ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Câmara Municipal de Jardim do Seridó - RN
Edifício Vereadora Miquelina dos Santos Medeiros - Praça Dr. José Augusto,
122, Centro, CEP: 59343-000
Fone: (84) 3472-2388 CNPJ: 10.871.937/0001-96
Email: camara.js@hotmail.com

ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DEJARDIM DO SERIDÓ, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE
2015.

Às dezessete horas e quinze minutos do dia 10 de setembro do ano de dois mil e
quinze, no Edifício Vereadora Miquelina dos Santos Medeiros, sede da Câmara
Municipal, nesta cidade de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte,
sob a presidência do Vereador Iron Lucas de Oliveira Júnior, presidente desta
casa legislativa, em sessão ordinária, reuniu-se a Câmara Municipal de Jardim do
Seridó - RN. Compareceram e assinaram o livro de presença os senhores
vereadores: Iron Lucas de Oliveira Júnior, José Justino Neto, José Anchieta
Rodrigues de Moura Júnior, José da Noite de Medeiros, Gilberto de Lima Brito,
Francisco José de Azevedo, Joaci Costa de Araújo e Geralda Medeiros de
Araújo. Com o número total de 08 (nove) membros e, portanto, havendo número
legal, o senhor presidente declarou aberta a 22ª (vigésima segunda) Sessão
Ordinária da Câmara Municipal no Ano Legislativo de 2015 . O senhor
presidente saudou todos os edis e o público presente e determinou, em seguida,
que fossem colhidas as assinaturas dos vereadores presentes à sessão. Na
sequência, o senhor presidente, após justyifricar a ausência do edil Ozires Borges
Vilar Neto, colocou em votação a ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada no dia
03 de setembro de 2015, a qual obteve a aprovação da maioria dos vereadores
presentes.
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SECRETARIADO GABINETE DO PREFEITO –- Ofício nº 245/2015 datado em 10 de setembro de 2015. – Reponde ao ofício nº 213, sobre a
recuperação das estradas vicinais deste município .

O senhor presidente encaminhou a documentação à Secretaria Legislativa,
para arquivamento.


SECRETARIADO GABINETE DO PREFEITO –- Ofício nº 246/2015 datado em 10 de setembro de 2015. – Reponde ao ofício nº 214, sobre a
denominação de rua no perímetro urbano deste município, com o nome do
saudoso Cleso José da Silva, pleito que será atendido em breve, na denominação
das próximas ruas.

O senhor presidente encaminhou a documentação à Secretaria Legiaslativa,
para arquivamento.


SECRETARIADO GABINETE DO PREFEITO –- Ofício nº 247/2015 datado em 10 de setembro de 2015. – Reponde ao ofício nº 216, sobre a criação
do Conselho Municipal de Saneamento Básico.

O senhor presidente encaminhou a documentação à Secretaria Legiaslativa,
para arquivamento.


SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO –- Ofício nº 248/2015 datado em 10 de setembro de 2015. – Reponde ao ofício nº 226, sobre a
Revitalização da Praça do Bairro Bela Vista.

O senhor presidente encaminhou a documentação à Secretaria Legiaslativa,
para arquivamento.
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SECRETARIADO GABINETE DO PREFEITO –- Ofício nº 250/2015 datado em 10 de setembro de 2015. – Encaminha as sanções dos seguintes
Projetos de Lei: PL nº 001/2015, sobre a regulamentação do esporte de
vaquejada; PL nº 003/2015, sobre a alteração da Lei nº 1004, sobre a
regulação dos níveis de som em propaganda sonora, contemplando emenda
referente ao dia de sábado, à tarde, proposto pelo Vereador Francisco José de
Azevedo e PL 005/2015, sobre a denominação do Mercado Público Municipal,
além do veto ao PL nº 004/2015, sobre a Concessão de Ponto Facultativo ao
funcionário público no dia do seu aniversário natalício, sem prejuízo para sua
remuneração, alegando inconstitucionalidade, por se tratar de medida exclusiva
do poder executivo, assim como qualquer proposição inerente ao funcionalismo
público. A Senhora Assessora Jurídica da CMJS, Luisiane Fonseca, argumentou
que a razão de veto deveria ter sido elaborada de modo parcial, em virtude do
princípio de autonomia que rege cada um dos três poderes: Executivo,
Legislativo e Judiciário. Desse modo, sugeriu que seja proposta ao executivo a
devida atenuação sobre o veto, tornando-o parcial e não total.

O senhor presidente encaminhou a documentação à Secretaria Legiaslativa,
para arquivamento, exceto o veto ao PL nº 2014/2015, o qual foi submetido a
discussão e, em seguida, enviado às Comissões.


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –- Memorando Circular nº
022/2015 - datado em 09 de setembro de 2015. – Solicita a indicação de dois
representantes da CMJS para a composição da Comissão do Plano Municipal da
Primeira Infância.

Foram sugeridos os nomes dos Vereadores: Francisco José de Azevedo e
Geralda Medeiros de Araújo.
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PMDB –- Ofício nº 001/2015 - datado em 03 de agosto de 2015. – Solicita a
liberação das instalações do Salão Nobre da CMJS para realização da Convenção
do referido partido, no dia 19 de setembro de 2015, às 15:00 h.

O senhor presidente deferiu o pedido e enviou o ofício ao arquivo da
Secretaria Legislativa.


APAMI –- HOSPITAL MATERNIDADE DR. RUI MARIZ - Ofício nº
055/2015 - datado em 09 de setembro de 2015. – Apresenta a prestação de
contas do repasse efetuado no dia 10 de agosto de 2015.

O senhor presidente deferiu o pedido e enviou o ofício ao arquivo da
Secretaria Legislativa.


GUARDA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Ofício nº 030/2015
- datado em 09 de setembro de 2015. – Informa a participação da Guarda
Municipal na realização do Desfile Cívico, assim como a participação na
segurança da Feirinha da Festa do Sagrado Coração de Jesus, neste ano de 2015.
Em documento posterior, apresenta solicitação de mais celeridade na licitação
para aquisição de fardamento e equipamento de segurança em prol da referida
entidade, além da conclusão da cabine de segurança do Canal.

O senhor presidente deferiu o pedido, prometendo entrar com requerimento,
a partir da próxima sessão, e enviou o ofício ao arquivo da Secretaria
Legislativa.


COSERN –- Encaminha cópia da carta enviada ao chefe do poder executivo
municipal, para que esta câmara possa cumprir as atribuições de sua
responsabilidade.
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O senhor presidente encaminhou a documentação à Secretaria Legiaslativa,
para arquivamento.

A Senhora Assessora Jurídica, Luisiane Fonseca, explanou o Cronograma
elaborado pela Comissão Especial Para Doação de Móveis, disponibilizando
uma cópia para cada vereador. Em seguida, expôs o Certificado que atesta a
participação da própria Assessora e do Diretor de Secretaria Legislativa,
Senhor Bartolomeu dos Anjos Sales, na aula inaugural do Curso sobre
Processo Legislativo, comunicando, em seguida, o interesse desta casa
legislativa em aderir aos cursos oferecidos pela Assembleia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Norte, cujas ofertas estarão sujeitas a convênios
estabelecidos com cada entidade participante.

EXPEDIENTE DA CÂMARA



REQUERIMENTO Nº 147/2015 – DATA: 09 de setembro de 2015. Requer
envio de ofício ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
solicitando a instalação de um sanitário no Cemitério Público Municipal.

O requerimento foi reiterado, atendendo à sugestão do senhor presidente. O
Vereador Gilberto de Lima Brito acrescentou sugestões ao pleito.


REQUERIMENTO Nº 148/2015 – DATA: 09 de setembro de 2015. Requer
envio de ofício ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
solicitando a recuperação da estrada do Riacho do Meio que oferece mais acesso
a esta cidade.

O requerimento foi subscrito por todos os edis presentes à sessão.
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REQUERIMENTO Nº 149/2015 – DATA: 09 de setembro de 2015. Requer
envio de ofício ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
solicitando que sejam instalados postes de iluminação do Conjunto Habitacional
Walfredo Gurgel até o Bairro Bela Vista.

O requerimento foi subscrito por todos os edis presentes à sessão.



REQUERIMENTO Nº 150/2015 – DATA: 10 de setembro de 2015. Requer
envio de ofício ao DER/RN, solicitando o reparo da RN 089, que liga Jardim do
Seridó a Ouro Branco, neste Estado.

Durante a discussão do pleito, a cidadã, Senhora Maria de Lourdes
Medeiros de Azevedo, erguendo-se da plateia, chamou atenção para a
grande prioridade que deve ser dada, no rol dos interesses apresentados, à
situação hídrica deste município, cujo colapso poderá se instaurar a partir
da próxima semana, já que até, o momento, não foi tomada nenhuma
medida, por parte “daquele que se diz prefeito”, segundo a expressão
utilizada pela referida cidadã, cujas palavras foram captadas pelos
microfones instalados neste plenário.

O requerimento foi subscrito por todos os edis presentes à sessão.



REQUERIMENTO Nº 151/2015 – DATA: 10 de setembro de 2015. Requer,
perante a Mesa Diretora, que seja viabilizado o conserto da tubulação instalada
no Auditório Mestre Galinho.

O senhor presidente comunicou que as providências serão tomadas o mais
breve possível.


REQUERIMENTO Nº 152/2015 – DATA: 10 de setembro de 2015. Requer
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envio de ofício ao prefeito municipal, solicitando o cumprimento do repasse do
convênio do transporte dos estudantes.

Foi discutida a crise financeira que já se reflete no repasse do FPM, o qual,
dessa vez, foi o menor, desde o ano de 2009, apontando-se, ainda, para uma
redução de mais 33 por cento, a partir do próximo mês, o que reclama
medidas de contenção de despesas que envolva, inclusive, a redução na
folha de pagamento do funcionalismo público, por meio da exoneração de
cargos comissionados, de acordo com a sugestão apontada pelo Vereador
Gilberto Brito.
O requerimento foi subscrito por todos os edis presentes a esta sessão.



REQUERIMENTO Nº 153/2015 – DATA: 10 de setembro de 2015. Requer
envio de ofício ao secretário Municipal de Obras e Sereviços Urbanos,
solicitando a instalação das caixas d’água nos bairros, para que inicie o
abstecimento de água para a população.

Após as informações pertinentes ao pleito, concedidas pelo senhor
presidente, o requerimento foi subscrito por todos os edis presentes a esta
sessão. Na oportunidade, o vereador Francisco José de Azevedo ressaltou
que, se dependesse dos componentes desta casa legislativa, o problema em
comento já estaria resolvido, pois já faz bastante tempo que os edis apelam
perante os órgãos competentes, sem, no entanto, obterem destes as medidas
necessárias.
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PALAVRA FACULTADA

O Senhor Vereador Gilberto de Lima Brito, após as saudações iniciais, comunicou que
obteve da CAERN local a informação de que o Açude Zangarelhas já esgotou a sua
capacidade de fornecimento de água. Acrescentou ainda a informação de que serão
disponibilizadas oito caixas d’água com capacidade para cinco mil litros, cada uma,
distribuídas entre os bairros desta cidade. Afirmou também que o laudo da análise da água
da Barragem Passagem das Traíras apresentará as informações finais sobre a qualidade do
precioso líquido, determinando assim a continuidade ou a suspensão do seu fornecimento.
A título de medidas, apresentam-se as seguintes alternativas: uma ação civil pública será
instaurada para determinar que todos os poços cavados no perímetro urbano desta cidade
sejam de utilização pública, conforme informou o edil. Além disso, serão iniciados os
serviços de perfuração de seis poços na Comunidade Catururé e a água desses poços será
posta no reservatório que alimentará o chafariz. Outra alternativa será o fornecimento
através de carros-pipa, feito pelo exército brasileiro, o que só acontecerá se for essa a única
medida a ser adotada. O edil acrescentou que será necessário comunicar que o Ministério
Público não poderá concordar com o fornecimento de uma água imprópria para o consumo
humano, em virtude dos riscos que poderão atingir a saúde pública.
O edil José da Noite, em aparte, comentou que estamos todos à beira de um abismo, o qual
poderá se configurar ainda maior, no futuro, haja vista a possibilidade de o fenômeno El
Niño aplicar os seus efeitos sobre o Nordeste Brasileiro, conforme previsões
meteorológicas precisas.
Seguiram-se comentários ao assunto. O vereador Gilberto Brito, retomando a palavra,
afirmou: Diante desta situação, estamos todos na vala comum! E acrescentou que, na
próxima semana, irá novamente à SEMARH/RN, cobrar medidas mais urgentes em prol
das circunstâncias que nos ameaçam.
O edil José da Noite opinou no sentido de que uma tentativa de captação de água no Açude
Zangarelhas poderia surtir efeitos positivos para a sustentação do fornecimento de água
neste município, por meio de perfuração de poço.
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O Vereador José Justino Neto sugeriu, por sua vez, que os vereadores se organizassem
através de uma cota para adquirir o maquinário necessário para a perfuração de um
cacimbão, somando-se a isto as medidas de locomoção manual, no sentido de colaborar
com a procura pela água, apesar de que os estudos apontam para a necessidade de se atingir
uma profundidade de mais de sessenta metros, para que se consiga acessar o lençol freático
existente no nosso subsolo.
O Vereador Gilberto de Lima Brito, retomando a palavra, acrescentou a informação de que
foi enviada uma máquina para perfuração no leito do Açude Zangarelhas, tentando
prolongar o fornecimento de água para, aproximadamente, mais vinte dias daqui pra frente.
Seguiram-se comentários ao assunto. Na ocasião, o senhor presidente somou sugestões
quanto às medidas a serem agilizadas, como, por exemplo, a construção de uma cisterna de
grandes dimensões para distribuição de água entre os munícipes de Jardim do Seridó, ou
mesmo o preenchimento de água na própria caixa da CAERN, para ser distribuída através
das tubulações, como está sendo feito em cidades como Currais Novos, neste Estado,
isentando-se a cobrança da taxa.
O Vereador José da Noite de Medeiros, analisando a situação em pauta, expôs o seu ponto
de vista a respeito da mentalidade dos gestores, traçando uma analogia entre esta e a
mentalidade indígena dos nativos desta região, a qual se voltava unicamente para a
subsistência, sem ir além dessa fronteira tão limitada, no que diz respeito ao futuro.
Seguiram-se comentários ao assunto, contemplando-se ações previsíveis em termos de
dessanlinização e aproveitamento dos lençóis freáticos em todas as regiões onde se
confiigura o panorama da seca.
Para o Vereador Anchieta Júnior, as medidas do legislativo já se pronunciaram há bastante
tempo, junto aos órgãos governamentais, porém as ações concretas por parte dos setores
ditos competentes que mobilizam a exploração dos mananciais ainda faltam acontecer.
O Vereador Gilberto Brito afirmou que continuará lutando junto à SEMARH/RN, no
sentido de favorecer, de modo particular, esta região tão castigada pela seca.
O Senhor Presidente procedeu a explanações a respeito das ações da CAERN em outros
municípios, considerando o investimento da referida empresa, versus o seu faturamento, em
dados percentuais. E acrescentou que essas medidas podem ser viabilizadas para o
município de Jardim do Seridó, bastando para isso a boa vontade dos que podem,
realmente, resolver esta situação.
Seguiram-se comentários ao assunto, estendendo-se ao âmbito da conjuntura econômica,
em nível geral, cujas previsões apontam até para parcelamento do pagamento que é de
direito do funcionalismo público, caso as medidas para a solução desta crise requeiram
investimentos exorbitantes por parte da máquina governamental. Os comentários
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estenderam-se, de modo complementar, contemplando diversos aspectos ligados à situação
em pauta.
Na sequência dos debates, emergiu o assunto referente à venda de terrenos para expansão
da zona urbana deste município, por meio de loteamentos, e suas implicações, tanto
burocráticas quanto no que concerne aos direitos dos proprietários, no contexto das
políticas que regem o setor imobiliário, de um modo geral.
O Vereador José da Noite Medeiros reportou-se ainda à reunião ocorrida, recentemente, na
cidade de Caicó, cuja pauta principal foi a federalização do Hospital Regional do Seridó.
Para o edil, isto representa uma grande oportunidade para esta região, cujo sucesso está a
depender unicamente das intervenções políticas em favor desta causa. As alternativas,
segundo o edil, apontam tanto para a cessão de funcionários que já atuam na área de saúde
pública quanto para a abertura de concurso, caso as medidas se concretizem em favor deste
projeto. O edil mostrou-se confiante, apesar do panorama vivido pelo Brasil na atual
conjuntura.
Antes de encerrar a palavra facultada, o senhor presidente parabenizou a funcionária Ana
Rayssa, pela sua formatura, ocorrida na semana passada. Em seguida, reportou-se à
inauguração do Conjunto Habitacional Walfredo Gurgel, ocorrida também na semana
passada, elogiando a qualidade das habitações, em seu aspecto estrutural. Em seguida,
retomou o assunto referente à crise financeira que ameaça comprometer, inclusive, a
quitação dos salários do funcionalismo público, fato esse que já atinge o nosso Estado,
segundo previsibilidade recentemente divulgada. O edil recomendou muita cautela diante
da dificuldade financeira que ameaça elevar-se, de um modo geral, neste país.
E assim, não havendo mais nada a declarar, o Senhor Presidente, procedendo às
considerações finais, encerrou esta que foi a vigésima segunda sessão ordinária do ano de
2015, também registrada eletronicamente, marcando a próxima para o dia 15 de setembro,
no horário regimental. Assim, eu, Bartolomeu dos Anjos Sales, elaborei a presente ata que
será subscrita por todos os vereadores presentes à sessão.
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