alteração da LDO para os 5% de créditos
adicionais suplementares. Ato seguinte o Sr. Presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), coloca em votação o Parecer do
Projeto de Lei do Legislativo Nª 004/2017 em modificação a Lei
Municipal Nª 679/2017, onde diz, “Quem for favorável
permaneça como estar, ao contrário se manifeste. O parecer foi
aprovado por 7 votos favoráveis a 2 votos contrários”, disse. Ato
seguinte o Sr. Presidente coloca em discussão O parecer da
Comissão de Justiça e Redação / Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização. Em relação ao Projeto de Lei Nª
015/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe
sobre o Plano Plurianual do Governo do Município, para o
Exercício 2018/2021. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“O relatório que trata-se em relação ao Plano Plurianual do
exercício 2018/2021, atende constitucionalmente todos os
critérios e normas que estão dentro da lei. Onde externo o meu
voto favorável”, disse. Ato seguinte os demais vereadores (a)
externaram também o seu voto favorável ao Parecer do Projeto
de Lei do Executivo Nª 015/2017 que trata-se do PPA. Ato
seguinte o Sr. Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
coloca em votação o Parecer do Projeto de Lei Nª 015/2017 de
autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano
Plurianual do Governo do Município, para o Exercício
2018/2021. “Quem for favorável permaneça como estar, ao
contrário se manifeste. O parecer do Projeto de Lei Nª 015/2017
foi aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte encerrando
a votação das matérias em pautas, o Sr. Presidente faculta a
palavra aos senhores (a) vereadores (a) para o
encaminhamento de ofícios, onde a palavra é faculta ao
vereador Antônio Gilmar Freitas de Oliveira (PR), onde diz,
“Encaminho um ofício ao Secretário Municipal De Meio
Ambiente, Lázaro, solicitando que o mesmo faça a substituição
da planta do nome AGAVE, na Praça Helena Lúcia, na qual a
mesma por ter várias partes cortáveis podendo causar algum
corte nas crianças que brincam na referida praça. E que
possamos substituir as AGAVES por roseiras”, disse. Ato
seguinte não havendo quem quisesse mais fazer o uso da
palavra o senhor presidente, determinou que eu _ Rizoneide
Moura Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa,
lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo estando
conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores e
declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 19 de Dezembro de 2017.
Antônio Gilmar Freitas de Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
Publicado por:
MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 73273531

PRESIDÊNCIA
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 21 DE
DEZEMBRO DE 2017
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 18ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do Presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB).
Estando de posse da palavra o senhor presidente solicitou a 1º
Secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores
(a) para uma verificação de quórum, onde foi constada a
presença de Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), Francisco Jadson Xavier (DEM),
Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho
(DEM), Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANT), Antônio
Gilmar Freitas de Oliveira (PR), Rizoneide Moura Freitas (PSD)
e Antonimar Francisco de Oliveira (PSB). Ato seguinte o senhor
presidente colocou em votação o pleito da 1ª Secretária, o que
foi aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão
da Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se,
colocou-a em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato
seguinte o Sr. presidente ordenou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas e recebidas por esta Casa
Legislativa, na qual constatou. Ato seguinte o Sr. Presidente
solicita que a Senhora 1ª Secretária Rizoneide Moura Freitas
(PSD), faça a leitura das matérias em pauta, onde diz, “Projeto
de Lei do Legislativo Nª 004/2017, 08 de Dezembro de 2017,
Ementa: Emenda Modificativa da Lei Municipal Nª 679/2017 de
12 de Julho de 2017 que dispõe as diretrizes para elaboração
do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2018 e dá
outras providências. Projeto de Lei Nª 015/2017 de autoria do
Poder Executivo Municipal de Umarizal-RN, que dispõe sobre o
Plano Plurianual - PPA do Governo do Município, para o
exercício do ano de 2018 à 2021, e determina outras
providências. Projeto de Lei do Legislativo Nª 002/2017, 08 de
Dezembro de 2017, Ementa: Emenda Modificativa ao Projeto de
Lei Nª 016/2017 que estima a receita e fixa a despesa do
Município de Umarizal para o exercício de 2018 e dá outras
providências. Parecer das Comissões de Justiça e Redação /
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em relação
ao Projeto de Lei Nª 015/2017 de autoria do Poder Executivo
Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do
Município, para o Exercício 2018/2019”, encerrou a leitura. Ato
seguinte o Sr. presidente colocou em discursão em 2ª Turno o
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parecer do Projeto de Lei do Legislativo Nª 004/2017, onde os
parlamentares não querendo se manifestar, o presidente
colocou em votação, onde diz, “Quem for favorável permaneça
como estar, ao contrário se manifeste. O Projeto de Lei do
Legislativo Nª 004/2017, foi aprovado por 7 votos favoráveis e 2
votos contrários”, disse. Ato seguinte o Sr. presidente colocou
em discursão em 2ª Turno o parecer do Projeto de Lei do
Legislativo Nª 002/2017, onde os parlamentares não querendo
se manifestar, o presidente colocou em votação, onde diz,
“Quem for favorável permaneça como estar, ao contrário se
manifeste. O Projeto de Lei do Legislativo Nª 002/2017 foi
aprovado por unanimidade”, disse. Ato seguinte encerrando a
ordem do dia, o Sr. presidente faculta a palavra ao senhores (a)
vereadores (a) para que façam as suas considerações finais.
Ato Seguinte por ordem de inscrição o Sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz,
“É com imensa alegria que chegamos ao 1ª Fim de ano desta
legislatura de 2017. Externo aqui minha felicidade pelo o fato
em respeito ao povo, algo que sempre busco em fazer, como
sempre eu teclava nessa tecla dizendo que eu acho um
desrespeito total, quando um vereador só tem 4 sessões em 1
mês para participar, e as vezes por motivos fúteis ele falta uma
sessão (Quando é um motivo superior obviamente que nós
entendemos), mas eu sou de acordo que o vereador faça de
tudo um pouco e procure colocar as suas atividades cotidianas,
que vá de acordo com o seu compromisso. Diante disso quero
dizer que eu tenho a totalidade dos 100% de presença nesta
Casa Legislativa, eu nunca faltei a uma sessão, reuniões de
comissões e a nada que esta casa me convocasse, para que eu
pudesse exercer o meu papel enquanto parlamentar neste
município e nesta casa para defender o direito do povo”,
destacou o parlamentar em seu pronunciamento. O parlamentar
ainda externou a todos os presentes a lista de ofícios e
requerimentos apresentados no seu primeiro ano de legislatura.
Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador
Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde inicia dizendo,
“Quero agradecer a toda a população de Umarizal, pelo o voto
de confiança nas eleições do ano de 2016 e destaco aqui que
estamos trabalhando com muita responsabilidade e respeito a
toda a população. As vezes não entendido como a gente
gostaria, porque cada pessoa tem o seu direito de fazer a sua
interpretação, mas quero aqui agradecer a todos e desejar um
Feliz Natal com muita paz, respeito e harmonia e um Feliz Ano
Novo a todos”, externou. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a
palavra ao vereador Antônio Robério Dantas Delfino (PSB),
onde diz, “Estou muito feliz, na qual estamos finalizando mais
um ano de legislatura, e que Deus traga muita saúde, paz para
todos os nossos umarizalenses. E que Deus de sabedoria a
Senhora Prefeita de Umarizal, para que tire a nossa cidade
desse colapso financeiro que estamos vivenciando com esses
atrasos de salários entre outros problemas que a nossa cidade
vem passando. E como vereador quero dizer que estou aqui
para ajudar a todos dentro das nossas limitações”, destacou.
Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde inicia relatando a
responsabilidade e compromisso que todos os vereadores da
C.M.U têm, “Principalmente todos que aqui estão que prezam
pelo o seu nome, na qual são pessoas responsáveis e se aqui
estão é porque foram merecedoras da confiança do povo que
nos elegeram”, destaca. A parlamentar ainda acrescenta em
seu pronunciamento, “Realmente não é uma tarefa fácil quando
encontramos situações, principalmente em relação as
dificuldades financeiras em que o país e o município encontrase, em exercer o papel de vereador (a)”, destacou. A vereadora
ainda mencionou o atraso salarial municipal, “Estamos
chegando ao fim de mais um ano, onde tem as comemorações
do Natal e Ano Novo. Em momento crítico, porque você chegar
aos dias 20 e 21/DEZ e não ter perspectiva de quando irá
receber o seu salário, não é fácil. Falo isso por todos os
funcionários do nosso município que encontram-se com o
salário do mês de Novembro atrasado”, destaca. A parlamentar
ainda desejou a todos os seus colegas vereadores (a) um Feliz
Natal e um Ano Novo, cheio de paz e harmonia. Ato seguinte o
Sr. Presidente faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), onde inicia dizendo, “Inicio o meu pronunciamento
agradecendo a todos os que fazem esta Casa Legislativa,
funcionários e vereadores, desde já desejando um Feliz Natal
um Próspero Ano Novo e dizer da satisfação de ter passado
este ano com todos vocês em nossos debates democráticos”,
disse. O parlamentar dando continuidade à sua fala, diz,
“Entendo nobres colegas, que este ano foi realmente um ano
muito difícil, ai vemos na TV matérias do Brasil a fora, um ano
de muitas dificuldades e problemático para a nossa classe,
apesar de sermos apenas um pequeno vereador. Diante disso
quero aqui parabenizar a todos os meus colegas vereadores (a)
pelo o comportamento que têm adotado nesta Casa Legislativa,
cada um com a sua linda de pensamento e raciocínio. Onde não
podemos generalizar toda a classe política, não podemos jogar
todos na lata do lixo, a nível estadual e federal temos bons
representantes, como também temos representantes que
deixam muito a desejar infelizmente”, disse. Ato seguinte o Sr.
presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde diz, “Início as minhas palavras
agradecendo aqui os meus amigos vereadores, por mais um
ano juntos, ano este de muitas dificuldades, não só para mim,
mas para todos”, destacou. O parlamentar ainda falou do
sentimento de tristeza em relação ao atraso salarial dos
servidores municipais de Umarizal, “Que hoje encontram-se
com os seus vencimentos atrasados, sem realmente uma
previsão para receber o mês de Novembro do corrente ano.
Aqui quero deixar a minha solidariedade, e dizer que Deus
abençoe e que dias melhores venham para o nosso município”,
destaca. Ato seguinte o Sr. Presidente faculta a palavra ao
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANT), onde diz,
“Estamos chegando ao fim do ano, e aqui quero renovar o
compromisso de estar sempre ao lado da verdade e
defendendo os interesses e as solicitações da nossa população.
Esperamos e confiamos que em 2018 seja muito mais forte e
disposto a continuar na missão de representante no legislativo
da nossa querida Umarizal. Neste primeiro ano de mandato
como vereador procurei atuar e colocar na prática, o verdadeiro
papel de fiscalizador do povo, ao mesmo tempo que procurei
votar pela aprovação de todos os projetos que beneficiasse a
nossa cidade e isso foi feito. Fui autor de dezenas de
requerimentos entre eles; reformas de praças, quadras
esportivas, manutenção dos equipamentos da Academia da 3ª
Idade, manutenção dos campos de futebol em todo o município
de Umarizal”, destacou o parlamentar. O vereador ainda fez
agradecimentos a todos os vereadores da C.M.U, funcionários,
“Onde diariamente discutirmos pensamentos, as vezes um
divergindo do outro, mais isso é normal em uma democracia”,
destaca. O vereador ainda desejou a todos os umarizalenses,
um Feliz Natal e um Ano Novo de infinitas realizações. Ato
seguinte o Sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antônio
Gilmar Freitas de Oliveira (PR), onde diz, “Como vereador de 1ª

mandato pude sentir as dificuldades e lutas que os vereadores
enfrentam nesta Casa Legislativa. Tive a oportunidade de
apresentar alguns requerimentos, na qual quero agradecer a
todos os vereadores (a) que votaram a favor, pelo o
entendimento e a coletividade juntamente comigo. Todos os
requerimentos que eu apresentei, foram voltados para as áreas
das saúde, educação, esporte”, destaca o parlamentar. O
vereador ainda desejou um Feliz Natal e um próspero Ano Novo
a todos os umarizalenses. Ato seguinte o Sr. Presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB) faz o uso da palavra onde diz, “Neste
primeiro ano de mandato como vereador-presidente desta casa
legislativa, demos os primeiros passos. Onde na oportunidade
agradecemos a todos os funcionários desta casa, pelo o
trabalho brilhante que fizeram. E para a população de Umarizal
deixo aqui as minhas sudações e pedimos a todos calma e
paciência que com fé iremos vencer tudo. Como presidente
desta casa no início do nosso mandato, demos os primeiros
passos indo até a Brasília-DF reivindicar os problemas do nosso
município, pedir ajuda aos nossos deputados e que os mesmos
olhasse com bons olhos para a nossa cidade e população.
Como também relatamos sobre a problemática da reforma da
previdência do Brasil, pedindo que olhasse com bons olhos.
Fomos também várias vezes na capital do estado, Natal,
solicitar melhorias na Segurança Pública da nossa cidade,
pedimos também ajuda diante a seca que vemos enfrentando
em nossa cidade e região a vários anos, na qual reivindiquemos
poços para serem instalados em Umarizal, para amenizar a
sede do nosso povo”, destacou o presidente. O presidente
ainda relatou outras reivindicações feitas pelo o mesmo, como
também requerimentos e ofícios encaminhados no seu 1ª ano
de mandato como vereador de Umarizal. Ato seguinte não
havendo quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _ Rizoneide Moura Freitas
(PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa, lavrasse a
presente ATA que, após lida e em tudo estando conforme, será
aprovada pelos os senhores vereadores e declarou encerrados
os trabalhos desta Sessão Legislativa. Sala das Sessões
Vereador Aldenor Nunes de Oliveira, Umarizal-RN, em 21 de
Dezembro de 2017.
Antônio Gilmar Freitas de Oliveira
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAODINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 01 DE
FEVEREIRO DE 2017
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 01ª
SESSÃO EXTRAODINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2017. Os trabalhos foram iniciados às 09:00hs da manhã,
sob a presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira
(PSB). Estando de posse da palavra o senhor presidente
solicitou a 1º Secretária que efetuasse a chamada dos senhores
vereadores para verificação de quórum, onde foi constada a
presença de Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (PT do B), Rizoneide Moura Freitas (PSD),
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio Gilmar de Freitas
(PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM) e Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB). Ato seguinte o senhor presidente
colocou em votação o pleito da 1ª Secretária, o que foi
aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão da
Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se, colocoua em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte
o Sr. presidente faculta a palavra aos senhores vereadores para
a discussão e votação da emenda da vereadora Rizoneide
Moura Freitas (PSD) em virtude de uma solicitação feita por
ambas à Prefeitura Municipal de Umarizal-RN de dados
técnicos que comprovem a necessidade da abertura dos
créditos suplementares a orientação dos relatores ao Projeto de
Lei nª 001/2017, datado em 27 de Janeiro de 2017, de autoria
do Poder Executivo Municipal. Ato seguinte a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), faz a defesa da sua emenda,
onde diz, “Essa minha emenda, solicitando os 10% é baseada
na lei de nª 654/2016 no artigo 7ª § 2ª, onde ela pede o
aumento de 30%. E eu que estou apresentando a emenda,
estou pedindo que seja 10%. Por achar que estamos em 1ª de
fevereiro de 2017, orçamento temos o suficiente, então eu acho
que não necessariamente não irá precisar de crédito
suplementar de 30%. Na qual peço o voto aos nobres colegas
vereadores, para a aprovação da minha emenda, por achar que
não há necessidade no momento de aprovar os 30%”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
concede a palavra aos senhores vereadores para a discursão
da emenda e votação, onde por ordem de inscrição a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), inicia dizendo, “Temos que
saber o que estamos votando, e votando consciente. Eu não
vou dá um parecer se eu não tenho a real fundamentação do
porque está sendo pedido esse crédito suplementar. E eu tenho
certeza que a equipe técnica da Prefeitura Municipal, tenha
condições de nos mostrar isso com dados fundamentados, já
que eles solicitam os 30% e não acatam os 10% que eu acho
que seria favorável e necessário para complementar. Haja visto
o montante no orçamento, e que foi favorável no ano anterior”,
destacou a parlamentar. Ato seguinte ainda na ordem do dia, o
Sr. presidente concede uma parte ao vereador Francisco
Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Vereadora Meyre Câmara, o
orçamento a LOA – Lei Orçamentária Anual, é bastante
favorável com mais de 26 milhões de reais, se Umarizal
arrecadasse pelo ou menos 15 milhões de reais, nós
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estaríamos de vento e polpa. Então o orçamento ele é muito
favorável, não estamos falando de valores, estamos falando em
remanejamentos. Sei dos valores que estão orçados, porque vir
os dois orçamentos, o anterior e o de agora. O que a gente fala
aqui é de ficar engessados, há 12 anos de antigas gestões aqui
em Umarizal, o orçamento vinha com a inclusão do Artigo 7ª do
Poder Executivo que autoriza o remanejamento e os 30%. E
porque que agora, no período Elijane Paiva, foi retirado esse
artigo e querer diminuir para 10%? ”, disse. Ato seguinte ainda
pela ordem, o Sr. presidente concede uma parte ao vereador
Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde diz, “O meu voto é
favorável à emenda enviada pelo o Poder Executivo Municipal.
E contrária a emenda da vereadora Neide Freitas (PSD), como
já foi explicado aqui, esse voto de hoje é pensando na
população. O país hoje enfrenta uma crise, o estado não é
diferente e o município que nós vivemos aqui, onde sabemos
das dificuldades enfrentadas. Como também a responsabilidade
de mencionar esse voto aqui favorável. Porque a agente sabe,
que um voto favorável a gente está votando favorável da
população”, disse. Ato seguinte a vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), pede uma parte onde é concedida,
onde diz, “Ninguém aqui [Vereadores], vai estar aqui para votar
em projetos que não seja favorável ao povo. Então no que você
dá essa brecha, de ter os 30% para que a prefeita use da forma
que ela quiser, sem que venha a esta casa legislativa, através
de emendas ou de projetos, pedir para usar aquele determinado
recurso em determinado local, você vai isentar da câmara de
participar da administração e de fazer parte e de mostrar a
população de como estão sendo usados esses recursos”, disse.
Ato seguinte o vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR), solicita
outra parte, onde é concedida e diz, “Eu voto favorável aos
30%. E nada nos impede também de fiscalizar, o meu voto é
favorável porque eu estou vendo da maneira que ficou. Estava
inviável fazer uma administração que realmente contemple a
população de Umarizal”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Maykon Ricard Cavalcante
Nunes (PT do B), onde diz, “Em relação de fiscalizar, eu acho
que a gente [Vereadores] não está dando um cheque em
branco a gestão, porquê? Porque ela vai prestar contas, ela vai
mandar prestar contas com o Tribunal de Contas, para a
câmara analisar. E a gente enquanto vereador, pode ir na
prefeitura e solicitar as contas, receitas e despesas do
município”, disse. Ato seguinte Ato seguinte a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), pede uma parte onde é
concedida, onde diz, “Se tratando da peça orçamentária mais
uma vez eu reintegro, a necessidade de vim alguém da
contabilidade para nos explicar melhor. Não estamos aqui para
voltar contra, estamos aqui para melhor entender. Haja vista um
regime de urgência na qual não vejo necessidade, por ser uma
peça orçamentária e necessita de melhores estudos e que a
gente possa discutir melhor, e também termos fundamentação
daquilo que estamos realmente votando. E eu não tenho
dúvidas ser for para o bem da população, nenhum dos
vereadores aqui irão se abster de votar. Eu me abstenho no
momento e peço a bancada do PSB que se abstenha”, disse.
Ato seguinte o Sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
diz, “A emenda da vereadora Rizoneide Moura Freitas, continua
em discursão”, disse. Ato seguinte o Sr. presidente concede
uma parte ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB),
onde diz, “Nas gestões passadas que tiveram 12 anos, na qual
eu fiz parte das gestões dos prefeitos Rogério Fonseca, Mano
Onofre e Marcos Fernandes, os créditos suplementares sempre
foram nos valores de 30%. E o ex-prefeito Marcos Fernandes,
que está aqui presente nessa sessão, ele trabalhou com essa
forma de remanejamento. Então porque nós temos que fazer e
tratar com dois pesos e duas medidas? Eu acredito que a
gestão pública em modo geral, hoje ela tem a responsabilidade
e pés no chão. Na qual a mesma é fiscalizada pelo o Ministério
Público 24 horas”, disse. O parlamentar ainda acrescenta, “A
prefeita Elijane Paiva, irá ter responsabilidade, coerência,
respeito e vai acima de tudo tratar a gestão pública como ela
deve ser tratada, voltada para o povo”, disse. O vereador ainda
diz, “Sou contra a emenda da vereadora Rizoneide Moura
Freitas, de 10% e sou a favor dos 30% de Créditos
suplementares, para que a prefeita possa trabalhar e ela possa
ter o mesmo andamento, de gestão que teve o ex-prefeito
Marcos, Mano e Rogério que a gente acompanhou nos últimos
12 anos”, declarou. Ato seguinte o sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), diz, “Eu não gostei dessa votação
que houve, até porque nós fizemos parte. E quando foi para
acontecer essa votação aqui, eu e o vereador Maykon Nunes e
os vereadores novatos que foram chegando não foram
comunicados. Como se aquela votação não fizesse parte dos
gestores que foram eleitos”, disse. O presidente ainda destaca
que é louvável a colocação da vereadora Waldimeyre Câmara,
onde a mesma destaca que é ‘Importante que alguém da
contabilidade do executivo municipal, venha explicar melhor,
sobre esses 30%’. “Porque estamos aqui para fazer melhor,
para a nossa cidade e o nosso povo”, disse. Ato seguinte ainda
na ordem do dia, o sr. presidente concede uma parte ao
vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde inicia dizendo,
“Nas nossas reuniões das comissões, tivemos a presença e a
participação da contadora do município, Ana Pinheiro e também
da Jurídica desta casa, a Drª Tamires, para tirar algumas
dúvidas do orçamento e explicar algumas colocações. Mais
entendo perfeitamente a colocação da vereadora Meyre
Câmara, por não se sentir satisfeita com as explicações iniciais
da contadora, pedindo maior aprofundamento. Eu como
presidente da Comissão de Justiça e Redação, vou solicitar
uma espécie de relatório mais profundo, com relação a detalhes
técnicos contábeis, que venha para apresentamos na próxima
sexta-feira (03), na reunião das comissões. Para que possamos
chegar a um entendimento, e tenho certeza que com
unanimidade desta casa, votarmos esse parecer
consequentemente aprovando esse projeto”, disse. Ato seguinte
o Sr. presidente concede uma parte ao vereador Antônio
Robério Dantas Delfino (PSB), onde diz, “Em relação aos
créditos suplementares, pelo os esclarecimentos que a
vereadora Meyre Câmara, fez já ajudou. Então temos que ter
alguns esclarecimentos e mostrar. Se é para ajudar o município,
não vai ser por um voto da gente que ela [Prefeita] não vai
deixar de fazer algo pelo o município não. Porque nós estamos
aqui para a ajudar, agora a gente queria só uma explicação
melhor”, disse. Ato seguinte dando continuidade ao seu
pronunciamento o vereador Francisco de Assis Filho (DEM),
pede ao Sr. presidente que coloque em votação a emenda da
vereadora Rizoneide Moura Freitas, para posteriormente ser
discutido o parecer e em seguida também colocar em votação.
Ato seguinte o Sr. presidente coloca em votação a Emenda da
vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz, “Quem for
favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. A
emenda foi rejeita por 5 votos contrários e por 3 votos a favor.
Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B), onde diz, “Como a
emenda da vereadora Rizoneide Moura Freitas, já foi discutida
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eu acho que o parecer das comissões é praticamente a mesma
coisa. Na qual temos que ser mais rápido e suscito e colocar já
em votação, porque já discutimos o que teria de ser discutido já.
E ficou acordado para sexta-feira (03), a partir das 8:00 hs da
manhã, aqui na C.M.U juntamente com os vereadores, as
comissões e o pessoal da prefeitura que irão passar as
informações para a gente”, disse. Ato seguinte ainda na ordem
do dia, o vereador Francisco de Assis Filho (DEM), sugere que
o sr. presidente peça que a 1ª Secretaria Rizoneide Moura
Freitas, faça a leitura do parecer e consequentemente o
presidente coloque o parecer em votação, e que fique registrado
em ATA a leitura do parecer. Ato seguinte o Sr. presidente
Marcos Antônio de Oliveira (PSB), diz, “Vereadora Rizoneide
Moura Freitas, faça a leitura do parecer”, disse. Ato seguinte a
vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), inicia a leitura do
parecer, onde diz, “COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO –
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO.
Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e
Finanças, Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Lei nª
001/2017, datado de 27 de Janeiro de 2017, de autoria do
Poder Executivo Municipal. RELATÓRIO: O projeto de Lei nª
001/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, o projeto de
Lei nª 001/2017, que dispõe sobre a alteração da Lei nª
654/2016, que versa sobre a Lei Orçamentária Anual. O referido
Projeto de Lei foi analisado por estas comissões e, ao que
concerne sua pertinência, está embasado na forma da lei. A
matéria apreciada, na forma apresentada a essas comissões,
obedece em todos os aspectos legais necessários à sua
eficácia. O presente Projeto de Lei está correto quanto à sua
constitucionalidade, bem como, nos seus aspectos técnicos e
jurídicos. VOTOS DOS RELATORES – Estes relatores
consideram que o Projeto de Lei em epígrafe obedece em todos
os aspectos legais a toda a legislação pertinente à matéria,
sendo de grande importância para o bom andamento da
administração, foi apresentado a esta Casa Legislativa em
tempo hábil e, portanto, o acatamos em sua integra. São os
nossos VOTOS. Sala de Reuniões Nelson Jerônimo Filho, em
01 de Fevereiro de 2017 – Francisco de Assis Filho / Presidente
relator da Comissão de Justiça e Redação. PARECERES DAS
COMISSÕES: As comissões de Justiça e Redação e de
Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de
Umarizal-RN, reunidas com a maioria dos seus membros , no
dia 01 de Fevereiro de 2017, na Sala de Reuniões Nelson
Jerônimo Filho, acataram por 04 (quatro) votos e 02 (duas)
abstenções, abstendo-se as vereadoras Rizoneide Moura
Freitas e Waldimeyre Câmara de Lima, em virtude de uma
solicitação feita por ambas à Prefeitura Municipal de UmarizalRN de dados técnicos que comprovem a necessidade da
abertura dos créditos suplementares a orientação dos Relatores
ao Projeto de Lei Nª 001/2017, autoria do Poder Executivo
Municipal e também são favoráveis à aprovação da matéria em
sua integra. Sala de Reuniões Nelson Jerônimo Filho, em 01 de
Fevereiro de 2017 – Maykon Ricard Cavalcante Nunes –
Presidente Relator da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização”, encerrada a leitura do parecer. Ato seguinte
encerrada a leitura do parecer, o sr. presidente Marcos Antônio
de Oliveira (PSB), diz, “Coloco em votação em 1ª Turno o
Parecer”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma
parte ao vereador Francisco de Assis Filho (DEM), onde diz,
“Como presidente da Comissão de Redação e Justiça, peço o
voto favorável de todos os colegas vereadores, para o parecer
que vessa sobre o Projeto de Lei nª 001/2017, que obedece
todas as normas técnicas, constitucional e regimental desta
Casa legislativa. Na qual o meu voto é favorável”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), para externar o seu voto,
onde diz, “Eu me abstenho de votar, e só voto favorável desde
que nos prove o necessário desse parecer”, disse. Ato seguinte
o sr. presidente concede uma parte ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (PT do B), onde diz, “Eu como Presidente da
Comissão de Orçamento e Finanças e contabilidade. De acordo
com o artigo 86 do regimento, sou relator também como
presidente, na qual peço aos colegas vereadores que votem
favorável ao parecer. Onde o meu voto é favorável ao parecer”,
disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Não
sou contra aos créditos suplementares, onde quero deixar isso
bem claro. O que eu questiono aqui é essa necessidade desse
regime de urgência, e a falta de informações necessárias para
esclarecer melhor a necessidade desse crédito suplementar,
por isso me abstenho”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Francisco Jadson Xavier
(DEM), onde diz, “Quero deixar claro o meu voto favorável ao
parecer, da inclusão desse artigo 7ª no sentido de querer que
as secretárias do nosso município, através do executivo, possa
trazer o trabalho mais voltado para a comunidade justamente
quando se precisa de orçamento, para que se possa fazer algo
para o povo da nossa comunidade, e para isso temos que
termos recursos nas secretárias”, declarou o parlamentar. Ato
seguinte ainda para o encaminhamento de voto ao parecer, o
sr. presidente concede uma parte ao vereador Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB), onde diz, “O meu voto é favorável
ao parecer”, disse. O parlamentar ainda destacou sobre o
pronunciamento da vereadora Meyra Câmara (PSB), onde a
mesma destaca do porquê a pressa dessa votação, onde o
vereador Antonimar, explica dizendo, “Gostaria de lembrar para
ela, que nos orçamentos passados, esses créditos
suplementares já vinham contidos e vinha no ano anterior”,
declarou. Ato seguinte ainda para o encaminhamento de voto
ao parecer, o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Antônio Gilmar de Freitas (PR), onde diz, “Sr. presidente o meu
voto é favorável”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz,
“Senhor presidente o meu voto é de abstenção, por falta de
esclarecimentos”, disse. Ato seguinte o Sr. presidente Marcos
Antônio de Oliveira (PSB), coloca o Projeto de Lei nª 001/2017
em discursão, em votação, quem for favorável permaneça como
está, caso contrário se manifeste. O Projeto de Lei nª 001/2017
foi aprovado com 5 votos favoráveis e 3 votos de abstenção.
Ato seguinte não havendo quem quisesse mais fazer o uso da
palavra o senhor presidente, determinou que eu _ Rizoneide
Moura Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa,
lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo estando
conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores e
declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 01 de Fevereiro de 2017.
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas

Waldimeyre Câmara de Lima
Antônio Gilmar de Freitas
Francisco Jadson Xavier
Antônio Robério Dantas Delfino
Francisco de Assis Filho
Antonimar Francisco de Oliveira
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAODINÁRIA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 03 DE
FEVEREIRO DE 2017
Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 02ª
SESSÃO EXTRAODINÁRIA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2017. Os trabalhos foram iniciados às 09:00hs da manhã,
sob a presidência do presidente Marcos Antônio de Oliveira
(PSB). Estando de posse da palavra o senhor presidente
solicitou a 1º Secretária que efetuasse a chamada dos senhores
vereadores para verificação de quórum, onde foi constatada a
presença de Antônio Gilmar de Freitas (PR), Antônio Robério
Dantas Delfino (PSB), Antonimar Francisco de Oliveira (PSB),
Francisco de Assis Filho (DEM), Francisco Jadson Xavier
(DEM), Marcos Antônio de Oliveira (PSB), Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (PT do B), Rizoneide Moura Freitas (PSD) e
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB). Ato seguinte o senhor
presidente colocou em votação o pleito da 1ª Secretária, o que
foi aprovado por unanimidade, passando-se direto à discussão
da Ata, o que não havendo quem quisesse manifestar-se,
colocou-a em votação o que foi aprovada por unanimidade. Ato
seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
pede a 1ª Secretaria Rizoneide Moura Freitas (PSD), para que
faça a leitura da ata da 2ª Reunião das Comissões de
Constituição e Justiça e Redação e a Comissão de Finanças,
Orçamento e Contabilidade. Onde a ATA encontra-se na
secretária do Poder Legislativo Municipal de Umarizal-RN, a
disposição de todos os edis desta Casa Legislativa. Ato
seguinte o Sr. presidente coloca em discursão e votação o
relatório que foi aprovado em 1ª Turno na última quarta-feira
(01/Fevereiro/2017), onde por ordem de inscrição, o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Francisco de Assis
Filho (DEM), para a discursão do relatório, onde diz, “Quero
desde já, agradecer a contadora do executivo municipal de
Umarizal, que se disponibilizou vim para esta casa, trazendo as
informações necessárias para os nobres colegas vereadores,
que ficaram com dúvidas na sessão passada no 1ª turno, então
a contadora se propôs, claro que com a solicitação dos
senhores vereadores. Na qual desde já, agradeço ao executivo
municipal pela compreensão e por ter enviado a sua assessoria
contábil, para esclarecer esses pontos que estavam ainda em
dúvida por alguns colegas vereadores. Diante disso, quero
externar que sou favorável ao relatório e também peço o voto
dos colegas vereadores, para que seja favorável à aprovação
do relatório que vessa sobre o Projeto de Lei nª 001/2017 de
autoria do Poder Executivo Municipal de Umarizal-RN”, disse.
Ato seguinte o relatório ainda em discussão, o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Maykon Ricard Cavalcante (PT
do B), onde diz, “Sou a favor do parecer. Quero parabenizar a
contadora do executivo Luana, pelo o belo trabalho que a
mesma realizou hoje (03), relatando e explicando o motivo do
qual a gente está votando esse projeto hoje. Projeto esse que
eu acho que vai beneficiar a população, nas questões da saúde,
educação, assistência e nas demais secretárias, para dá
continuidade ao trabalho, que o executivo precisa”, relatou. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte ao vereador
Antônio Robério Dantas Delfino (PSB), onde diz, “Pelas
explicações que a contadora do executivo municipal, Luana, nos
repassou, na qual mostrou realmente que é necessário votar a
favor. E jamais vou deixar de votar, algo que a prefeita venha a
trabalhar a benefício do município. Na qual o meu voto nesse 2ª
turno é favorável, em benefício do nosso povo que confiou no
vereador Robério”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede
uma parte ao vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde
diz, “O meu voto é favorável ao parecer. Quero aqui também
parabenizar a contadora do executivo municipal, a Senhora
Luana, pelo o trabalho que a mesma desenvolveu. Diante disso,
quero aqui expressar o meu sentimento de realização no que foi
feito desde da 1ª sessão até essa 2ª sessão”, disse. O
parlamentar ainda acrescentou, parabenizando as vereadoras
Rizoneide Moura, Waldimeyre Câmara e o vereador Robério
Delfino, que já sinalizaram que poderão está votando a favor do
projeto de lei, “Quando os mesmos, puderam ver os números
detalhados pela contadora do executivo, vocês puderam
perceber que realmente precisa acontecer essa mudança na
LOA - Lei Orçamentária Anual, na que foi votada anteriormente
pelo os pares desta casa, e nessa agora que foi colocada em
pauta. Onde quero deixar o meu agradecimento a vocês, que
realmente se preocuparam com o povo, com o que pode
favorecer nós votando dessa maneira”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente concede uma parte a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde diz, “Quero parabenizar esta casa
legislativa, pela maneira que ela procedeu, nos permitindo
solicitar as informações necessárias e nos possibilitando
realmente de estudar mais profundamente esse orçamento, nos
detendo e analisando, para que realmente pudéssemos votar de
maneira consciente”, disse. A parlamentar ainda acrescentou
destacando que espera que esses suplementos de 30% que
estão sendo votados neste dia, “Realmente sejam colocados e
utilizados em benefício de toda a população”, relatou. A
vereadora ainda retificou que na utilização desses 30% dos
créditos suplementares e os remanejamentos de algumas
despesas dentro da mesma secretária, “Que a excelentíssima
senhora Prefeita, possa rever a situação do funcionalismo
público, e que ela possa usar esses suplementos também para
rever esses casos. Então baseado nisso e nessa necessidade,
o meu voto é favorável”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
concede uma parte ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR),
onde diz, “Parabenizo a contadora do executivo municipal, que
fez uma belíssima apresentação e explicou aos demais
vereadores a importância da aprovação dessa emenda. Na qual
quero externar que o meu voto é favorável, como assim fiz no 1ª
turno”, declarou. Ato seguinte o sr. presidente concede uma
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parte ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde
diz, “Parabenizo aos vereadores Robério Delfino, Rizoneide
Moura e Waldimeyre Câmara, quando os mesmos pediram para
se aprofundar e estudar o Projeto de Lei, juntamente com a
contadora do município, a senhora Luana Pinheiro, a respeito
de como proceder com o projeto de lei nª 001/2017 que vessa
sobre os créditos suplementares no valor de 30% de
remanejamento das secretárias dentro do município de
Umarizal-RN. Em ver o tanto de atitude que vocês tiveram aqui
hoje de ajudar e colaborar com o município”, disse. O
parlamentar ainda destacou, “Sou favorável ao projeto de lei nª
001/2017”, disse. Ato seguinte o sr. presidente concede uma
parte a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde
diz, “Quero só aqui reiterar, que o fato de votarmos favorável
aos 30% de remanejamento, não nos isenta de fiscalizar as
aplicações desses recursos, pelo o contrário estaremos atentos
e eu espero que os demais membros desta casa legislativa,
façam a mesma coisa. Onde o meu voto é favorável”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz, “Inicio agradecendo a
Luana Pinheiro, contadora do município de Umarizal-RN, que
atendendo ao nosso pedido veio hoje, com o relatório e nos
explicou. Na qual quero deixar aqui o nosso [Meyre e Robério]
voto favorável, onde nos abstemos na sessão passada. E
deixando claro aqui para toda a população, que estamos sendo
a favor. Mais que agora também não vamos aceitar desculpas
(que não tem, que não vai poder fazer...) Porque o orçamento
tem, o suplemento está recebendo também, então assim
facilitando o trabalho. Mais estaremos fiscalizando e queremos
que chegue ao povo”, disse. A parlamentar ainda declarou que
o seu voto é favorável ao projeto de lei nª 001/2017. Ato
seguinte o sr. presidente Marcos Antônio de Oliveira (PSB),
coloca o projeto de lei nª 001/2017 em votação, onde diz,
“Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se
manifeste. O projeto de Lei nª 001/2017 foi aprovado por
unanimidade”, disse. Ato seguinte não havendo quem quisesse
mais fazer o uso da palavra o senhor presidente, determinou
que eu _ Rizoneide Moura Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta
Casa Legislativa, lavrasse a presente ATA que, após lida e em
tudo estando conforme, será aprovada pelos os senhores
vereadores e declarou encerrados os trabalhos desta Sessão
Legislativa. Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de
Oliveira, Umarizal-RN, em 03 de Fevereiro de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 01ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO
DE 2017
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria
do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 01ª
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017, SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
BRASIL. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
presidência do Presidente da Comissão de Redação e Justiça,
o Sr. Vereador Francisco de Assis Filho (DEM). Estando
assumindo a vice-presidência a senhora Vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB) e assumindo a 1º Secretaria o senhor
Vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR). Estando de posse da
palavra o senhor presidente solicitou ao 1º Secretário que
efetuasse a chamada dos senhores vereadores para verificação
de quórum, onde foi constada a presença de Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do B),
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), Antônio Gilmar de Freitas
(PR), Francisco Jadson Xavier (DEM), Antônio Robério Dantas
Delfino (PSB), Francisco de Assis Filho (DEM) e Antonimar
Francisco de Oliveira (PSB). Faltando somente a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), que teve a sua ausência
justificada. Ato seguinte o sr. presidente Francisco de Assis
Filho (DEM), faculta a palavra ao vereador Francisco Jadson
Xavier (DEM), propositor do Requerimento nª 001/2017, onde
solicitava que a sessão ordinária do dia 28 de Março/2017,
fosse transformada em uma Audiência Pública, para tratar sobre
a Reforma da Previdência Social do Brasil. Ato seguinte o
vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), diz, “Vemos aqui
nessa tarde para tratar de um assunto que realmente traça o
nosso futuro. Futuro do nosso país, de um povo que seja ele
desde de criança até aquele que já tem a sua própria
aposentadoria”, disse. O parlamentar ainda destacou do ofício
que o mesmo, enviou para os deputados federais e senadores
do RN, para virem participarem desta Audiência Pública. Onde
no ofício solicitava ainda, que os senhores deputados federais e
senadores, se posicionassem a respeito da Reforma da
Previdência Social do Brasil. “Quero de maneira triste, dizer a
todos aqui presentes que uma só resposta nos chegou a esta
Casa Legislativa, resposta essa vaga do Senador Garibaldi
Alves Filho (PMDB), que diz o seguinte, ‘Recebi com satisfação
para participar de uma Audiência Pública sobre a Reforma da
Previdência. Agradeço a gentileza do convite e desejo sucesso
ao evento’ – disse o senador em sua resposta ao requerimento
nª001/2017. O vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), da
continuidade a sua fala onde diz, “Nem se posicionou,
obviamente se vinha ou não, e nem também a sua resposta.
Então não nos mandou uma resposta contundente, mais pelo
ou menos se prestou ao trabalho de nos responder”, declarou.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao Sr. Cleilson
Carlos – Servidor Público do INSS na cidade Patu-RN, onde diz,
“Estamos aqui com uma só preocupação, que é de salvar a
previdência social do Brasil e salvar o INSS e o futuro da classe
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trabalhadora do nosso país. Existem três regimes de
previdência social no Brasil, que são: Regime Geral de
Previdência Social, Regime Próprio de Previdência Social e o
Regime complementar de Previdência”, disse. O Servidor ainda
relatou sobre a PEC 287 – Proposta de Emenda à Constituição,
“Emenda essa que vai mudar totalmente a nossa Previdência
Social”, disse. Cleilson Carlos, ainda fala como deu-se início a
reforma da previdência, “Começou quando o Presidente da
República Michel Temer, em um dos seus primeiros atos foi em
acabar com o Ministério da Previdência Social, passando a ser
uma secretaria do Ministério da Fazenda, onde começou o
desmonte da Previdência Social em nosso país”, disse. O
servidor, destaca que não existe déficit na previdência, mais sim
maldade com essa PEC 287, “Que é uma das maiores
cacetadas na cabeça dos trabalhadores brasileiros. Diante disso
tudo, eu sou 100% contra a Reforma da Previdência”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao Sr. Manuel
Cândido da Costa – Presidente da FETARN, onde diz, “As duas
categorias mais prejudicadas com essa Reforma da
Previdência, são os rurais e os professores, homens e
mulheres. Se essa proposta for aprovada de 25 anos de
contribuição você só fica com 75% do seu salário, para você
requerer a aposentadoria e ter o salário integral do que você
ganha, você terá que contribuir 49 anos, não terá ninguém que
fará essa contribuição e que esteja vivo, para poder requerer
isso. E se chegar a requerer ele terá um ano ou dois de
benefício, e morre. Onde estamos denominando isso a PEC da
Morte, não é aposentadoria para você gozar um pouco da sua
vida, não é, você não conseguirá chegar lá”, declarou. O
presidente da FETARN ainda declarou que a FETARN vem
desde do ano de 2016, lutando contra a Reforma da
Previdência, juntamente com as centrais sindicais que estão
contra também a essa reforma. “A proposta da FETARN é de
nenhum direito a menos, nós lutamos pala permanência dos
nossos direitos na Previdência Social”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao Sr. Francisco Gabriel –
Presidente da SINTE Regional de Umarizal-RN, onde inicia
dizendo, “O povo brasileiro será afetado com essa Reforma da
Previdência, onde não tenho dúvida que não é inferior a 90% da
população nacional que serão vítimas diretas dessa reforma.
Nós estamos reservando apenas 10% que serão beneficiados e
privilegiados”, disse. Francisco Gabriel, ainda destaca que a
Reforma da Previdência é um retrocesso. Onde todos os
brasileiros serão afetados com essa reforma. “Vamos fazer
mobilizações nos bairros, calçadas, praças. Nós vamos barrar
isso, e evitar esse massacre. E temos que tirar do poder esses
camaradas que não têm nenhuma preocupação, sensibilidade e
sensatez com a população brasileira”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao Sr. Aluísio Dutra –
Representante do Sindicato dos Professores da UERN, onde
inicia relatando que, “Estamos aqui para pedir ao povo de
Umarizal-RN e região, onde precisamos lutar contra esse rolo
compressor de governo ilegível que está ai, com essas reformas
que só vem a prejudicar a população”, disse. O sr. Aluísio Dutra,
ainda questionou o porquê que o governo federal não propôs
um debate com as centrais sindicais e com os demais
interessados? “Porque eles [Governo Federal] não querem, e
querem colocarem o projeto de goela abaixo”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao Sr. Jonildo Pessoa
– Representante da UPU – União dos Pastores de UmarizalRN, onde inicia destacando que o que precisa ser reformado,
são os aposentos que estão recebendo 30 mil reais, “Que ai
representa uma fatia grande do bolo previdenciário, mais não
existe nada que possa mexer com essas aposentadorias. A
intenção de esticar o prazo de contribuição, não vai representar
nem 13% de uma arrecadação previdenciária, se for ao
contrário e se for mexer com essas aposentadorias ou as
grandes aposentadorias, o volume tomado por base hoje no
valor de 30 mil reais, significa que nós temos uma mudança de
quase 43% na arrecadação previdenciária, ai onde
verdadeiramente vai mexer, mais ninguém fala nisso”, destacou.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao Padre João
Batista Silva Mendonça – Pároco da cidade de Umarizal-RN.
Onde inicia o seu pronunciamento destacando a importância de
todos se mobilizarem contra a Reforma da Previdência no
Brasil, “Não podemos nos calar, diante desse desmonte
desastroso desse governo temeroso, do Presidente Michel
Temer. Na verdade irmãos e irmãs da Igreja Católica, nós
temos nos preocupado muito com tudo isso que vem
acontecendo em nosso país”, disse. Padre João Batista, em sua
fala ainda relata sobre uma nota que a CNBB, órgão máximo da
igreja católica no Brasil, fez em relação a Reforma da
Previdência, “Que a empatiza esse pensamento da igreja em
relação a esses desmontes da Reforma da Previdência, que vai
atentar contra aos direitos dos nossos trabalhadores”, disse. O
pároco ainda diz, “A previdência não é uma concessão
governamental ou um privilégio, os direitos sociais no Brasil
foram conquistados com a intensa participação democrática,
quaisquer ameaças a eles merecem mediato repúdio. E assim a
igreja manifesta o seu repúdio”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra o Sr. Edson Silva – Representante
da DIACONIA de Umarizal-RN. Onde diz, “Quero fazer uma
retrospectiva desses dez meses de desgoverno. Primeiro: A
PEC do congelamento 20 anos com tudo congelado, os
serviços de saúde, educação e o salário mínimo. Segundo: A
Reforma do Ensino Médio, até parece piada mais o governo
estará querendo que a gente não pense, pela filosofia,
sociologia do currículo escolar. Terceiro: Semana passada
acobertado pela carne fraca, e na calada da noite o governo
aprovou a terceirização. Quarto: A reforma da previdência
social, que iguala homem e mulher, na verdade desiguala. A
mulher tem jornada dupla e as vezes tripla, com suas
obrigações em casa, filhos. Quinto: Um dos trabalhadores que
mais irão sofrer, serão os trabalhadores rurais”, destacou. Ato
seguinte o sr. presidente faculta a palavra o Sr. José Xavier de
Moura – Secretário de Recursos Hídricos da cidade de
Umarizal-RN. Onde diz, “Vamos pedir para que essa reforma
não seja aprovada, porque se for aprovada estará prejudicando
a todos os trabalhadores brasileiros. Na qual sou contra a essa
reforma”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra o
Sr. Vereador Antônio Ranier Carlos de Amorim –
Representando a Câmara Municipal da cidade Rafael GodeiroRN. Onde diz, “Os direitos que temos no Brasil, até os dias hoje,
foram conseguidos com muitas lutas nas brigas sindicais e
sociais do nosso país. Onde quero dizer que essa PEC se for
aprovada, estará prejudicado a todos. Por isso externo a minha
indignação e sou contra a reforma”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra o Sr. Ambrósio Lins –
Representante da FETARN, onde diz, “Temos uma lista de mais
de 500 devedores da Previdência Social, que o governo federal
não tem coragem de cobrar, chegando a ter devedores com até
2 milhões de reais ou mais. Onde querem tirar isso, com a
reforma da previdência tirando dos mais pobres. Diante disso
tudo, temos todos que nos unirmos, ou a vaca vai para o brejo,
como diz o ditado popular”, disse. Ato seguinte o sr. presidente

faculta a palavra o Sr. Washington Carlos de Oliveira Sales –
Representante da UVERN / União dos Vereadores do Rio
Grande do Norte. Onde inicia dizendo, “O que foi repassado
pelas entidades representativas aqui nessa audiência pública,
na qual já mostraram a indignação. Então em nome da UVERN
- União dos Vereadores do Rio Grande do Norte, nós queremos
dizer que somos contra a Reforma da Previdência, terceirização
e somos contra a qualquer direito que seja ferido do
trabalhador”, disse. O representante da UVERN, ainda declarou
que no mês de Abril estará em Brasília-DF, através da UVERN
juntamente com mais de 100 vereadores, “Para que possamos
falar no congresso nacional e através da Macha Nacional dos
Vereadores, estaremos mostrando as nossas reivindicações
aos representantes da bancada do RN no congresso”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao público
presente na audiência pública. Ato seguinte a palavra é
facultada ao Sr. Neto – Representante da Associação Municipal
Comunitária de Umarizal-RN, representada por três
comunidades rurais: Caiçara, Várzea do Barro e UMARI. Onde
diz, “Essa proposta da reforma da previdência, não é boa para
nós agricultores trabalhadores. Onde sou contra a reforma da
previdência, na qual trabalho na agricultura com o cabo da
enxada desde dos meus 8 anos de idade, onde hoje em dia eu
só aguento trabalhar só até meio dia no cabo da enxada, por já
está com minha idade avançada”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra aos senhores vereadores para se
posicionarem sobre a Reforma da Previdência Social do Brasil.
Ato seguinte por ordem de inscrição, a palavra é facultada ao
vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB), onde inicia
dizendo, “Eu vejo o governo TEMER, como um governo do mal.
E quando eu o vejo na televisão eu sinto algo ruim por trás dele.
E por trás do Presidente Michel Temer, tem algumas figuras que
me parece ser do mal, porque desde que Temer deu um golpe,
eu sinto que nós vamos passar por dias difíceis até o ano de
2018. Porque esse governo que ai estar, ele veio para fazer
algo diferente no Brasil, mais não é algo de bom, mais algo para
tirar os direitos dos trabalhadores. A Reforma da Previdência, é
uma reforma injusta, cruel. Onde temos todos que dizer não a
essa reforma da previdência, e temos que combater esse
governo do mal e golpista que ai estar”, declarou. Ato seguinte o
sr. presidente faculta a palavra ao vereador Antônio Robério
Dantas Delfino (PSB), onde inicia sua fala dizendo, “Quero
destacar que jamais serei contra aos direitos do povo, que com
muito sacrifícios adquiriram ao longo do tempo. Onde vamos
cobrar do nossos deputados federais e senadores, e sabermos
também a posição de cada um, com relação a Reforma da
Previdência Social, para cobrarmos dele melhorias para o nosso
povo”, disse. O parlamentar ainda declarou que é contra a
Reforma da Previdência. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra a vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde
inicia o seu pronunciamento dizendo, destacando que a
Reforma da Previdência Social no Brasil, estará tirando os
direitos dos trabalhadores caso seja aprovada. “Dos
funcionários públicos, direitos esses que muitas vezes são
negados, direitos que é o mínimo que os trabalhadores pedem,
direitos que muitas vezes são negados de forma arbitraria.
Realmente no tocante a Reforma da Previdência Social, eu fico
indignada, primeiro que sou mulher, onde temos jornada dupla,
além de trabalharmos fora, temos o trabalho em casa como
mãe de família e dona de casa. Segundo que sou professora, e
sei o quanto é ardo o trabalho de educadora de sala de aula, e
sei o quanto é difícil. E me imagino eu trabalhar 49 anos, para
pode me aposentar integralmente. Na qual tenho certeza que
não vou chegar a ver isso”, disse. A parlamentar ainda relatou
outra preocupação que a mesma tem, em relação a reforma da
previdência. “Me preocupo também com as crianças que estão
por nascer, com os jovens que estão nas salas de aulas a fim
de entrar em uma faculdade pensando em um emprego e uma
qualidade de vida. Ai vem o governo e terceiriza, ai eu me
pergunto e ai, quais serão os futuros desses jovens? Será
necessário fazer uma faculdade, estudar tanto? É complicado!
Eu me preocupo com esses jovens, porque acredito que eles
podem sim, fazerem a diferença e fazer valer os seus direitos”,
disse. A vereadora ainda enfatizou, em relação como a reforma
da previdência estará prejudicando os agricultores. “É preciso
saber como é ardo, o trabalho do agricultor e o quanto é difícil.
Onde os mesmos passam por grandes secas e dificuldades. Ai
vem a reforma e dá uma rasteira. Por isso, temos que nos dar
as mãos e unir forças”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador Antônio Gilmar de Freitas (PR),
onde inicia destacando que a Reforma da Previdência, é uma
agressão a classe trabalhadora do Brasil. “A previdência social
do Brasil, ela já tem mais de 100 anos e esse fato de reforma
previdenciária já aconteceu em nosso país em tempos
passados”, relata. O parlamentar ainda destaca que no ano de
1988 nasceu a Constituição Federal, “Onde a mesma, foi criada
para oferecer direitos aos trabalhadores brasileiros. Portanto
hoje vemos emendas do governo Michel Temer, feitas para
fragilizar os direitos dos trabalhadores. A nossa constituição ela
hoje continua forte, mais ao mesmo momento eu a considero
frágil”, declara. O vereador Gilmar Freitas (PR), enfatiza que
acredita que essa reforma da previdência não será aprovada.
“Por ver as mobilizações que o país vem fazendo, também pela
mobilização que aconteceu em Umarizal-RN e no estado do
RN. Mais o governo federal vem tentando fragilizar, mais não
vão conseguir”, disse. O parlamentar ainda diz, “Quero aqui
dizer que a Câmara de Vereadores de Umarizal-RN, ela está
empenhada e diz não a essa reforma da previdência”, destacou.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM), onde inicia o seu
pronunciamento agradecendo a todos os presentes na
audiência pública, “Para que pudéssemos debatermos nesta
audiência algo que verdadeiramente irá traçar o futuro deste
país. Quero me ater há poucas palavras, no sentido de mostrar
o que foi colocado aqui por cada um dos senhores, nos deixou
cada vez mais claro do que irá acontecer em nosso país, caso
essa Reforma da Previdência, venha ser aprovada. Ouvindo
minuciosamente o hoje e o pós-reforma, no pronunciamento do
Sr. Cleilson – Representante do INSS de Patu-RN e dos demais
senhores (a), que se pronunciarem nessa audiência, nos levam
ao um único roteiro, verdadeiramente do há de ser acontecer
em um país em quer um determinado representante em suas
propagandas na Televisão, não coloca um país governado por
TEMER, da sua maneira de topetudo como sempre notamos,
ele colocou um Brasil de TEMER, ou seja o Brasil é nosso,
Temer nunca foi e nunca será dono desse país que quem
manda é o povo. Agora precisamos que nós em quanto povo,
possamos e tenhamos a vontade de sair dessa inércia, o povo
brasileiro como um todo e atentar para o que está preces
acontecer em nosso país”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao vereador-presidente da Câmara Municipal
de Umarizal-RN, o sr. Antônio Marcos de Oliveira (PSB), onde
inicia destacando que o direito da aposentadoria e de todos e
não foi dado por nenhum político. “O nosso direito de
aposentadora foi conquistado através do suor do trabalhador.
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Agora eu acho vergonhoso, os políticos terem coragem de
colocar para votação um projeto, como esse da Reforma da
Previdência Social no Brasil, apresentado pelo o Presidente da
República, Michel Temer, com o intuito de tirar os nossos
direitos. Portanto está faltando mais humanidade da parte dos
nossos governantes”, disse. O parlamentar ainda frisou que
todos podem contar com a Câmara Municipal de Umarizal-RN,
“E conte com todos nós vereadores desta Casa Legislativa, que
estamos todos engajados nessa luta contra a Reforma da
Previdência, onde creio em Deus que seremos vencedores
dessa batalha”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (PT do
B), onde inicia o seu pronunciamento, relatando que é com uma
imensa tristeza que o mesmo vem a essa audiência, “Porque
estamos lutando por um direito adquirido, há muito tempo já. Na
qual acho o que está acontecendo no Brasil é uma grande
vergonha”, disse. O parlamentar ainda destaca, que os
representantes (Deputados Federais, Senadores) do povo em
Brasília-DF, não estão fazendo o que é para ser feito, “Que é
defender os direitos da população brasileira”, disse. O vereador
ainda relata sobre o futuro dos jovens estudantes e de toda a
nação brasileira, onde diz, “Estou vereador hoje, mais junto aos
amigos aqui presentes Edson e João Paulo, me formei a pouco
tempo em Professor de Educação Física. Como será o nosso
futuro? Está garantido? Onde respondo que não está, porque a
partir de agora tanto o governo federal, estadual e municipal
podem contratar uma empresa terceirizada e tirar um professor
concursado, acabar com um concurso público, onde isso não é
correto. Portanto temos que ir as ruas, manifestar contrário a
terceirização e ao contrário também sobre a Reforma da
Previdência, que é uma brincadeira e uma tapa na cara da
população brasileira. Diante disso tenho certeza eu enquanto
vereador, e todos os meus colegas vereadores que juntos
fazemos a Câmara Municipal de Umarizal-RN, estaremos nessa
luta até o fim, porque direito adquirido não se tira, o que se pode
fazer é agregar mais, porque o trabalhador brasileiro ele sofre
bastante. E tenho certeza que o povo brasileiro irá se unir, e
barrar essa Reforma da Previdência”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente da audiência pública, Francisco de Assis Filho
(DEM), faz o uso da palavra onde inicia o seu pronunciamento
agradecendo a todos os presentes nesta audiência pública, aos
milhares de ouvintes da FM Fraternidade de Umarizal, que
estão na escuta, e aos telespectadores da TV WEB Câmara.
“Onde destaco que a posição do legislativo de Umarizal-RN, é
essa que todos viram e ouviram nessa audiência pública.
Estamos aqui em oito vereadores com exceção da vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), mais tenho certeza que o
pensamento dela é o mesmo de todos nós, pensamento esse
de estar lutando junto a toda a população e a classe
trabalhadora, para que essa reforma não venha ser aprovada”,
disse. O presidente ainda em sua fala, se dirige agradecendo a
todas as instituições hora representadas, na audiência pública.
O presidente ainda destaca que o legislativo municipal de
Umarizal-RN, é contra a essa reforma da previdência. “Onde
estaremos pressionando os nossos políticos, senadores,
deputados estaduais, federais e o governador para que essa
reforma não saia da forma que eles estão querendo”, disse. Ato
seguinte não havendo quem quisesse mais fazer o uso da
palavra o senhor presidente, determinou que eu _Antônio
Gilmar de Freitas, 1ª Secretário, desta Casa Legislativa,
lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo estando
conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores e
declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 28 de Março de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 02ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 1ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO
DE 2017
Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 02ª AUDIÊNCIA
PÚBLICA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017, SOBRE A
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os trabalhos foram
iniciados às 15:00hs, sob a presidência do Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, o Sr. vereador Francisco
de Assis Filho (DEM). Estando assumindo a vice-presidência a
senhora Vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB) e
assumindo a 1º Secretaria o senhor Vereador Antônio Gilmar de
Freitas (PR) em conjunto com a Comissão de Orçamento,
Finanças e Contabilidade, tendo como seu presidente o
vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes (AVANTE), e como
vice-presidência o vereador Francisco Jadson Xavier (DEM) e
como 1ª Secretária a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD).
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao senhor 1ª
Secretário Antônio Gilmar de Freitas (PR), para que faça a
leitura da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde inicia
dizendo, “Esta audiência pública, é sobre a LDO onde irá prever
os gastos para o ano de 2018. Projeto de Lei nª 005/2017 de 17
de Abril de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias e
para a elaboração do orçamento geral do município para o
exercício do ano de 2018”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra ao Assessor Contábil do município de
Umarizal-RN, o Sr. Alexandre Almeida, onde diz, “Sobre a
questão da matéria da Lei das Diretrizes Orçamentárias, para o
ano de 2018, na qual eu conversando com a equipe de finanças
do executivo municipal de Umarizal-RN, onde me repassaram
algumas dificuldades em elaborar essa LDO para a próxima

49
gestão. Como a LDO não é uma totalmente pronta, ela se loteia
em anexos. Acontecendo o seguinte, quando assumimos o
município, pegamos a LDO de 2016 que tem execução neste
ano, e pegamos ela para podermos compor a do próximo ano.
Visto que nós não tínhamos nenhuma informação adicional
sobre isso. Além de que também nós não tínhamos um balanço
patrimonial fechado para exercício de 2016. Então a gente se
pautou, no que tínhamos de material e no que tinha sido
aprovado no exercício anterior, para a execução deste ano de
2017. Portanto toda a matéria relacionada a LDO, se norteamos
basicamente nisso”, disse. Ato seguinte o sr. presidente abre a
palavra a público presente na audiência pública e aos senhores
vereadores, onde a palavra é facultada ao Representante da
UVERN – União dos vereadores do Rio Grande do Norte, o
tesoureiro Washington Carlos de Oliveira Sales, onde diz,
“Quero aqui frisar aos senhores vereadores deste Poder
Legislativo, e aqui como representante da UVERN e nessa
caminhada que estamos nas casas legislativas, nós passamos
a seguinte orientação, que não só votem na LDO, por votarem,
mais sim que leiam e se à detenham a cada detalhe, porque é
uma peça importante, peça essa que irá nortear o futuro dos
nossos municípios. Muitas vezes pode se pensar, eu votar e
não se dá uma lida bem especifica, e as vezes acontecem
erros, não são erros contábeis, mais são erros de transcrição e
digitação. Vou aqui citar um exemplo, dando uma lida
rapidamente nesta LDO aqui que está em discussão, pude ver
alguns erros de digitações, tais como: No Art. 1ª nós dizemos
que temos 4 anexos, mais nós temos 8 anexos. No Art. 6ª, nós
colocamos 50% de crédito suplementar, então quer dizer que no
ano passado já foi aprovado 30%, esses 30% já é uma
porcentagem alta, imagine 50%, então são a esses detalhes
que temos que nos deter. Diante disso, se não lermos e não se
a deter a isso, acaba-se votando na matéria e depois não tem
como você modificar, porque depois de votar não tem como o
Poder Executivo mudar o que o Poder Legislativo aprovou”,
disse. O representante da UVERN, ainda relatou outros erros de
digitações, presentes na LDO, onde diz, “No Art. 13ª § 4ª que
diz que ao pagamento de precatórios inscritos no ano de 2016,
mais não é 2016, mais sim 2017. No Art. 5ª diz a Lei
Orçamentaria acorrentará dotação de reserva do orçamento no
valor de 1% da receita corrente prevista na receita de 2017, não
é de 2017, mais sim 2018”, disse. Washington Sales, ainda
destacou a importância da UVERN no apoio as câmaras
municipais, onde diz, “Temos a UVERN a disposição, com
contadores de alta qualificação e uma empenhada assessoria
jurídica, para auxiliar no que qualquer parlamentar do RN,
precisar em especial aos filiados na UVERN. Na qual esta Casa
Legislativa de Umarizal, já encontra-se em seus tramites de
filiação”, disse. Ato seguinte o sr. presidente Francisco de Assis
Filho (DEM), faz o uso da palavra onde diz, “Indo de encontro
com o que o representante da UVERN, Washington Sales,
falou. Na qual de manhã a bancada desta Casa Legislativa, se
reuniu e já tínhamos detectados esses pontos ora citados por
vossa excelência, com erros de digitação. É como não é na
questão técnica, e não tínhamos mais tempo arbitro para
suspendermos a audiência. Mais com certeza quando vim é
para pauta e votação ainda nas comissões, esses erros de
digitações serão corrigidos, juntamente com a equipe técnica do
executivo municipal”, disse. Ato seguinte o sr. presidente abre a
palavra ao público presente, onde a palavra é faculta ao exvereador de Umarizal-RN, o sr. José Xavier de Moura (ZÉ
MOURA), onde inicia dizendo, “Na qualidade de funcionário
público que sou, e vice-presidente do Sindicato do Servidores
Públicos Municipal de Umarizal-RN, eu tenho essa obrigação de
vim acompanhar esta audiência pública de perto. E que os erros
hora citados na LDO, sejam corregidos e assim esse município
avance”, disse. Ato seguinte o sr. presidente abre a palavra ao
público presente, onde a palavra é faculta a Presidente do
Sindicato do Servidores Públicos Municipal de Umarizal-RN, a
senhora Aucicleide Souza, onde diz, “Dando uma olhada neste
projeto de lei, na qual me chamou bem atenção foi no capítulo
6ª que é das disposições gerais da despesa com o pessoal, que
é o Art. 33ª pedindo para contemplar na LDO e na LO, a
questão de nível dos servidores públicos municipais, o recurso
com um impacto financeiro, que até hoje ganhamos como o
magistério, pedindo para ver se pelo ou menos entrava no
nesse orçamento para graduação. No §2 onde diz, ‘Fica
autorizado o acréscimo de 25% das despesas com o pessoal,
através da abertura de concursos públicos, implantação de
planos e cargos de salários e aumentos salariais’. Sabemos
senhores que todo ano, nós temos os aumentos do Piso
Nacional, Salário mínimo. Ai vemos ai neste orçamento, 25% de
despesas para tudo isso. Então aqui a gente enquanto
sindicato, na questão da abertura de concursos públicos,
estamos querendo que os senhores fizessem uma emenda
aumentando essa porcentagem de despesas. Porque ficam
dizendo que é para a Lei Complementar do piso, então é a lei nª
296/1997 que é dos Servidores Públicos, e também a do regime
jurídico único. Então se é esse §2 dizendo que é 25% para
contemplar essa implementação do plano ou seja o
cumprimento do plano, é um valor muito pequeno. A gente pede
que seja um valor maior, na qual sugerimos 50% se fosse
possível, desse acréscimo com despesas pessoais. Porque
para o cumprimento do plano, esses 25% hora sugeridos neste
orçamento, mal dará para cumprir as despesas que vem
anualmente. Por exemplo: O Piso Nacional que todo ano tem
quase 10% de aumento, o Salário mínimo que aumenta todos
os anos, que são leis federais que têm que ser cumpridas e o
nosso plano não está sendo cumprido”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao Assessor Contábil do município
de Umarizal-RN, o Sr. Alexandre Almeida, onde diz, “Esse valor
de 25% é global, ai se tiver essa perspectiva de aumentar essa
porcentagem, no caso para 50% ai teríamos que ver se
realmente está no limite do orçamento”, frisou. Ato seguinte o
sr. presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre
Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Quero aqui só fazer um
questionamento ao sr. Alexandre Almeida, que o mesmo
pudesse nos esclarecer, no art. 6ª sobre a questão dos créditos
suplementares que neste ano de 2017, já aprovamos em 30%.
E aqui nesta LDO ele vem com 50%, ai quando se coloca 50%
em uma LDO você já atesta que 50% da LDO que está sendo
aprovada, que alguma encontra-se errada nela. Portanto eu
acho que a gente deveria seguir a mesma prerrogativa que
seguimos, em janeiro/2017 quando se for aprovada os Créditos
Suplementares em 30% e não em 50%”, disse. Ato seguinte o
sr. presidente faculta a palavra ao Assessor Contábil do
município de Umarizal-RN, o Sr. Alexandre Almeida, onde diz,
“Isso é passivo de alteração, se assim os senhores acharem
convenientes”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE), onde diz, “Quero aqui saber do Assessor Contábil
do executivo municipal, porque eu sentir falta neste orçamento
de um anexo das metas e prioridades, detalhadas porque nos
anos anteriores vinham e agora não veio. O parlamentar ainda
destacou que está faltando também a Avaliação do

cumprimento de metas, relativo ao ano anterior. Entre outros
pontos que também estão faltando, assim relatou o parlamentar.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz, “Infelizmente o
que acontece na elaboração dessas LDO, posso dizer nesta de
agora, porque não participei nas demais. É que geralmente
copia-se a LDO do ano anterior, onde eu acho isso um
verdadeiro crime. Porque o correto é analisar a anterior, ver
realmente o que pode ser recolocado e está adequado com
quer a lei permite”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
Francisco de Assis Filhe (DEM), faz o uso da palavra onde diz,
“Esta comissão hora que estou presidindo, irá sentar com as
duas comissões que o projeto se encontra, e vamos decidir com
o executivo municipal, para que se faça as correções
necessárias, para que o projeto venha para esta Casa
Legislativa, com as suas adequações legais. E em seguida
posteriormente voltaremos com as discursões, já dando
continuidade nas comissões e posteriormente vim para
plenário”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), onde diz,
“Iremos sentar novamente com as suas comissões, e analisar e
decidir se repassa novamente o projeto de lei para o executivo
municipal, para vim correto para esta Casa legislativa, na qual
essa é a melhor opção. Para que as alterações sejam logo
feitas, e ao recebermos o projeto de volta, analisaríamos
novamente, ai sim colocaríamos ele em votação. Na qual não
há necessidade de fazermos outra audiência pública, porque as
discussões já estão sendo feitas aqui, e os pontos que foram
pontuados a serem corrigidos, já estão elencados aqui”, disse.
Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a vereadora
Rizoneide Moura Freitas (PSD), onde diz, “Quero aqui fazer um
pedido, que a equipe que preparou este orçamento tivesse mais
cuidado, sabemos que o erro ele é humano. Mais
principalmente quando se trata de uma audiência pública, que
foi marcada e enviado convites. Na qual nos deparamos com
vários erros de digitações e ortográficos. E aqui como 1ª
Secretária desta Casa Legislativa, eu vejo muitas matérias que
vem do Poder Executivo, e vem repletas de erros ortográficos e
digitações”, destacou a parlamentar. Ato seguinte não havendo
quem quisesse mais fazer o uso da palavra o senhor
presidente, determinou que eu _Antônio Gilmar de Freitas (PR),
1ª Secretário, lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo
estando conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores
e declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 08 de Junho de 2017.
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 01ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO
DE 2017
Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete
no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria do Poder
Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 01ª AUDIÊNCIA
PÚBLICA DO 1ª PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017, PARA
DISCUTIREM O NÃO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DO
BANCO DO BRASIL E O NÃO FUNCIONAMENTO DO BANCO
POSTAL DOS CORREIOS DE UMARIZAL-RN. Os trabalhos
foram iniciados às 10:00hs, sob a presidência do Presidente da
Comissão de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Vereador
Francisco Jadson Xavier (DEM). Ato seguinte o Presidente da
Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal
de Umarizal-RN, o sr. Francisco Jadson Xavier (DEM), abriu os
trabalhos dizendo, “Recebi o ofício Nª 107/2017 do gabinete da
vereadora Waldimeyre Câmara de Lima, encaminhamento
Requerimento Nª 010/2017 aprovado por unanimidade pelos os
pares desta Casa Legislativa requerendo a realização de uma
Audiência Pública para discutirmos o não funcionamento da
agência do Banco do Brasil, bem como o do Banco Postal dos
CORREIOS de Umarizal-RN”, disse. O presidente ainda
complementa dizendo que fez o envio de convites, “Para
algumas autoridades e pessoas que pudessem estar junto
conosco neste dia, trazendo algumas informações das próprias
instituições aqui citadas. Bem como foi feito uma lista completa
de controle de recebimento dos convites hora enviados,
também há algumas entidades da nossa comunidade entregue,
totalizando 20 convites. E para que isso possa ser colocado em
prática, visto, analisado, comentado, debatido e criticado, é que
a gente hoje formulou essa audiência pública”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente convidou para compor a mesa diretora,
o Gerente da Agência do Banco do Brasil em Umarizal, o Sr.
Eduardo Medeiros, como também os representantes do
Sindicato dos CORREIOS do RN, a Srª Eciêlda Andrade e o Sr.
José Roberto. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra ao
Gerente da Agência do Banco do Brasil em Umarizal, o Sr.
Eduardo Medeiros, onde faz o uso da palavra e ressalta que
estará sempre à disposição para a população de Umarizal, e
diz, “Quero aqui esclarecer que tomei posse na agência de
Umarizal, no dia 1ª de Fevereiro de 2017, na qual já tenho 10
anos de banco. A população tem toda razão de cobrar, porque
no final a principal vítima é a população, principalmente a
população mais carente que precisam sacar o seu salário. Há
cerca de 6 (seis) meses que a nossa agência de Umarizal,
encontra-se fechada. Diante disso estamos trabalhando e
cobrando da superintendência, porque muito disso aí da
reforma da agência e da compra dos bens que foram
danificados, bem como da volta da agência é centralizado da
superintendência para diretoria”, disse. Eduardo Medeiros,
ainda destacou o prazo da agência voltar a trabalhar com
numerário (Dinheiro), onde diz, “De acordo com o que eu recebi
da superintendência, o início da obra está prevista para o para o
dia 1ª de Setembro do corrente ano, onde esperamos que já no
final do mês de setembro, e com possamos conseguir pagar o
salário do pessoal do INSS, Prefeitura e do Governo do Estado.
Logicamente que em uma segunda ocasião, a gente voltando a
trabalhar com numerário vamos ter que conversar novamente
com os entes públicos e CDL, para juntos fazermos um acordo
para dizermos com a nossa agência irá funcionar. Da maneira
que o banco trabalhava antes, trabalhando com muito dinheiro
não teremos mais como trabalhar. Por estarmos em uma região
muito crítica com relação à segurança pública, como um todo o
estado do RN. Na qual já tivemos 26 agências explodidas,
durante esse ano de 2017. Então é um percentual de mais de
30% das agências do estado na situação de explodidas,
causando um prejuízo enorme ao estado e no Banco também, e
dificultando a voltar rapidamente com os seus serviços. Por que
é um volume muito grande de recursos que terá que ser
desembolsado para a reconstrução dessas agências”, explanou
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o gerente. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra a
Senhora a Srª Eciêlda Andrade, representante do Sindicato dos
CORREIOS do RN, onde faz o uso da palavra é diz, “Ouvindo o
Gerente da agência do Banco do Brasil, falar sobre a segurança
pública do nosso estado, onde tudo isso é uma crise política
que vivenciamos no Brasil, que consequentemente reflete em
nosso estado. Porquê? Por que devido aos inúmeros assaltos
ocorridos no RN. O Sindicato dos Trabalhadores, juntamente
com os seus funcionários fizeram uma paralização pela vida,
que os colegas sofriam muitos assaltos e risco de morte. Diante
disso o Ministério Público do Trabalho obrigou a empresa
brasileira de CORREIOS e Telégrafos, a colocar postar
detectores de metais em todas as agências do banco que
atuam com o Banco Postal nos CORREIOS. E hoje se dize que
não tem recursos para ter vigilantes e consequentemente os
CORREIOS operar com o Banco Postal”, disse. A representante
do Sindicato acrescenta dizendo, “Nós que somos dos
CORREIOS sabemos que não existe crise dentro dos
CORREIOS. A nossa crise realmente é política, porque estão
querendo sucatear todos os nossos direitos e hoje a empresa
que está sendo bastante afetada é a nossa empresa
[CORREIOS]. Então a gente quer que a população de Umarizal,
saibam que os vereadores desta casa, juntamente com os
prefeitos de toda a região estão todos mobilizados e tem o
entendimento que é importante sim ter o atendimento de
qualidade e segurança para toda a população e por isso que se
foi necessário fazer essa audiência, porque nós do Sindicato
entramos em contato com a Senadora Fátima Bezerra e
levamos essa questão lá para o Senado Federal, para o mesmo
se discutido”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a
palavra a Senhora a Sr. José Roberto, representante do
Sindicato dos CORREIOS do RN, onde faz o uso da palavra é
diz, “Quero aqui reiterar o que minha companheira Eciêlda,
acabou de falar sobre a situação que está vivendo a empresa
de CORREIOS hoje a nível nacional. A empresa está presente
em todos os municípios deste país, tendo como sua principal
função que é sua função social, ela integra todos os municípios
de todo o território nacional, onde tem uma logística política
muito importante para o país”, disse. O representante do
sindicato, destaca sobre a questão dos seguranças nos
CORREIOS, onde diz, “Todo o recurso para manter os
seguranças nas agências e os contratos, eles foram todos
aprovisionados (E que foram garantidos os contratos ao longo
do ano de 2017), a empresa vim dá uma desculpa para o povo
de Umarizal e dizer que não tem condições de arcar com o
contrato dos vigilantes é uma falácia da empresa, porque os
recursos foram todos aprovisionados”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente abre a palavra ao público presente, e por ordem de
inscrição a palavra é faculta ao Representante da UVERN –
União dos Vereadores do Rio Grande do Norte, o Sr.
Washington Carlos de Oliveira Sales, onde diz, “A UVERN
juntamente com a FECAM e FERMUN entramos com a
representação no PROCON pedindo a abertura não só dessas
agências, mais sim das agências do RN. Entramos também no
Ministério Público com uma ação cautelar pedindo que essas
agências possam funcionar. Sabemos como bem foi exposto
aqui sobre a questão de segurança, tem que ter a segurança.
Também sabemos que na questão de assaltos não se pode
prevê, isso é fato, por isso a agência do Banco do Brasil de
Umarizal, foi surpreendido já duas vezes, pela essa
problemática. Mais a questão dos CORREIOS do Banco Postal,
no sentido de você não ter segurança é falta de gestão,
planejamento”, destacou. Ato seguinte o sr. presidente facultou
a palavra ao Pastor Francisco, onde fez o uso da palavra é
disse, “A nossa indagação é sobre em relação a agência do
Banco do Brasil de Umarizal, em relação à segurança pública o
quê que as autoridades lá de cima, têm falado e colocado em
relação à Segurança Pública? Porque o que nós escutamos o
dia-a-dia das pessoas é que se o Banco voltar a funcionar, logo,
logo poderá ocorrer a possibilidade de acontecer a mesma
coisa de ser arrobando novamente”, disse. O pastor ainda
perguntou aos representantes do Sindicatos dos Correios, se a
Superintendida dos Correios tem dado alguma resposta
concreta em relação se vão reabrir o Banco Postal dos Correios
de Umarizal. Ato seguinte o sr. presidente concede uma parte
ao Gerente da Agência do Banco do Brasil de Umarizal, o sr.
Eduardo Medeiros, onde diz, “Pastor Francisco, com relação à
segurança, as medidas que o sr. falou não existe uma política
de segurança exclusiva para o banco, para o proteger o banco
para não acontecer determinadas situações como a que
aconteceu em Umarizal. A política de segurança ela é geral, ela
é para a população e a mesma para o banco, onde vivemos
nessa angustia que todo mundo está passando”, disse. Ato
seguinte o sr. presidente concede uma parte a Srª Eciêlda
Andrade, representante do Sindicato dos CORREIOS do RN,
onde faz o uso da palavra é diz, “O superintendente ele é
funcionário do CORREIOS, assim como nós. Já o presidente
Guilherme Campos ele é o indicado político do Presidente da
República Michel Temer. Então nós funcionários do
CORREIOS, estamos vivenciando tudo isso as escuras, quando
essas informações chegam até o superintendente que é
responsável pela diretoria regional do RN, ele também pego de
surpresa com esse tipo de arbitrariedade que acontece que no
estado do RN”, disse. Ato seguinte o Sr. presidente faculta a
palavra a Srª Aurineide Gurgel, representante do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Umarizal-RN, onde faz o uso da
palavra é diz, “Como representante dos agricultores e dos
trabalhadores rurais, eu digo aqui que os mais prejudicados
com tudo isso está sendo os agricultores e agricultoras da zona
rural do nosso município. Na qual quero dizer que o Sindicato
dos Trabalhadores de Umarizal, está nessa luta aqui para o que
der ir vier”, disse. Ato seguinte o sr. presidente faculta a palavra
ao representante dos CORREIOS de Umarizal, o Sr. Juarez
Moura, onde diz, “Agradeço a vereadora Meyre Câmara,
idealizadora para a realização desta Audiência Pública e os
demais vereadores deste Poder Legislativo. Eu gostaria só dizer
a todos vocês aqui, foi muito boa essa audiência pública aqui.
Nesses meus 32 anos de Correios aqui em Umarizal, esse foi
um dos contratos que mais me deixou saudades e triste, mais
com o serviço que estávamos oferecendo dos pagamentos de
aposentados ele vinha no mínimo duas vezes aos correios, com
isso fomos criando um laço de amizade e respeito com os
mesmos. Diante disso eu espero que chegue ao consenso, que
os Sindicatos, Diretorias, Ministério Público, Gestores locais
sentem e realmente negociem para que esse contrato do Banco
Postal nos Correios seja renovado e assim volte a beneficiar
novamente a nossa população”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra a representante da EMATER, a Sr.ª
Jales, onde diz, “Eu como também uma das representantes dos
agricultores, eu sinto muito pelo os mesmos. Onde cada um
encontra-se tristes e indignados, pelo o que vem acontecendo
com o Banco Postal dos Correios e a problemática do Banco do
Brasil. Diante disso conclamo aos senhores vereadores e essa
casa legislativa, que tem o poder de juntamente com toda a
população e entidades e os demais, se mobilizarem para
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revertermos essa situação”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
faculta a palavra a representante do Supermercado REDE 10
Almeida e a Farmácia Almeida em Umarizal, a Sr.ª Debora,
onde diz, “Diariamente ouvimos reclamações dos nossos
clientes, sobre essa problemática que estávamos vivenciando
em nossa cidade. Diante disso tudo queremos respostas,
porque chegamos nas agências, questionamos mais não temos
respostas. Então aqui é uma forma de esclarecermos as nossas
indagações e questionamentos”, destacou. Ato seguinte o sr.
presidente concede uma parte ao Gerente da Agência do Banco
do Brasil de Umarizal, o sr. Eduardo Medeiros, onde diz, “A
senhora Débora ao perguntar de quem é a culpa? Então faço a
seguinte reflexão o Banco também é vítima nesse processo,
porque não adiante o banco voltar a sua normalidade de
serviços amanhã, e está sendo explodido de novo. Na ocasião
da explosão em Fevereiro/2017 os bandidos passaram 01:20 hs
dentro da agência, onde eles podem fazerem o que quiserem,
não há sistema de segurança no mundo que suporte uma ação
desse tipo. Então quando o banco voltar a funcionar, vamos
todos nos reunir para vermos como o banco irá funcionar, para
não haver transtornos novamente”, destacou. Ato seguinte o
presidente faculta a palavra a vereadora Waldimeyre Câmara
de Lima (PSB), onde diz, “Esse é o momento de indagamos,
criticarmos e propormos soluções diante dessa problemática.
Quando eu propus esse requerimento para a realização desta
audiência pública, foi com essa perspectiva que a gente aqui
nas discussões propor soluções. Na qual já temos aqui uma
resposta e uma perspectiva de quando o Banco do Brasil
voltará a funcionar normalmente. O dinheiro que circulava em
nossa cidade está sendo movimentado em outras cidades
vizinhas, a nossa população vem sofrendo bastante com isso.
Na qual a mesma vem sofrendo rotineiramente assaltos a se
deslocarem para as cidades circunvizinhas para fazerem o
saque dos seus benefícios”, disse. A parlamentar ainda
externou a ausência de algum representante do Executivo
Municipal. “Infelizmente a gente sente falta do representante
maior do executivo, de estar aqui e se mostrar atento (a) a essa
situação. De mostrar que ela [Prefeita] estar também atrás de
resolver esse problema. Quando eu propus essa audiência
pública e foi aprovada pelo os membros desta casa, que aqui a
gente traçasse o que seria feito e que prazo podemos agilizar”,
disse. A vereadora ainda comentou sobre a problemática do
não funcionamento do Banco Postal do Correios, onde diz,
“Sabemos da realidade dos correios e sabemos o que o Brasil
está passando com dificuldades financeiras, eles querem
realmente fechar e acabarem com os Correios, infelizmente se
não abrirmos os olhos e a população não ficar atenta, é isso
que vai acontecer. É inadmissível que o Banco do Brasil de
Umarizal, passe mais de seis meses sem funcionar, é
inadmissível que o Banco Postal do Correios de uma cidade
polo como Umarizal, deixe de funcionar. Aqui pontos nós
estamos? Que evolução é essa? Nós enquanto casa legislativa
estamos abrindo os olhos e vamos continuar fazendo o nosso
papel e se for precisar se mobilizar nas ruas essa vereadora
aqui estar disposta”, disse. Ato seguinte o sr. presidente
facultou a palavra a vereadora Rizoneide Moura Freitas (PSD),
onde diz, “Venho aqui externar a minha tristeza, porque como
representante do município de Umarizal, diariamente nós
recebemos muitas cobranças, perguntas, indagações, o porquê
da reabertura ainda da agência do Banco do Brasil, o porquê do
fechamento do Banco Postal dos Correios. E banco Postal dos
correios é de suma importância, então nós temos que brigar
pela permaneça dele em nosso município, onde vamos procurar
os nossos deputados, Ministério Público e o Executivo. Vamos
todos juntos nessa luta, sem temer”, disse. Ato seguinte o sr.
presidente faculta a palavra ao vereador Maykon Ricard
Cavalcante Nunes (AVANTE), onde diz, “Agradeço a presença
do gerente da agência do Banco do Brasil de Umarizal, onde
deu suas explicações para que tenhamos a real situação de
como anda a questão da reabertura da nossa agência.
Agradecemos também a presença dos representantes do
Sindicato dos Correios do RN e a todas as entidades aqui
presentes. Ficamos felizes com audiência que aconteceu hoje,
porque o vereador tem o contato mais próximo com a
população, onde somos muito cobrados com o acontecido”,
disse. O parlamentar ainda sugeriu ao Gerente do Banco do
Brasil, Eduardo Medeiros, para o mesmo acompanhar os
vereadores até a superintendência do Banco do Brasil, “Para
mostrarmos a ata dessa audiência, se já começamos essa luta
não podemos mais parar, quanto mais cobrarmos será melhor
para o nosso município. E na questão do pessoal do Sindicato
dos Correios, condido aos mesmos para irmos na
superintendência dos correios, para fazermos essas
reivindicações da permanência do Banco Postal em nossa
agência”, disse. Ato seguinte não havendo quem quisesse mais
fazer o uso da palavra o senhor presidente, determinou que eu
_Antônio Gilmar de Freitas, 1ª Secretário, desta Casa
Legislativa, lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo
estando conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores
e declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 10 de Agosto de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
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PRESIDÊNCIA
ATA DA 02ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 2ª PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO
DE 2017
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e
dezessete no Palácio José Florentino de Oliveira, sede própria

do Poder Legislativo de Umarizal-RN, realizou-se a 02ª
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 2ª PERÍODO LEGISLATIVO DE
2017, PARA DISCUTIREM SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA
DE UMARIZAL-RN. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs,
sob a presidência da Presidente da Comissão de Redação e
Justiça, o Srª. Vereadora Waldimeyre Câmara de Lima (PSB).
Ato seguinte a Presidente da Comissão de Redação e Justiça,
Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), abre os trabalhos e em
seguida faz o uso da palavra e faz a leitura da justificativa do
requerimento do vereador e propositor desta Audiência Pública,
o vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), “Tendo em vista o
aumento da criminalidade em nosso município, deixando o povo
da nossa comunidade em pânico. O presente requerimento visa
debater com a nossa comunidade o que está sendo afetado
tanto na zona urbana e zona rural, bem como nas rodovias que
dão acesso ao nosso município, onde serão convidadas
autoridades judiciais, representantes do executivo e legislativo
do estado, entidades e sociedade”, disse. Ato seguinte a
senhora presidente convida as seguintes autoridades presentes,
para fazerem parte da mesa: Capitão Aderlan, O escrivão da
Polícia Civil Josemar Nobrega, Prefeita Municipal de Umarizal
Elijane Paiva, O vice-prefeito de Umarizal Raimundo Dias,
Padre João Batista, O Juiz de Umarizal Arthur Maia, A
promotora de Justiça Engraça, O Prefeito da cidade de ViçosaRN Toinho do Miragem, O Deputado Estadual Carlos Augusto
Maia e todos os vereadores de Poder Legislativo Municipal. Ato
seguinte a mesa estando composta pela a autoridades, a
senhora presidente, faculta a palavra a Prefeita Municipal de
Umarizal, Elijane Paiva, que inicia o seu pronunciamento,
“Temos a certeza que tem pessoas em nossa cidade
comprometidas com o município, quando eu digo isso é porque
a partir do momento que vocês (População) estão aqui, é
porque cada um de vocês têm a mesma preocupação dos que
fazem essa Casa Legislativa e o Executivo. Então sempre
temos em mente que juntos podemos fazer mais, onde esse é o
nosso maior objetivo. Fazer com que tenhamos ideias e que
possamos colocas em prática, principalmente porque não
adianta só falarmos, colocarmos no papel e não sair disso.
Vamos colocar em prática para que o nosso município, possa
respirar um pouco mais na questão de Segurança Pública.
Sabemos que é uma problemática muito grande do nosso
estado, onde buscamos alternativas, procuramos fazer as
parcerias e acredito que a população vem acompanhando,
quando se refere a polícia civil o município tem feito a sua parte
pagando o aluguel de uma casa (SEDE), uma pessoa para os
serviços gerais, alimentação. Então existe todo um suporte para
a polícia civil do nosso município. E estamos trabalhando
também em prol da Polícia Militar, na qual estamos fazendo
reformando um prédio em nosso município para ser a sede da
Polícia Militar”, disse. A prefeita ainda destacou que recebeu um
município com muitas dificuldades em relação à Segurança
Pública, “Temos a preocupação de melhorar, não podemos
achar que o nosso município não vai ter problemas, porque
infelizmente as vezes que vamos procurar contingentes, a
resposta é que sempre os contingentes estão pequenos. Na
qual todos os dias em uma quantidade enorme de policiais que
estão se aposentando, a polícia não tem viaturas adequadas,
não tem armas, não tem coletes para sua própria segurança
entre outras. Onde vemos acompanhando isso também a nível
estadual. Até porque sabemos todos aqui que essa
responsabilidade ela é do governo do estado. Enquanto
município nós podemos fazer as parcerias, mais não podemos
arcar com o deve que é do estado. Diante essa situação eu
quero informar para todos, que o Secretário Municipal da Casa
Civil, Néo, esteve com a Secretária Estadual de Segurança
Pública, Sheila Freitas, em audiência na qual o nosso secretário
passou toda a problemática sobre a Segurança Pública que o
nosso município vem passando, na qual foi extremamente
verdadeiro com ela [Secretária], no sentido que não temos
condições de ficarmos nessa situação, e precisamos que vocês
[Governo do Estado e a Secretaria], façam alguma coisa pelo o
nosso município de Umarizal. Nós já tínhamos pouco
contingentes [Policiais], a poucas semanas um faleceu, outro se
aposentou. Então assim, nós [Executivo Municipal] não temos
condições de ficarmos nessa situação”, disse. A prefeita ainda
destacou que a Secretária Estadual de Segurança, se
comprometeu que mais ou menos há 30 dias iria ver a questão
de transportes e o que poderia também fazer em relação a
contingentes para Umarizal. Elijane também relata que o
município vive essa problemática, mais que precisa do apoio e
colaboração do Governo do Estado. A chefe do Executivo
Municipal, destacou que a gestão está totalmente disponível no
que for possível para ajudar. Ato seguinte a senhora presidente
faculta a palavra ao Capitão da GTO, o Sr. Aderlan, onde faz o
uso da palavra e destaca que o índice de criminalidade, não irá
reduzir só com palavras mais sim com ações, “Onde
precisamos de mais policiamento nas ruas”, destaca. O capitão
destaca que a Polícia Militar de Umarizal, contava com 9 (Nove)
policiais, “Na qual perdemos o comandante o Sargento Rondes,
onde retiraram ele e não tiveram a preocupação de trazer outro
para o lugar dele. Mais não foi eu que fiz isso, e nem o
comando da companhia, e quem foi? Não sei! Eu sei que foi
publicado e ele hoje está trabalhando na cidade de LucréciaRN, onde isso é muito grave e não é bom para a cidade de
Umarizal-RN. Dos outros que ficaram, o Policial Silva Belo, foi
para a cidade de Mossoró-RN, na qual prestou teve um trabalho
muito atuante neste município, e outro foi para Messias TarginoRN, e o Policial Filho foi para a reserva, e o Policial Roberto
veio a óbito em um acidente de trânsito, onde hoje temos 4
homens sem um comando na Polícia Militar de Umarizal.
Desses 4 homens, temos o Policial Cesimar que já tem tempo
de se aposentar, onde o mesmo já entrou em contado e vai
entrar na reserva, na qual a Polícia Militar de Umarizal vai se
resumir em 3 homens”, disse. O Capitão destacou que
sinceramente não sabe o que irá fazer, e que está atrás de uma
solução e que ultimamente comanda 7 (sete) cidades da região
oeste potiguar. “E em cada uma eu só tenho 1 (um) homem
[Policial], e se eu tirar a situação ficará pior que a de Umarizal,
hoje a maior necessidade de homens, é na cidade de Umarizal,
na qual eu concordo. Mais onde eu tirar um homem terá briga,
porque ninguém que ficar sem um policial, porque já tem pouco.
O grupo GTO tem 3 (três) homens por dia, esses três homens
eles têm que tomarem conta de 7 cidades, onde rodamos de 10
a 11 Mil KM por mês, por que se a gente não rodar isso tudo a
criminalidade aumenta, o policiamento hoje está em cima do
GTO e eles são heróis, porque o que eles fazem não é
brincadeira não”, destacou. O Capitão Aderlan, ressaltou ainda
em sua fala que o município de Umarizal, nunca presenciou a
presença tão constante do GTO no município nesses últimos
meses. “E curiosamente nesses últimos crimes acontecidos em
Umarizal, quando o grupo do GTO sair da cidade, entre 10 a 15
minutos acontecem um fato, na qual eu suponho que alguém
avisa quando o grupo está aqui e quando o grupo vai embora,
isso é preocupante. Porque quem dá esse tipo de informação é
gente da sociedade” destacou. Ato seguinte a senhora
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presidente faculta a palavra ao Padre da Paróquia do Sagrado
Coração de Jesus de Umarizal-RN, Padre João Batista, onde
faz o uso da palavra e diz, “Cheguei em Umarizal no ano de
2007, e a constatação que eu tenho até 2017 é que a situação
em relação à Segurança Pública piorou cada vez mais. Onde
me causa tristeza e indignação, em ver que em vez desse
processo de discursão em relação à segurança pública avançar
e ser tomada alguma medida eficaz para solucionar esse
problema, ficam em um jogo de empurra e empurra, e ai não se
resolve as questões, sempre as mesmas questões são
levantas, o povo reclama, o povo é vítima dessa situação, e
medidas eficaz que transforme essa realidade a gente não tem”,
disse. Padre João Batista, destacou ainda que tem externado
nas missas a sua indignação com essa realidade que a
população vivencia nos dias atuais, com a grande falta de
Segurança Pública. “Nós temos um governo do estado
incompetente, que se elegeu dizendo que seria o melhor
governador da segurança pública do estado, na qual vemos o
estado completamente diferente do que o governador pregou na
sua campanha. Na verdade a gente ver esse descaso dos
governantes, e a gente ver que hoje a classe política está
desacreditada por isso mesmo, porque falam, falam, falam e as
ações são poucas ou quase nada. Eu tendo dito isso, porque
vemos a realidade aqui em nossa cidade, onde eu até disse no
domingo passado na Santa Missa, que até parece que os
políticos de Umarizal não são ouvidos. Onde vemos que não há
avanços das autoridades ouvirem, os clamores do povo de
Umarizal”, disse. Padre João Batista, cobrou das autoridades
para não apenas constarem em suas falas a realidade da falta
de segurança em Umarizal, mais sim que mostre efetivamente o
que as autoridades competentes irão fazer. “Precisamos sair
daqui com algo concreto e que possamos dá uma resposta a
população, senão vai ficar só nesse blá, blá, blá e nada. A gente
precisa de pessoas comprometidas, para pelo ou menos
amenizar essa situação de insegurança com assaltos,
arrastões, homicídios”, destacou. Ato seguinte a senhora
presidente faculta a palavra ao Escrivão da Policia Civil de
Umarizal-RN, o sr. Josemar Nobrega, que faz o uso da palavra
e diz, “Estamos todos aqui para encontrar um caminho para
sairmos dessa grave insegurança, que hoje é um problema de
todos nós. Aproveito a oportunidade para confirmar o que a
prefeita falou a respeito do convênio, e com respeito a Policia
Civil nós não temos com que reclamar, pelo o contrário só
temos a agradecer, porque tudo aquilo que foi posto no papel
tem sido cumprido”, destacou. O escrivão relatou ainda, que
está trabalhando na Policia Civil de Umarizal, desde do início de
2015, “E o meu trabalho na área cartorária (Parte de
Estatísticas) fica comigo, e o ano mais grave aqui em Umarizal,
desde do ano de 2012 até hoje, foi o ano de 2014 onde nós
tivemos 19 CDLI (Crimes contra à vida). E nesse ano que de
2017 nós estamos com 7 CDLI, é um número muito grande para
o tamanho da população da nossa cidade de Umarizal-RN”,
pontou. O representante da Policia Civil de Umarizal, ressaltou
ainda o que poderá ser feito para pelo ou menos amenizar essa
falta de Segurança Pública em Umarizal, “Um dos caminhos a
serem seguidos são a instalação de Câmara de Monitoramento,
isso inibe à ação, não evita onde isso tem que ficar claro para
nós. Sendo que mais que importante que as câmaras, nós
temos pessoas civis em um dos quadros da polícia civil e militar,
para estarem juntos conosco para as questões administrativas,
atendo telefone, anotando informações, onde também é um
caminho. Ainda assim não chega no amago da solução desse
problema, ao meu ver o que melhor poderia impactar na
segurança do nosso município, seja através de requerimento,
uma mensagem ao governador, uma exigência a Secretária
Estadual de Segurança Pública. É necessário e indispensável,
aumentar o efetivo policial da Polícia Civil e Militar de Umarizal,
porque sem policiais na rua infelizmente a criminalidade não
baixar. Nós não vemos dentro da segurança pública a médio e
até a longo prazo, um caminho melhor do que ter homens na
rua, trabalhando na investigação para elucidar os crimes, sendo
esse o caminho para nós diminuirmos a criminalidade aqui em
nossa cidade. O Juiz faz parte, o Ministério Público faz sua
parte, como nós estamos usando aqui o Poder Executivo
fazendo a sua parte. Mais se as policias Civil e Militar, não tem
homem e equipamentos suficientes, não temos a resposta
necessária do ITEP como solicitamos um laudo ou um exame, o
tempo ápice temporal entre a solicitação e o restado da perícia
muito longo isso gera um sentimento de impunidade”, destacou.
Ato seguinte a senhora presidente facultou a palavra ao
excelentíssimo senhor Vice-prefeito de Umarizal-RN, Raimundo
Dias, onde diz, “É lamentável a situação que encontra-se a
nossa segurança pública de Umarizal, hoje nessa audiência
esperávamos respostas mais concretas, mais pelo o que o
Capitão Aderlan Bezerra, falou em seu pronunciamento vamos
sair daqui na mesma”, externou a sua indignação. O viceprefeito, ainda falou sobre a fragilidade de efetivo policial em
Umarizal, “Hoje temos apenas 4 policiais e pelo o visto vamos
ficar só com 3 policiais militares”, disse. Raimundo Dias, ainda
em sua fala parabenizou a idealização dessa audiência pública,
mais propôs que esse tipo de audiência seja feita a nível
estadual, federal para que tenham respostas mais objetivas e
concretas. “Respostas essas que a sociedade está precisando
nesse momento, porque a nossa cidade encontra-se em
situação lamentável”, disse. O vice-prefeito ressalta que os
vereadores, poder executivo e demais entidades têm que se
unirem e esquecerem lados partidários para juntos lutarem em
prol do povo de Umarizal. “Procurarmos soluções seja em Natal,
Brasília onde for necessário. Porque precisamos passar uma
resposta para a população onde eles possam renascer a
esperança da segurança voltar a reinar em nosso município,
que infelizmente é uma problemática não só a nível municipal,
mas estadual e federal. E estamos à disposição do que for
necessário”, destacou o vice-prefeito. Ato seguinte a senhora
presidente faculta a palavra ao Prefeito Municipal da cidade de
Viçosa-RN, o Sr. Toinho do Miragem, onde faz o uso da palavra
é diz, “Escutei vários relatos aqui, e como o vice-prefeito falou
que essa problemática nós temos pressa para resolver, vemos
aqui essa plateia lotada é porque a sociedade está aclamando
disciplina, ordem para o município de Umarizal-RN. E aqui não
existe mais tempo da gente está culpando A, B ou C eu acho
que a maneira mais prática e direta seria justamente as polícias
civil e militar, através de um plano como resolver a situação de
Umarizal, plano esse descrevendo quantos policiais precisam e
sargento para que tenhamos pelo ou menos o básico que é o
contingente necessário. Depois disso feito, esse plano vai para
o Executivo Municipal e Legislativo Municipal, onde eles verão a
forma de viabilizar esse plano, mais isso pra ontem”, disse. Ato
seguinte a senhora presidente abre o espaço para a sociedade
civil se pronunciar, e por ordem de inscrição a palavra é
facultada ao ex-vereador de Umarizal, o Sr. José Xavier de
Moura (ZÉ MOURA), onde faz o uso da palavra é diz, “O
Capitão Aderlan em seu pronunciamento já disse tudo, falta só
a sociedade se manifestar e ir às ruas contra aos Poderes
constituintes, para ver se vem algum benefício para o município
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Umarizal”, destacou. Ato seguinte a senhora presidente faculta
a palavra ao ex-candidato a vice-prefeito de Umarizal, o Sr.
Xavier Florêncio, onde diz, “Até concordo se aumentarmos o
número do efetivo de policiais, claro que vai melhorar. Mas isso
não significa nunca que iremos resolver o problema de
Umarizal, é apenas um paliativo. Agora o que falta em Umarizal
é perspectiva para os jovens, seria mais eficaz que nós
fossemos atrás de empresas para serem implantadas em nosso
município e Industrias, para gerar emprego e tirar os jovens da
rua, como também a criação de cursos profissionalizantes para
assim ocupar a mente dos jovens”, destacou. Ato seguinte a
senhora presidente faculta a palavra ao Subtenente Azevedo,
onde iniciou a sua fala falando sobre a falta de efetivo que o
município de Umarizal, perdeu a cerca de 1 ano e meio, “O
Sargento Cristiano (Não veio substituto), Soldado Roberto
(Faleceu acidente de trânsito), Sargento Filho (Se aposentou),
Sargento Vandeilson (Não veio substituto), Bob (Problemas de
saúde), Soldado Silva Belo (Transferido) e o Cabo Ventura.
Falam-se muito que no passado (2014) houve 19 homicídios
segundo as estatísticas da Polícia Civil, e o primeiro ano mais
violento foi 2011. De lá pra cá, falam-se muito que mudou, mais
mudou mesmo com a Polícia Civil, porque com a Polícia Militar
não mudou”, disse. O Subtenente Azevedo, ainda relatou sobre
diárias operacionais, onde diz, “Sabemos que Umarizal no início
de 2015, o município ganhou 72 diárias operacionais do estado,
vindas diretamente do Comando Geral passando apenas pelo o
7ª Batalhão, de repente pouco mais de 32 diárias foram embora
para a cidade de Patu-RN, porque lá também estava
precisando. Destaco aqui também não adianta encher o
município de diárias se não tem homens para trabalhar”,
destacou. Ato seguinte a palavra ainda estando aberta a
Sociedade Civil, a senhora presidente faculta a palavra ao
Representante da União dos Vereadores do Rio Grande do
Norte – UVERN, o Sr. Washington Carlos de Oliveira Sales,
onde faz o uso da palavra e diz, “Eu sou um sonhador porque
eu vir na minha cidade a questão de segurança dá certo. Eu vir
um pacto entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia
Civil e Polícia Militar e nós saímos da última cidade mais
violenta do estado do RN, onde eu vir isso acontecer, agora me
pergunte porquê? E como se resolve eu queria escutar! Sei que
o Capitão Aderlan tem as suas limitações, como as polícias civil
e militar têm. Eu sinceramente capitão Aderlan, se eu fosse
comandante da Polícia Militar e não tivesse autonomia para
gerir os meus comandados eu sinceramente pediria exoneração
do cargo de comandante. Porque que sentido tem eu comandar
32 homens (Policiais), e quem comanda é os políticos. Eu já
exerci cargos de confiança e se eu não tiver o poder na minha
pasta, não tem sentido”, destacou. Washington Sales, ainda
relatou presença do Deputado Estadual Carlos Augusto Maia,
na audiência pública e disse, “A Assembleia Legislativa do RN,
onde nós sabemos que cada deputado tem o direito de 3
ambulâncias e a 3 viaturas da polícia, na qual peço que tragam
um (a) para o nosso município que tanto necessita”, disse. O
representante da UVERN, destaca ainda a sua tristeza como
também a da sociedade civil em ouvir nesta audiência pública,
só lamentações, “Externo aqui a minha indignação e o meu
repúdio ao governo do estado do RN, a Secretária Estadual de
Segurança Pública, por não terem estado aqui presentes ou
terem pelo ou menos o respeito com esse Poder Legislativo, em
pelo ou menos fazerem uma comunicação em mandar uma
resposta ao ofício de convite que eu fui pessoalmente entregar
na secretaria de segurança”, disse. Ato seguinte a senhora
presidente facultou a palavra ao excelentíssimo senhor Juiz de
Direito da Comarca de Umarizal, Dr. Arthur Bernardo Maia, que
diz, “Estou feliz em ver que realmente a população atendeu ao
chamado, e aqui vieram comparecer. E esse problema da
Segurança Pública é uma problemática que está afetando todos
nós, eu também só vítima desse problema porque eu sou
morador desta cidade. E vivenciamos dia após dia o aumento
da violência aqui na cidade. Nesse dia 30 de agosto, fará um
ano que estou residindo em Umarizal, e vejo que a violência
vem crescendo muito, principalmente após a saída do Delegado
da Polícia Civil, que prestava um bom trabalho mais
infelizmente foi transferido para outra cidade”, disse. O Juiz
ainda afirmou que como representante do Poder Judiciário de
Umarizal-RN, é que está à disposição para ajudar no que for
preciso, “Onde sabemos que realmente é um problema de falta
de efetivo, na qual afeta mais o Executivo Municipal. No que for
possível aguardarmos o judiciário estará disponível, dentro das
nossas limitações”, disse. Dr. Arthur Maia, ainda relatou sobre o
trabalho que o Poder Judiciário tem desenvolvido em Umarizal,
“Temos dado andamento aos processos, audiências semanais e
demais ações que vem agilizando o nosso trabalho em prol da
população”, disse. Ato seguinte a senhora presidente faculta a
palavra a Promotora de Justiça de Umarizal-RN, a Sª Engraça,
onde faz o uso da palavra e destaca que o número da violência
crescente não só em Umarizal, mas em todo o estado dá-se
pelo o fato da diminuição do efetivo da polícia, “A partir do
momento que existe menos policiais civis e militares na rua,
então se não tem quem tome conta os bandidos estão tomando
de conta, na qual não estão mais se sentindo intimidados”,
disse. A senhora promotora de justiça ainda, relatou sobre um
tiroteio que houve em Umarizal, na última quinta-feira, “Tiroteio
esse que aconteceu na rua dos colégios, rua essa bem
movimentada. Isso quer dizer que é uma pessoa não se sentir
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intimidada a ponto de descer com uma arma em um local
repleto de pessoas, e começar atirar, porque não temer a nada.
Se tivesse policiamento na cidade e que chegasse rapidamente
e pudesse frear essa ação, eles iriam pensar duas vezes antes
de fazerem esse tipo de coisa”, destaca. A promotora relatou
ainda a grande insegurança que o município de Umarizal, vem
passando que em decorrência disso a mesma, mudou até o seu
horário de sair da Promotoria de Justiça, por temer a grande
falta de segurança no município. “Mudei até o meu horário de
trabalho para puder sair mais cedo da promotoria, para não ficar
circulando a noite pelas ruas de Umarizal. Então é nós que
estamos com medo, a população é quem está com medo.
Tendo em vista que eu e o Juiz moramos em Umarizal, e
sentimos de perto essa violência”, destaca. A Sr.ª Engraça
declara ao Capitão Aderlan, a importância de descolocar mais
policiamento para Umarizal, tendo em vista o município está
com alto índice de violência e merecer uma atenção especial.
“Na medida que eu trato uma cidade pequena, vizinha ao
Umarizal que não existe violência igual ao Umarizal, eu estou só
fazendo que a população de Umarizal sofra, isso não é tratar
igual, isso é tratar diferente”, questionou a promotora ao Capitão
Aderlan. A Sr.ª promotora de Justiça frisou que o essencial para
tentar amenizar essa situação, é aumento de efetivo para
Umarizal-RN. Ato seguinte a Srª Presidente facultou a palavra
ao Deputado Estadual Carlos Augusto Maia (PSD), para fazer
as suas colocações. O Deputado em sua fala destacou que
encontra-se em seu primeiro mandato como deputado do RN,
“Mas tenho procurado andar todo o nosso estado e sei da
grande problemática que o nosso estado vive em relação à
Segurança Pública. E a nível de Umarizal, eu posso usar o meu
mandato como deputado para ajudar este município”, disse.
Carlos Augusto Maia, já vem colaborando com a Segurança
Pública de Umarizal, na qual neste ano de 2017, durante o
evento do Umarizal FEST, o deputado juntamente com a
Secretária Estadual de Segurança do RN, Sr.ª Sheila, enviaram
para o município um grande reforço policial da Polícia Civil, com
uma grande estrutura que foi para a Copa do Mundo, “Tendo
acompanhado essa problemática da insegurança pública de
Umarizal, onde fico apreensivo. E sei da grande preocupação
da população de Umarizal, por hoje terem apenas 3 policiais”,
destacou. O Deputado relatou que os vereadores Maykon
Nunes e Gilmar Freitas, solicitaram uma atuação do deputado
no intuito de destinar uma emenda no orçamento, para
implantarem câmaras de monitoramento em Umarizal-RN,
“Estaremos destinando uma emenda de R$ 50.000,00 para ser
implantando câmaras de monitoramento em Umarizal. Na qual o
Executivo Municipal irá fazer um projeto e nós vamos lutar para
fazer esse empenho e a libração desse recurso para ajudar na
segurança deste município. Mas eu também irei fazer
cobranças, para possamos trazer mais policiais para a cidade
de Umarizal. Onde destaco aqui o meu compromisso de cobrar
mais efetivo [Policiais] ao governo do estado e a secretária de
segurança, para a cidade de Umarizal”, externou. Ato seguinte a
Srª Presidente faculta a palavra ao Diretor da FM Fraternidade
de Umarizal-RN, Agmar Dutra, onde diz, “Prestando bem
atenção nos discursos que aqui ouvimos nesta tarde, tudo se
resume no tocante da limitação que não tem estrutura e nem
policiamento”, disse. O diretor ainda destacou em sua fala que o
povo de Umarizal, clama pela uma resposta dos políticos. “É
hora da população de Umarizal acordar nesse sentido e prestar
muito bem atenção, em quem vai lhe representar nas eleições
estaduais de 2018. Aqui devermos nos desarmar de maneira
política, porque a campanha acabou e quem está gerenciando
aqui é uma prefeita/gestora e essa picuinha política não
acrescenta em nada, e o que se deve discutir são soluções”,
disse. Ato seguinte a Sr.ª Presidente faculta a palavra a Diretora
da CAERN Umarizal, a Sr.ª Luélia Paula, onde diz, “Quando
participamos de uma audiência como essa, é a sensação que a
população pede socorro e a própria polícia pede socorro. Então
se nós temos o acesso direto a polícia e eles não têm como nos
ajudar, quem irá nos ajudar? Onde estar o estado que não está
do lado desses servidores, que é quem tem que prover
condições de trabalho digno. Na qual eu pergunto como a
classe tem reagido junto ao governo do estado? Porque nós
vivemos essa realidade de insegurança e violência, é um
problema que está nas mãos de vocês, mais com uma
responsabilidade do estado”, disse. A Diretora da CAERN,
aproveitou a presença do Deputado Estadual Carlos Augusto
Maia, e frisou a importância e o dever dele ajudar na segurança
pública de Umarizal. “Não só o senhor poder ajudar, o senhor
deve ajudar, vossa excelência é Deputado Estadual não
setorial. Então Umarizal está inserido no estado do RN e
merece atenção, independentemente do senhor ter tido tirado
voto aqui ou não”, destacou. Ato seguinte dando continuidade à
audiência pública, a senhora presidente Waldimeyre Câmara de
Lima (PSB), relatou que o Senhor Juiz Arthur Bernardo Maia e a
Sr.ª Promotora de Justiça Engraça, sugeriu que todos
(Representantes das Polícias Civil e Militar e demais
autoridades) se reunisse em uma reunião no próximo dia 06 de
Setembro/2017, ás 09:00 horas da manhã na sede do Poder
Legislativo Municipal de Umarizal, para procurarem soluções
mais concretas para tratar sobre a Segurança Pública do
município. Ato seguinte a senhora presidente faculta a palavra
aos senhores (a) vereadores (a) da Câmara Municipal de
Umarizal-RN, e por ordem de inscrição a palavra é facultada ao

vereador Francisco Jadson Xavier (DEM), onde diz, “Inicio
falando desta Audiência Pública na qual eu propus e que foi
aprovada por todos os pares desta casa, justamente por esse
sentimento de insegurança em nossa cidade. Que fique
registrado nos anais desta casa legislativa, o meu repudio pela
omissão da Secretaria Estadual de Segurança do RN”, disse. O
parlamentar ainda relatou a sua indignação em relação a falta
de efetivo policial em Umarizal, “Mesmo que tenha um concurso
público da PM ainda esse ano, jamais esse 2 mil homens que
foram falados pelo o deputado, vão para as ruas. Eles têm que
passar no mínimo 2 anos em uma academia de polícia para
terem toda uma preparação, para só assim ir para as ruas. Ai
como é que a curto prazo isso possa ser resolvido? Então
temos que tomar providências de realmente buscar esses
contingentes”, disse. Ato seguinte a Sr.ª presidente faculta a
palavra ao vereador Antonimar Francisco de Oliveira (PSB),
onde diz, “Gostaria aqui de agradecer ao Poder Judiciário, e
dizer o quanto eu estou feliz com o comprometimento de vocês
e agradeço a todos. E dizer que o ponta pé foi dado, agora
precisamos nos unir realmente e buscar efetivamente uma
solução para esse problema”, destacou. Ato seguinte a Sr.ª
presidente faculta a palavra ao vereador ao vereador Antônio
Gilmar Freitas de Oliveira (PR), onde diz, “Externo aqui a minha
alegria em ver que a população de Umarizal está aqui nesta
audiência”, disse. O parlamentar ainda relatou que espera que
uma solução seja tomada o quanto antes, para tentar amenizar
a situação da falta de segurança em Umarizal. Ato seguinte a
Sr.ª presidente faculta a palavra a vereadora Rizoneide Moura
Freitas (PSD), onde diz, “É altamente preocupante quando se
fala em Segurança Pública, ela é um conjunto onde é todos nós.
Parte de quem investiga e quem prende também, se você
presencia algo que não está correto, você tem que denunciar
mesmo que seja anonimamente. Falamos muito em como ir
buscar a Segurança Pública para o nosso município, mais quero
dizer que só nessa audiência pública nada irá se resolver.
Temos que realmente se juntarmos e unirmos forças (Poder
Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder
Executivo, Polícia Civil e Militar), e irmos atrás seja onde quer
que seja”, disse. Ato seguinte a senhora presidente faculta a
palavra ao vereador-presidente da Câmara Municipal de
Umarizal-RN, o excelentíssimo senhor Marcos Antônio de
Oliveira (PSB), onde diz, “Parabenizo aqui ao senhor Juiz e a
senhora promotora, por terem vindo aqui nesta audiência
pública reivindicarem por mais segurança pública para o nosso
município. Como agradeço também a presença de todos aqui
presentes, nesse momento de muita importância para a nossa
cidade”, disse. Ato seguinte a senhora presidente faculta a
palavra ao vereador Maykon Ricard Cavalcante Nunes
(AVANTE), onde em sua fala agradeceu a presença do
Deputado Estadual Carlos Augusto Maia, como também as
demais autoridades presentes. O parlamentar ainda sugerir que
a ATA desta audiência pública e a lista de assinaturas, chamar
a prefeita e convidá-la para marcar uma audiência urgente, “Se
possível na próxima semana com o Governador do estado,
Robson Faria ou então com a Secretária Estadual de
Segurança Pública, a Sr.ª. Sheila. A cidade de Umarizal, vem
vivenciando a falta de segurança não é de hoje, mais sim de
muitos tempos, soluções têm, o Capitão Aderlan e o
representante da Polícia Civil já mostrou”, disse. A senhora
presidente Waldimeyre Câmara de Lima (PSB), faz o uso da
palavra e diz, “Estou extremamente feliz com essa audiência
pública, nunca virmos essa casa tão cheia como vimos hoje.
Isso mostra que a população ela está também preocupada e
está aclamando todos os dias por esse segurança”, disse. Ato
seguinte não havendo quem quisesse mais fazer o uso da
palavra o senhor presidente, determinou que eu _ Rizoneide
Moura Freitas (PSD), 1ª Secretária, desta Casa Legislativa,
lavrasse a presente ATA que, após lida e em tudo estando
conforme, será aprovada pelos os senhores vereadores e
declarou encerrados os trabalhos desta Sessão Legislativa.
Sala das Sessões Vereador Aldenor Nunes de Oliveira,
Umarizal-RN, em 29 de Agosto de 2017.
Antônio Gilmar de Freitas
Antônio Robério Dantas Delfino
Antonimar Francisco de Oliveira
Francisco de Assis Filho
Francisco Jadson Xavier
Marcos Antônio de Oliveira
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Rizoneide Moura Freitas
Waldimeyre Câmara de Lima
Publicado por:
MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 70114B35

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

TESOURARIA
PORTARIA Nº 012/2018
EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º.Conceder 1,5 (uma e meia) diárias, abaixo discriminada, destinada à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a
saber:
Servidor:
Cargo/Função:
Quant.
01

JULIANNY RODRIGUES MARQUES
Controladora Geral
Destino
Santa Cruz/RN

Data
16 de maio de 2018

Valor Unitário (R$)
R$ 145,34

Valor Total (R$)
R$ 145,34
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1/2
-

Santa Cruz/RN

17 de maio de 2018

Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018
R$ 72,67

TOTAL

R$ 72,67
R$ 218,01

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Santa Cruz/RN no período de 16 a 17 de maio de 2018, acompanhando a Vereadora/Presidente Rosimira Araújo dos Santos, com o objetivo de participar dos Encontros Regionais - Execução
da Despesa Pública Orçamentária sob a ótica da Ordem Cronológica, que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, das 08hs às 17h30min (dia
16) e das 08hs às 13h30min (dia 17).
Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e
Cumpra-se.
Câmara Municipal de Jardim de Piranhas, 14 de maio de 2018.
ROSIMIRA ARAÚJO DOS SANTOS
Vereadora/Presidente
Publicado por:
DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARDOSO
Código Identificador: 70FD0CB7

TESOURARIA
PORTARIA Nº 013/2018
EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º.Conceder 1,5 (uma e meia) diárias, abaixo discriminada, destinada à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a
saber:
Servidor:
Cargo/Função:
Quant.
01
1/2
-

DÁCIA CRISLÂNIA DE PAIVA CARDOSO
Tesoureira
Destino
Santa Cruz/RN
Santa Cruz/RN

Data
16 de maio de 2018
17 de maio de 2018

Valor Unitário (R$)
R$ 145,34
R$ 72,67

TOTAL

Valor Total (R$)
R$ 145,34
R$ 72,67
R$ 218,01

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Santa Cruz/RN no período de 16 a 17 de maio de 2018, acompanhando a Vereadora/Presidente Rosimira Araújo dos Santos, com o objetivo de participar dos Encontros Regionais - Execução
da Despesa Pública Orçamentária sob a ótica da Ordem Cronológica, que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, das 08hs às 17h30min (dia
16) e das 08hs às 13h30min (dia 17).
Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e
Cumpra-se.
Câmara Municipal de Jardim de Piranhas, 14 de maio de 2018.
ROSIMIRA ARAÚJO DOS SANTOS
Vereadora/Presidente
Publicado por:
DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARDOSO
Código Identificador: 668DBCDA

TESOURARIA
PORTARIA Nº 014/2018
EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º.Conceder 1,5 (uma e meia) diárias, abaixo discriminada, destinada à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a
saber:
Servidor:
Cargo/Função:
Quant.
01
1/2
-

INÁCIO DIAZIDERO DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete
Destino
Santa Cruz/RN
Santa Cruz/RN

Data
16 de maio de 2018
17 de maio de 2018
TOTAL

Valor Unitário (R$)
R$ 145,34
R$ 72,67

Valor Total (R$)
R$ 145,34
R$ 72,67
R$ 218,01

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Santa Cruz/RN no período de 16 a 17 de maio de 2018, acompanhando a Vereadora/Presidente Rosimira Araújo dos Santos, com o objetivo de participar dos Encontros Regionais - Execução
da Despesa Pública Orçamentária sob a ótica da Ordem Cronológica, que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, das 08hs às 17h30min (dia
16) e das 08hs às 13h30min (dia 17).
Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e
Cumpra-se.
Câmara Municipal de Jardim de Piranhas, 14 de maio de 2018.
ROSIMIRA ARAÚJO DOS SANTOS
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Vereadora/Presidente
Publicado por:
DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARDOSO
Código Identificador: 686FDD45

TESOURARIA
PORTARIA Nº 015/2018
EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º.Conceder 1,5 (uma e meia) diárias, abaixo discriminada, destinada à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a
saber:
Servidor:
Cargo/Função:
Quant.
01
1/2
-

ROSIMIRA ARAÚJO DOS SANTOS
Presidente/Vereadora
Destino
Santa Cruz/RN
Santa Cruz/RN

Data
16 de maio de 2018
17 de maio de 2018

Valor Unitário (R$)
R$ 145,34
R$ 72,67

TOTAL

Valor Total (R$)
R$ 145,34
R$ 72,67
R$ 218,01

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Santa Cruz/RN no período de 16 a 17 de maio de 2018, com o objetivo de participar dos Encontros Regionais - Execução da Despesa Pública Orçamentária sob a ótica da Ordem Cronológica,
que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, das 08hs às 17h30min (dia 16) e das 08hs às 13h30min (dia 17).
Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e
Cumpra-se.
Câmara Municipal de Jardim de Piranhas, 15 de maio de 2018.
IVACI QUEIROZ DOS SANTOS
Vereador/Vice-Presidente
Publicado por:
DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARDOSO
Código Identificador: 4E2B9736

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATO DA MESA DIRETORA Nº 19, DE 15 DE MAIO DE 2018.
Abre crédito adicional suplementar no Orçamento do Legislativo para o exercício 2018 e altera o Quadro de Detalhamento de Despesa.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o art. 49, § 2º da Lei nº 3.561, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual do Município de Mossoró, permitindo a
abertura de crédito por Ato da Mesa Diretora;
CONSIDERANDO a existência de recursos disponíveis, conforme exigência do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, proveniente de anulação de dotação orçamentária;
CONSIDERANDO o art. 24, inciso I da Constituição Federal, que dispõe sobre a competência comum de todos os entes federativos para legislar sobre Direito Financeiro;
CONSIDERANDO o art. 51, I da Lei Orgânica do Município, que dispõe ser competência da Mesa Diretora a tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos;
CONSIDERANDO o art. 58, I, da Lei Orgânica do Município, que atribui competência exclusiva à Mesa Diretora para a iniciativa de proposição autorizando a abertura de crédito;
CONSIDERANDO a autonomia do Poder Legislativo, na forma do art. 2º da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de reforçar a dotação orçamentária em anexo, RESOLVE:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional no valor de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais) ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei nº 3.603 de 15 de janeiro de 2018, e ao
respectivo Quadro de Detalhamento de Despesas, aprovado pelo Ato da Mesa nº 01, de 16 de janeiro de 2018.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo deste Ato.
Art. 3º - Este Ato entra em vigor nesta data.
Registre-se. Publique-se.
PALÁCIO RODOLFO FERNANDES
Mossoró, 15 de Maio de 2018.
MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
JOÃO GENTIL DE SOUSA NETO
PRIMEIRO SECRETÁRIO
ALINE COUTO
SEGUNDA SECRETÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Unidade Orçamentária Ação Natureza
Anexo I (Acréscimo)
01 .101 CÂMARA MUNICIPAL
2001 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Anexo II (Redução)

Fonte

Região Valor
238.000,00
238.000,00
238.000,00
0100000000 0001
238.000,00
238.000,00
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01 .101 CÂMARA MUNICIPAL
2001 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
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0100000000 0001

238.000,00
238.000,00
238.000,00

Publicado por:
REINYXON IGLéSIAS
Código Identificador: 73C59251

Expediente:
Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte - FECAMRN
BIÊNIO 2017/2019
PRESIDENTE - ODAIR ALVES DINIZ(Caicó)
1° Vice – Presidente: CARGO VAGO
2° Vice – Presidente: IRON LUCAS DE OLIVEIRA JUNIOR(Jardim do Seridó)
3° Vice - Presidente: MARIA IZABEL ARAUJO MONTENEGRO(Mossoró)
4° Vice – Presidente: JOSINALDO AMARO DE LIMA(São Tomé)
1° Secretário: JEFFERSON MONIK GONCALO LIMA DE MELO(Santa Cruz)
2° Secretário: LUCELIA RIBEIRO DANTAS(Patú)
1° Tesoureiro: ALLYSON LINDALRIO MARQUES GUEDES(São Paulo do Potengi)
2° Tesoureiro: RAIMUNDO INACIO FILHO(Ex-presidente)
CONSELHO FISCAL
Conselheiro Fiscal: ALBERT DICKSON DE LIMA(Ex-presidente)
Conselheiro Fiscal: IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA(Touros)
Conselheiro Fiscal: POLYANA CAVALCANTI DIAS(Nísia Floresta)
Conselheiro Fiscal: DIOGO HENRIQUE MARQUES COSTA(Barcelona)
Conselheiro Fiscal: PEDRO ALVES CABRAL NETO(Felipe Guerra)
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
Conselheiro Fiscal: FRANCISCO JOSE LIMA SILVEIRA JUNIOR(Ex-presidente)
Conselheiro Fiscal: MANOEL QUIRINO DA COSTA(Lages)
Conselheiro Fiscal: ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS(São Vicente)

O Diário Oficial das Câmaras municipais do Estado do Rio Grande do Norte é uma
solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1: Referente ao Pregão Presencial nº 001/2018
Aos 14(quatorze) dias do mês de 05(maio) do ano de 2018(dois mil e dezoito), na sede da
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Serrinha dos Pintos/RN - Rua Profª. Laura
de Queiroz, 06 – Centro – Serrinha dos Pintos – RN, CNPJ nº 01.694.640/0001-01, nos termos da Lei
Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002, Lei Federal
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00001/2018 que objetiva o registro de
preços para: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DOS ITENS: (MATERIAL DE
EXPEDIENTE, MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA DENTRE
OUTROS), CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DAS
NECESSIDADES DESTA EGRÉGIA CASA LEGISLATIVA, DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS
PINTOS/RN, REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A
PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.; resolve registrar o
preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: CÂMARA MUNICIPAL DE
SERRINHA DOS PINTOS - CNPJ nº 01.640.694/0001-01.
VENCEDOR: F A NUNES GONDIM EIRELI
CNPJ: 12.995.411/0001-43
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1 Pasta classificadora duplo com grampo e
4,15 1.660,00
Dello Unidade 400
trilho plásticos 480g
2 Clip 2/0 embalado com saco plástico caixa
2,12
76,32
Chaparrau Caixa
36
com 50 und.
3 Grampos 26/6 c/ 5000
Chaparrau Caixa
24
5,85
140,40
4 Canetas esferográfica vermelho, azul e/ou
82,00
410,00
Compactor Caixa
5
preto c/ 100
5 Papel a4, gramatura 75g/m2, cor branco,
22,90 6.870,00
HP
Resma
300
medindo 210 x 297 mm.
6 Pincel quadro branco/magnético, material
3,65
131,40
plástico, material ponta acrílico, tipo carga
descartável, cor azul, características
adicionais ponta 4mm, espessura escrita Leo&Leo Unidade
36
2mm,
composição
básica:
resinas
termoplásticas, tinta à base de corantes
orgânicos e solventes
7 Perfurador médio, capacidade de até 50 fls
Cis
Unidade
4
19,50
78,00
8 Almofada para carimbos
Cis
Unidade
12
5,95
71,40
9 Cola branca 12 x 90g
Koala
Caixa
12
19,90
238,80
10 Fita gomada 38x50m
3M
Unidade
60
12,20
732,00
11 Fita adesiva 45x50m
Fit-Pel Unidade
40
3,80
152,00
12 Durex médio 12 x 40 c/10 unid
Fit-Pel Pacote
6
11,50
69,00
13 Grampeadores para grampos 26/6
Chaparrau Unidade
6
24,00
144,00
14 Impressora a laser
HP
Unidade
1
885,00
885,00
15 Envelope oficio
Ipecol Unidade 800
0,29
232,00
16 Envelope saco grande
Ipecol Unidade 300
0,34
102,00
17 Envelope saco médio
Ipecol Unidade 500
0,27
135,00
18 Envelope saco pequeno
Ipecol Unidade 400
0,24
96,00
19 Calculadora com 8 (oito) dígitos
Masterprint Unidade
5
15,50
77,50

56

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36
37

38

39

Pilha AAA
Panasonic Unidade
Pilha média
Panasonic Unidade
Bateria para microfone de 9v
Panasonic Unidade
Caneta marca texto c/12
Masterprint Caixa
Caneta p/ cd
Masterprint Unidade
Cds graváveis
Multilaser Unidade
Estabilizador para computador de 1.000va
SMS Unidade
Pendrives 8gb
Sandisk Unidade
Extrator de grampo
Tris
Unidade
Tesoura 8"
Masterprint Unidade
Lápis grafite c/144
Voyage Caixa
Cartucho para impressora na cor preto nº
HP
Unidade
950
Cartucho para impressora na cor preto nº
HP
Unidade
951
Café. Especificação: validade – 12 meses
embalagem: saco de poliéster aluminizado,
rotulado, hermeticamente fechado por
termossoldagem, contendo 200gr do
produto, acondicionado em caixa de papelão
reforçado de até 20 kg. A embalagem Bangú Pacote
primária do produto deverá ser de material
resistente com comprovada taxa de
permeabilidade ao vapor de água. O produto
deverá ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério da saúde.
Açúcar cristalizado cor branca, kg.
Especificação: cana de açúcar, na cor
branca. Embalagem em polietileno,
contendo dados de identificação do produto,
Sertão
Quilo
marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, de acordo com a
resolução12/78 da comissão nacional de
normas e padrões para alimentos – CNNPA.
Chá (todos os sabores)
Maratá
Caixa
Água mineral 20 litros
Cristalina Unidade
Óleo de soja. Especificação: embalagem
plástica de 900ml, com data de fabricação,
fabricantes e armazenamento, de acordo
Soya Unidade
com a resolução 22/77 da comissão nacional
de normas e padrões para alimentos –
CNNPA.
Colorífico sem sal. Especificação: produto
alimentício a base de urucum, pacote com
10 unidades de no mínimo 100gramasão do
produto, marca do fabricante, data de
Nordestino Quilo
fabricação e prazo de validade, de acordo
com a resolução12/78 da comissão nacional
de normas e padrões para alimentos –
CNNPA.
Folha
Vinagre
Unidade
Verde
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60
60
10
2
6
50
3
6
12
3
5
15
45

3,85
231,00
3,50
210,00
16,50
165,00
23,50
47,00
2,95
17,70
0,95
47,50
465,00 1.395,00
39,00
234,00
2,95
35,40
21,00
63,00
31,50
157,50
84,50 1.267,50
84,50 3.802,50
5,35

428,00

2,85

285,00

2,55
4,95
4,85

459,00
495,00
97,00

4,95

14,85

1,90

22,80

80

100

180
100

20

3

12

57

40 Leite em pó integral. Especificação: a)
organolépticas aspecto – pó uniforme sem
grânulos, cor branco amarelada odor e sabor
agradável, não rançoso, semelhante ao do
leite fluído, validade – 12 meses
embalagem: saco de poliéster aluminizado,
rotulado, hermeticamente fechado por
termossoldagem, contendo 300gr do
produto, acondicionado em caixa de papelão
reforçado de até 20 kg. A embalagem
primária do produto deverá ser de material
resistente com comprovada taxa de
permeabilidade ao vapor de água. O produto
deverá ter registro no Ministério Da
Agricultura E/Ou Ministério Da Saúde.
41 Macarrão tipo espaguete. Especificação: a
base de farinha, com ovos. Embalagem com
no mínimo 500g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com a resolução RDC 93/2000
ANVISA.
42
Tempero completo 500ml

Italac

Estrela

Ano I | Nº 0380
Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018

Unidade

244,00

2,59

77,70

2,40

57,60

20

Unidade

30

Unidade

24

43 Mussarela
Quilo
44 Presunto
Quilo
45 Pão tipo hot dog. Especificação: fabricado
com matéria-prima de primeira qualidade,
isentos de matéria terrosa, parasitos e em
perfeito estado de conservação, de acordo F A Nunes Pacote
com a resolução 12/78 da comissão nacional
de normas e padrões para alimentos –
CNNPA.
46 Pão de queijo
F A Nunes Unidade
47 Sal refinado iodado. Especificação: para
consumo doméstico, embalagem contendo
01 kg, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso Gustavo Quilo
líquido. O produto deverá ter registro no
ministério da agricultura e/ou ministério da
saúde.
48 Alho de primeira, embalagem de 01 quilo.
Especificação: alho de primeira, sem a
réstia, bulbo inteiriço, de boa qualidade,
Garlic
Quilo
firme e intacto, sem lesões, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes,
isentos de parasitas e larvas.
49 Maionese
Fortelli Unidade
50 Ket chup
Fortelli Unidade
51 Sazon 60g
Regina Unidade
52 Caldo de galinha preparado em tabletes, 19
Maggi Unidade
cxs contendo 24g cada. Especificação:

50
50

Folha
Verde
Biana
Aurora

12,20

21,90 1.095,00
19,50
975,00
3,40
680,00

200

400

0,39
0,95

156,00
11,40

27,50

82,50

4,90
4,90
3,90
14,26

98,00
98,00
78,00
171,12

12

3

20
20
20
12

58

53

54

55
56

57

58

matéria prima, limpas e de boa qualidade;
constituído basicamente de carne de galinha
desidratada, liofilizado sal, amido de milho,
gordura vegetal, condimentos, podendo
conter corante natural, apresentando-se livre
de matérias terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais, em embalagem
metalizada, termo soldável, resistente e
atóxica, validade 12 meses após a data de
fabricação; acompanhado de laudo de
laboratório credenciado do lote a ser
entregue. O produto deverá estar de acordo
com a NTA 70 (decreto 12.342/78).
Biscoito doce tipo maria. Especificação:
contendo no mínimo 400g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e
Estrela Unidade
de acordo com a resolução ação e prazo de
validade, de acordo com a resolução 12/78
da comissão nacional de normas e padrões
para alimentos – CNNPA
Biscoito salgado, tipo cream cracker.
Especificação: embalagem contendo dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e Estrela Unidade
de acordo com a resolução 12/78 da
comissão nacional de normas e padrões para
alimentos – CNNPA.
Refrigerante 2 litros
Indaiá Unidade
Margarina vegetal com sal 500g.
Especificação: caixa com 12 unidades,
embalagem: com identificação do produto
com identificação do fabricante, data de
fabricação e validade de acordo com a Puro Sabor Unidade
resolução 12/78 da comissão nacional de
normas e padrões para alimentos – CNNPA.
O produto deverá ter registro no ministério
da agricultura e/ou ministério da saúde.
Cebola branca de primeira. Especificação:
cebola branca de primeira com casca
protetora, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação,
In Natura Quilo
o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA.
Tomate de primeira. Especificação:
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições In Natura Quilo
adequadas para o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 da comissão nacional
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3,65

365,00

3,65

365,00

5,50
4,75

660,00
114,00

5,49

131,76

5,10

244,80

100

100

120

24

24

48

59

59

60

61

62

63
64

65
66
67
68
69

de normas e padrões para alimentos –
CNNPA.
Batata do reino inglesa de primeira.
Especificação: apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. In Natura Quilo
Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
comissão nacional de normas e padrões para
alimentos – CNNPA. Kg
Cenoura de primeira. Especificação:
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência In Natura Quilo
de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 da comissão nacional
de normas e padrões para alimentos –
CNNPA.
Carne moída de 1ª. Especificação: com no
máximo 4% de gordura e carimbo SIF,
embalada em pvc transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de Freezer
Quilo
validade, marcas e carimbos oficiais, de Carnes
acordo com as portarias do ministério da
saúde DIPOA nº. 304 de 22/04/96 e nº. 145
de 22/04/98, da resolução da ANVISA nº.
105 de 19/05/99.
Carne de sol especificação: com no máximo
4% de gordura e carimbo SIF, embalada em
pvc transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
Oeste Frios Quilo
validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as portarias do ministério da
saúde DIPOA nº. 304 de 22/04/96 e nº. 145
de 22/04/98, da resolução da ANVISA nº.
105 de 19/05/99.
Fubá de milho
Claramil Pacote
Arroz parbolizado, tipo 1, longo.
Especificação:
arroz
parbolizado,
constituído de grãos inteiros, com teor de
Caçarola Quilo
unidade máxima 15%, isento de sujidades e
materiais estranhos, acondicionado em
pacote de 1 kg.
Bolo
F A Nunes Unidade
Lenços descartáveis com 50 und
Fox
Pacote
Isqueiro
Bic
Unidade
Vassoura de pelo
Do Lar Unidade
Sabão em pó 500 g
Marilux Unidade
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5,85

280,80

5,80

278,40

48

48

19,00 1.140,00

60

23,50 1.410,00

60

50

0,98
3,25

49,00
130,00

9,50
0,88
3,95
10,90
3,59

475,00
44,00
23,70
196,20
344,64

40

50
50
6
18
96

60

70
71
72
73
74
75
76

Limpa piso 2 litros
Água sanitária 1l
Detergente 500 ml
Papel higiênico com 4 unidades
Vidrex 500ml
Álcool 1000 ml

77
78
79
80
81
82
83

Esponja de louça dupla face
Palha de aço para lavar louça c/8
Desinfetante 1000 ml
Aromatizante de ambiente aerossol
Raid multi insetos
Palitos c/12

84
85
86
87
88
89
90

Rodo de borracha
Coador de café
Saco para lixo 30 litros c/ 100 und
Saco para lixo 50 litros c/ 100 und
Saco para lixo 100 litros c/ 100 und
Sabão em pedra 1kg

Pano de chão c/ 3 und

Copos descartáveis 180 ml

Copos descartáveis 50 ml

Marilux Unidade
Marilux
Litro
Marilux Unidade
Marilux Pacote
Veja Unidade
Econômico Unidade
Roma
Pacote
Textil
Esfrelux Unidade
Assolan Unidade
Marilux Unidade
Secar Unidade
Raid Unidade
Aurea
Pacote
FC
Pacote
Oliveira
Do Lar Unidade
MilPlastic Unidade
Rava
Pacote
Rava
Pacote
Rava
Pacote
Guarani Quilo
FC
Pacote
Oliveira
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96
240
240
96
24
48
48
120
24
240
48
36
2
200
24
5
48
48
90
36
150

5,95
1,98
1,98
2,45
5,90
7,90
8,90

571,20
475,20
475,20
235,20
141,60
379,20
427,20

0,58
1,58
2,49
10,60
10,65
14,00
3,65

69,60
37,92
597,60
508,80
383,40
28,00
730,00

9,50
228,00
4,19
20,95
17,00
816,00
20,50
984,00
24,50 2.205,00
5,90
212,40
1,85
277,50
TOTAL 41.656,16

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida ATA DE REGISTRO DE PREÇO terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de
sua publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Serrinha dos Pintos/RN, firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada
através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital
de licitação que a precedeu, modalidade pregão presencial nº 001/2018, parte integrante do presente
instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser
utilizada:
Pela Câmara Municipal de Serrinha dos Pintos/RN, que também é o órgão gerenciador responsável pela
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo
orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº
0001/2018, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

61

Ano I | Nº 0380
Rio Grande do Norte, 16 de Maio de 2018

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 0001/2018 e seus anexos, e as seguintes propostas
vencedoras do referido certame:
F A NUNES GONDIM EIRELLI, pessoa jurídica inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº
12.995.411/0001-43, com endereço comercial a Rua Desembargador Heméterio Fernandes, 65 – Centro Martins/RN.
Vencedor do(s) Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 –
90.
Com o valor de R$ 41.656,16 (quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e dezesseis)
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de
Martins/RN.
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA
PRESIDENTE

F A NUNES GONDIM EIRELI
LICITANTE

Publicado por:
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA
Código Identiﬁcador: 5460C7A8

