2ª SESSÃO LEGISLATIVA

62ª LEGISLATURA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Instituído de acordo com a Lei Nº 10.379/18, de 21 de junho de 2018
NATAL, 17 DE JUNHO DE 2020, QUARTA-FEIRA – ANO III – Nº 452

MESA DIRETORA
PRESIDENTE
Dep. Ezequiel Ferreira (PSDB)
1º VICE-PRESIDENTE
Dep. George Soares (PL)

1º SECRETÁRIO
Dep. Galeno Torquato (PSD)
2º SECRETÁRIO
Dep. Raimundo Fernandes (PSDB)
3º SECRETÁRIO

2º VICE-PRESIDENTE
Dep. Vivaldo Costa (PSD)

Dep. Albert Dickson (PROS)
4º SECRETÁRIO
Dep. Francisco do PT (PT)

Palácio José Augusto – Praça Sete de Setembro, Cidade Alta – Natal/RN – CEP: 59025-300
Site: www.al.rn.leg.br

LEGISLATURA ATUAL
DEPUTADO ALBERT DICKSON – PROS
DEPUTADO ALLYSON BEZERRA – SOLIDARIEDADE
DEPUTADO CORONEL AZEVEDO – PSC
DEPUTADA CRISTIANE DANTAS – SOLIDARIEDADE
DEPUTADO DR. BERNARDO – AVANTE
DEPUTADA EUDIANE MACEDO – REPUBLICANOS
DEPUTADO EZEQUIEL FERREIRA – PSDB
DEPUTADO FRANCISCO DO PT – PT
DEPUTADO GALENO TORQUATO – PSD
DEPUTADO GEORGE SOARES – PL
DEPUTADO GETÚLIO RÊGO – DEM
DEPUTADO GUSTAVO CARVALHO – PSDB

DEPUTADO HERMANO MORAIS – PSB
DEPUTADA ISOLDA DANTAS – PT
DEPUTADO JOSÉ DIAS – PSDB
DEPUTADO KELPS LIMA – SOLIDARIEDADE
DEPUTADO KLEBER RODRIGUES – PL
DEPUTADO NELTER QUEIROZ – MDB
DEPUTADO RAIMUNDO FERNANDES – PSDB
DEPUTADO SANDRO PIMENTEL – PSOL
DEPUTADO SOUZA NETO – PSB
DEPUTADO TOMBA FARIAS – PSDB
DEPUTADO UBALDO FERNANDES – PL
DEPUTADO VIVALDO COSTA – PSD

COMISSÕES
01 – COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
TITULARES

SUPLENTES

DEPUTADO KLEBER RODRIGUES (PL) - Presidente
DEPUTADO FRANCISCO DO PT (PT) - Vice-Presidente
DEPUTADO RAIMUNDO FERNANDES (PSDB)
DEPUTADA CRISTIANE DANTAS (SOLIDARIEDADE)
DEPUTADO HERMANO MORAIS (PSB)
DEPUTADO GEORGE SOARES (PL)
DEPUTADO CORONEL AZEVEDO (PSC)

DEPUTADO UBALDO FERNANDES (PL)
DEPUTADA ISOLDA DANTAS (PT)
DEPUTADO GUSTAVO CARVALHO (PSDB)
DEPUTADO ALLYSON BEZERRA (SOLIDARIEDADE)
DEPUTADO SOUZA NETO (PSB)
DEPUTADA EUDIANE MACEDO (REPUBLICANOS)
DEPUTADO GALENO TORQUATO (PSD)

02 – COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E INTERIOR
TITULARES

SUPLENTES

DEPUTADO UBALDO FERNANDES (PL) – Presidente
DEPUTADO SANDRO PIMENTEL (PSOL) – Vice-Presidente
DEPUTADO KLEBER RODRIGUES (PL)

DEPUTADA EUDIANE MACEDO (REPUBLICANOS)
DEPUTADO HERMANO MORAIS (PSB)
DEPUTADO GEORGE SOARES (PL)

03 – COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
TITULARES

SUPLENTES

DEPUTADO NELTER QUEIROZ (MDB)
DEPUTADO SOUZA NETO (PSB)
DEPUTADO GUSTAVO CARVALHO (PSDB)

DEPUTADO GETÚLIO RÊGO (DEM)
DEPUTADO HERMANO MORAIS (PSB)
DEPUTADO JOSÉ DIAS (PSDB)

04 – COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRABALHO
TITULARES

SUPLENTES

DEPUTADO GUSTAVO CARVALHO (PSDB) – Presidente
DEPUTADO DR. BERNARDO (AVANTE) – Vice-Presidente
DEPUTADA ISOLDA DANTAS (PT)

DEPUTADO TOMBA FARIAS (PSDB)
DEPUTADO KLEBER RODRIGUES (PL)
DEPUTADO FRANCISCO DO PT (PT)

05 – COMISSÃO DE FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO
TITULARES

SUPLENTES

DEPUTADO KELPS LIMA (SOLIDARIEDADE) - Presidente
DEPUTADO TOMBA FARIAS (PSDB) - Vice-Presidente
DEPUTADO GETÚLIO RÊGO (DEM)
DEPUTADO GALENO TORQUATO (PSD)
DEPUTADO JOSÉ DIAS (PSDB)
DEPUTADO UBALDO FERNANDES (PL)
DEPUTADO SOUZA NETO (PSB)

DEPUTADA CRISTIANE DANTAS (SOLIDARIEDADE)
DEPUTADO RAIMUNDO FERNANDES (PSDB)
DEPUTADO VIVALDO COSTA (PSD)
DEPUTADO CORONEL AZEVEDO (PSC)
DEPUTADO GUSTAVO CARVALHO (PSDB)
DEPUTADO KLEBER RODRIGUES (PL)
DEPUTADO HERMANO MORAIS (PSB)

06 – COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
TITULARES

SUPLENTES

DEPUTADA ISOLDA DANTAS (PT)
DEPUTADA CRISTIANE DANTAS (SOLIDARIEDADE)
DEPUTADA EUDIANE MACEDO (REPUBLICANOS)

DEPUTADO FRANCISCO DO PT (PT)
DEPUTADO ALLYSON BEZERRA (SOLIDARIEDADE)
DEPUTADO DR. BERNARDO (AVANTE)

07 – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
TITULARES

SUPLENTES

DEPUTADO FRANCISCO DO PT (PT) - Presidente

DEPUTADA ISOLDA DANTAS (PT)
DEPUTADO SOUZA NETO (PSB)
DEPUTADO GEORGE SOARES (PL)

DEPUTADO HERMANO MORAIS (PSB) - Vice-Presidente
DEPUTADA EUDIANE MACEDO (REPUBLICANOS)

08 – COMISSÃO DE SAÚDE
TITULARES

SUPLENTES

DEPUTADO GALENO TORQUATO (PSD) - Presidente

DEPUTADO CORONEL AZEVEDO (PSC)
DEPUTADO VIVALDO COSTA (PSD)
DEPUTADA CRISTIANE DANTAS (SOLIDARIEDADE)

DEPUTADO GETÚLIO RÊGO (DEM) – Vice-Presidente
DEPUTADO ALLYSON BEZERRA (SOLIDARIEDADE)

EXPEDIENTE
Assessor Consultivo I: Valdir Medeiros da Nobrega

Assistente Consultivo II: Vanusa Gomes de Lima Oliveira

Analista de Sistemas: Jorge Henrique L. de Azevedo

Fone: (84) 3611 - 1748 Email: diariooficial@al.rn.leg.br

Matérias e Publicações
As matérias a serem publicadas no Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa, deverão ser encaminhadas através do Sistema de Gerenciamento de Publicação
do Diário Oficial Eletrônico, ou em formato .doc (Word) pelo e-mail diariooficial@al.rn.leg.br de segunda a sexta-feira das 08:00hs às 14:00hs. É de responsabilidade de
cada secretaria ou gabinete parlamentar, as correções ou revisões das matérias ou documentos por eles produzidos, para publicação e envio dos mesmos em tempo
hábil.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Quarta-feira, 17 de Junho de 2020 – Ano III – nº 452
Marcelino de Menezes, pelo seu falecimento; dois Requerimentos da Deputada
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Municípios de Boa Saúde e Serra Caiada; e três Requerimentos do Deputado
VIVALDO COSTA, solicitando: medidas alternativas de proteção aos artesãos

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

potiguares, por meio da implementação de um programa de socorro financeiro,

ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.

trinta minutos, por meio do Plenário Virtual, deu-se início à Sessão Ordinária
Remota, de acordo com o Ato da Mesa nº 393/2020, pelo Sistema de
Deliberação Remota da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte SDR/ALRN, sob a Presidência do Senhor Deputado EZEQUIEL FERREIRA,
Secretariada pelo Senhor Deputado SANDRO PIMENTEL. Presentes as
Senhoras Deputadas e os Senhores Deputados ALBERT DICKSON, CORONEL
DANTAS,

EUDIANE

MACEDO,

EZEQUIEL

FERREIRA, FRANCISCO DO PT, GETÚLIO RÊGO, GUSTAVO CARVALHO,
HERMANO MORAIS, JOSÉ DIAS, ISOLDA DANTAS, KLEBER RODRIGUES,
SANDRO PIMENTEL, SOUZA NETO, TOMBA FARIAS, UBALDO FERNANDES
e VIVALDO COSTA; com ausências justificadas os Senhores Deputados
ALLYSON BEZERRA, DR. BERNARDO, GALENO TORQUATO, GEORGE
SOARES, KELPS LIMA, NELTER QUEIROZ e RAIMUNDO FERNANDES.
Havendo número legal a Sessão é aberta, e, conforme o artigo 12 do Ato da
Mesa n° 393/2020, não haverá leitura da Ata de Sessão Anterior. Constaram do
EXPEDIENTE: Mensagem nº 014/2020-GE, encaminhando Projeto de Lei
Complementar, que reajusta os vencimentos básicos dos cargos públicos de
provimento efetivo de Professor e de Especialista de Educação; dois Projetos de
Lei do Deputado ALBERT DICKSON, que determinam a disponibilização gratuita
de kits de medicamentos com os remédios hidroxicloroquina, ivermectina e
azitromocina: pelas operadoras de saúde, durante o período de aplicação das
medidas referentes à contenção do vírus Covid-19; e pelo SUS(Sistema Único
de Saúde) do Estado do Rio Grande do Norte e Postos de Saúde, durante o
período de aplicação das medidas referentes à contenção do vírus Covid-19;
dois Projetos de Lei do Deputado FRANCISCO DO PT que: determina a
prioridade na realização de testes e a adoção de medidas imediatas que
preservem a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais
ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública durante a emergência
de saúde pública decorrente do novo coronavírus(Covid-19); e dispõe sobre a
gratuidade na emissão de novas vias de documentos que indica, e a prioridade
no atendimento às mulheres em situação de risco, de violência doméstica e
familiar e ocorrências semelhantes, assim como das crianças e adolescentes
sob a guarda ou responsabilidade dessas; Requerimento do Deputado
FRANCISCO DO PT, solicitando que a Petrobrás se abstenha de aumentar
preços de combustíveis, seus derivados e gás de cozinha(GLP), durante o
período da pandemia do novo coronavírus(Covid-19); Requerimento de
Deputado

GUSTAVO

CARVALHO,

solicitando

respiradores

adultos

em decorrência da pandemia do Covid-19; o estabelecimento de um
procedimento especial aos funcionários públicos que auxiliam no combate ao
Covid-l9, acrescentando um ano de serviço na contagem de tempo de sua

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e

CRISTIANE

Buraco, na avenida Alcides Araújo, bairro Moinho dos Ventos, no Município de
Extremoz; e requerendo a recuperação asfáltica da RN-120, no trecho entre os

RIO GRANDE DO NORTE

AZEVEDO,

EUDIANE MACEDO, solicitando a manutenção, por meio da Operação Tapa

e

pediátricos para o Hospital Regional Monsenhor Expedito, no Município de São
Paulo do Potengi; Requerimento do Deputado HERMANO MORAIS, solicitando
a recuperação asfáltica da estrada que liga os Municípios de São José do Mipibu
e Monte Alegre(RN-002); Requerimento do Deputado KLEBER RODRIGUES,
encaminhando Voto de Pesar aos familiares do Senhor Eliedson Vinícius

aposentadoria; e, encaminhado Voto de Pesar aos familiares do Senhor
Raimundo Cirilo Vieira, pelo seu falecimento. A Presidência justificou a ausência
do Deputado DR. BERNARDO na presente Sessão. Havendo ORADORES
INSCRITOS: com a palavra, o Deputado CORONEL AZEVEDO repercutiu sobre
entrevista recente do ex-Presidente Lula, em transmissão online, ocasião em
que afirmou: "...ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade,
criou esse monstro chamado coronavírus..."; ressaltou que a declaração foi
desrespeitosa com os "cerca de vinte mil mortos" pelo Covid-19, suas famílias,
com os pacientes em tratamento e com os agentes públicos que estão
trabalhando no enfrentamento da doença, lamentando o ocorrido. Continuando,
criticou

as

gestões

presidenciais

do

Partido

dos

Trabalhadores(PT),

relembrando os casos de corrupção e as prisões decorrentes da Operação Lava
Jato, assim como o fechamento de leitos hospitalares. Por fim, observou a
demora na implementação do Hospital de Campanha no Estado, citando as
ações ineficazes para o enfrentamento da pandemia no Rio Grande do Norte.
Com a palavra, a Deputada CRISTIANE DANTAS defendeu a implementação
de um plano estratégico de saúde no Estado, aliado ao de retomada da
economia, aprovado recentemente, pelo comitê técnico da Secretaria da Saúde.
Prosseguindo, informou sobre Requerimento, solicitando que o Governo do
Estado

divulgue

de

forma

transparente,

a

aplicação

dos

recursos

disponibilizados pelo Governo Federal; recordando que o Tribunal de Contas do
Estado(TCE) observou sobrepreço na contratação de leitos hospitalares da Liga
Contra o Câncer, e argumentou em favor dos hospitais públicos. Concluindo, fez
um balanço dos quinhentos dias de gestão do Governo do Estado, ponderando
sobre os atrasos no pagamento aos servidores públicos e os baixos
investimentos nos setores sociais, e, cobrou o cumprimento das promessas de
campanha eleitoral. Com a palavra, a Deputada EUDIANE MACEDO cientificou
que protocolou Proposituras na manhã fluente que: proíbe a nomeação para os
cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, em qualquer esfera
pública estadual, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições
previstas na Lei Federal nº 11.340(Lei Maria da Penha); e cria o Selo Empresa
Amiga da Mulher como forma de certificação oficial às pessoas jurídicas que
contratarem mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de
vulnerabilidade social. A Oradora salientou que os pleitos são oriundos de
construções conjuntas, por meio de diálogos e reuniões com a rede de proteção
às mulheres, destacando o aumento dos indicadores de violência no período de
isolamento social, e enalteceu as iniciativas das Parlamentares desta Casa
Legislativa. A Presidência registrou o recebimento do Projeto de Lei
Complementar, Mensagem nº 014/2020-GE que reajusta os vencimentos
básicos dos cargos públicos de provimento efetivo de Professor e de
Especialista de Educação. Após, procedeu a leitura do Documento, e, solicitou
a sua inclusão no Expediente. Anunciada a ORDEM DO DIA: o Deputado
VIVALDO COSTA exaltou a gestão do Hospital Regional do Seridó, sediado no
Município de Caicó, agradecendo ao ex-Governador Robinson Faria e à
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Governadora Fátima Bezerra, pelos investimentos na unidade de saúde, que

favoráveis, ainda, sugeriu a sanção, em tempo hábil, pela Governadora do

atualmente é referência local para o tratamento do Covid-19. Também, requereu

Estado. Continuando, informou sobre Requerimentos solicitando do Governo do

que a Governadora coordene uma reunião com os Prefeitos da Região do

Estado informações sobre: a utilização dos recursos repassados pelo Governo

Seridó, para discutir a criação de um convênio, ou outra alternativa, para aporte

Federal; e o uso da cloroquina e hidroxicloroquina, associado a outros fármacos,

de recursos no hospital supracitado. O Deputado FRANCISCO DO PT justificou

em pacientes infectados com coronavírus, no estágio inicial da doença.

Requerimento de sua autoria, lido no Expediente, solicitando que a Petrobrás se

Argumentou que os medicamentos foram disponibilizados pela União,

abstenha de aumentar preços de combustíveis, seus derivados e gás de

defendendo que a alternativa de tratamento seja ofertada pela rede pública,

cozinha(GLP), durante o período da pandemia do novo coronavírus(Covid-19).

citando pesquisas e o posicionamento de profissionais de saúde. Também,

O Deputado KLEBER RODRIGUES, repercutiu sobre Voto de Pesar aos

relatou que seu irmão foi infectado pelo Covid-19, fazendo uso de fármaco à

familiares do Senhor Eliedson Vinícius Marcelino de Menezes, pelo seu

base de cloroquina, havendo o desaparecimento dos sintomas. Por fim,

falecimento e se solidarizou à família enlutada, na pessoa da ex-Vereadora de

recomendou que o Governo do Estado aperfeiçoe a transparência com a

Macau, Magali Marcelino. O Parlamentar sugeriu ao DER, a continuidade das

população na explicação do uso de recursos públicos. O Deputado SANDRO

obras da operação tapa-buracos na Região Agreste, e, ainda, agradeceu ao

PIMENTEL fez uso da palavra, inicialmente agradecendo ao Deputado SOUZA

Governo do Estado por ter atendido ao seu pleito, e de outros Parlamentares,

NETO por ter cedido o seu tempo como Líder. Em seguida, repercutiu sobre a

para a instalação de barreiras sanitárias nos acessos com os demais Estados.

demissão do Ministro da Saúde Nélson Teich da Pasta, na última semana, sendo

O Deputado TOMBA FARIAS cientificou sobre a agenda de eventos alusivos aos

o cargo assumido de forma interina pelo Senhor Eduardo Pazuello; questionou

festejos de Santa Rita de Cássia, Padroeira do Município de Santa Cruz,

os critérios técnicos da escolha, bem como a nomeação de militares para

mencionando as mudanças ocorridas na edição deste ano, em razão da

integrar o Ministério da Saúde. Mencionou a ampliação da liberação do uso da

pandemia do Covid-19. Informou que amanhã, às doze horas, haverá a

cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19, assim como as

realização da Missa de Coroação, e que às dezesseis horas, o pároco Vicente,

controvérsias sobre o tema. Prosseguindo, observou que foi a décima segunda

acompanhado da imagem da Santa, irá percorrer, em um veículo, todas as ruas

troca ministerial, citando ainda a saída da Secretária Nacional de Cultura do

e bairros do Município supracitado, com transmissão ao vivo pela TV Santa Rita,

Ministério do Turismo, Regina Duarte, e teceu críticas à gestão do Presidente

pela plataforma YouTube e a rede social Facebook. Rogou à referida Santa, a

Jair Messias Bolsonaro, frente à pandemia de Covid-19. O Parlamentar externou

superação do momento atual, externando que sente falta do convívio presencial

a sua alegria com a disponibilização dos recursos das Emendas Parlamentares

com os demais Parlamentares. O Deputado SOUZA NETO, pede que dê por

que destinou, para os Conselhos Municipais de Saúde de Natal e Ceará Mirim e

recebido, Voto de Pesar, a ser encaminhado aos familiares do Senhor Francisco

cobrou que os gestores dos municípios supracitados, atendam aos interesses

Oliveira de Mendonça, pelo seu falecimento. Agradeceu e parabenizou à Direção

da população. Concluindo, informou que a Comissão Parlamentar de

do Departamento Estadual de Trânsito(Detran) e ao Governo do Estado, pela

Inquérito(CPI) para análise da contratação e execução do Contrato de

edição de Portarias, publicadas no Diário Oficial do Estado, regulando: os

Concessão Administrativa nº 001/2011(DER/RN), referente à Arena das Dunas

serviços de transferência de propriedade e primeiro emplacamento com vistoria

Concessões e Eventos S.A, já está com todos os Membros indicados, e

externa, com observação dos protocolos de saúde, bem como, a realização das

cientificou de Reuniões da Mesa Diretora e do Colegiado de Líderes na próxima

aulas técnico-teóricas do curso de formação de condutores, na modalidade de

segunda-feira, externando a sua expectativa que a CPI seja instalada

ensino remoto. A Deputada CRISTIANE DANTAS informou que protocolou

brevemente. O Deputado FRANCISCO DO PT fez uso da palavra, relatando os

Requerimento, no dia anterior, solicitando para que o recebimento do pagamento

altos índices de infecções por Covid-19, sendo que, até ontem, já havia mais de

da taxa de emissão para a Carteira de Identidade possa ser feito na sede do

dezoito mil óbitos no país. Após, se reportou ao pronunciamento do Deputado

próprio Instituto Técnico-Científico de Perícia(Itep/RN), bem como que os

CORONEL AZEVEDO, no tocante às afirmações realizadas sobre declaração

boletos expedidos possam ser recebidos em qualquer Instituição Bancária,

do ex-Presidente Lula, bem como as críticas feitas ao PT. O Parlamentar

durante o período que perdurar o Estado de Calamidade Pública em razão do

ressaltou que o ex-Presidente supracitado, posteriormente, reconheceu o seu

novo coronavírus(Covid-19), evitando com isso aglomerações, argumentando

equívoco e pediu desculpas ao povo brasileiro pela sua frase "infeliz".

que há uma grande demanda, em razão do pagamento do Auxílio Emergencial

Mencionou que se sentiu "ofendido" pela "generalização" que observou nos

pelo Governo Federal. E o Deputado CORONEL AZEVEDO salientou que

comentários proferidos a respeito do PT, e, defendeu o debate com respeito à

protocolou Projeto de Lei Complementar, na manhã fluente, que considera a

"pluralidade de pensamento e pela opção que as pessoas têm de escolher os

prática de exercícios físicos em academias e clubes como atividade essencial a

seus partidos políticos". Finalizando, recordou denúncias de corrupção contra o

saúde, e procedeu a leitura da matéria. Não houve deliberação de matérias.

ex-Governador Robinson Faria, e os Partidos Social Liberal(PSL) e Social

Facultada a palavra às LIDERANÇAS, o Deputado CORONEL AZEVEDO dela

Cristão(PSC) no Rio de Janeiro, e, destacou frases e ações polêmicas do

fez uso recordando a aprovação, na Sessão anterior, do Projeto de Lei nº

Presidente Jair Messias Bolsonaro. O Deputado GUSTAVO CARVALHO fez uso

059/2020 de sua autoria, que dispõe acerca da suspensão, enquanto durar o

da palavra, observando que, amanhã, haverá Reunião da Comissão de

Estado de Calamidade decorrente da pandemia do Covid-19, de cobrança pelos

Administração, Serviços Públicos e Trabalho, para deliberação de matérias.

bancos, dos empréstimos consignados contraídos pelos servidores públicos

Prosseguindo, cientificou que um servidor do seu gabinete irá entregar para os

estaduais ativos, agradecendo: à Presidência pela inclusão da matéria na pauta

demais Parlamentares, duas máscaras faciais encaminhadas pela União

do Colegiado de Líderes, bem como aos Líderes pela dispensa da tramitação,

Nacional dos Legisladores e Legisladoras(Unale), ressaltando que caso algum

ao Deputado GEORGE SOARES, pela apresentação de Substitutivo ao Projeto

gabinete esteja fechado, as referidas máscaras irão ficar disponíveis para

Original,

e

retirada na Presidência. Concluindo, louvou a iniciativa da retomada das obras

Redação(CCJR) pelas contribuições, e, aos demais Parlamentares, pelos votos

da Barragem de Oiticica, defendendo a sua importância para a população local.

aos

integrantes

da

Comissão

de

Constituição,

Justiça
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Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, o Deputado

reconheçam as ações do Poder Executivo Federal. A Deputada ISOLDA

VIVALDO COSTA dela fez uso, discorrendo sobre a disseminação do Covid-19

DANTAS fez uso da palavra, ponderando que o ex-Presidente Lula pediu

na Região do Seridó, e enalteceu novamente a gestão da Diretora, do Hospital

desculpas em suas redes sociais pela declaração citada por outros

Regional local, a Doutora Maura Sobreiro e de sua equipe, exaltando o trabalho

Parlamentares, e realizou uma breve comparação com a conduta do Presidente

desenvolvido mesmo diante aos recursos financeiros escassos, e, recomendou

da República Jair Messias Bolsonaro, criticando a sua postura e as ações

a realização de convênio do Governo do Estado e os municípios, para a

ineficazes frente ao aumento diário do número de mortos pelo Covid-19.

realização de investimentos na unidade hospitalar. Citou ainda, o trabalho

Prosseguindo, aludiu que as medidas adotadas, com base na ciência, para o

conjunto realizado pela Prefeitura de Caicó, por meio da Secretaria Municipal de

enfrentamento doença supracitada, na Argentina, resultaram em uma baixa taxa

Saúde, com o Governo do Estado, Regional de Saúde e a Direção do hospital

de óbitos. Finalizando, se solidarizou com as famílias que tiveram a perda de

supracitado.

Emendas

seus entes em razão da pandemia. O Deputado ALBERT DICKSON fez uso da

Parlamentares de sua autoria, em favor da Região do Seridó, citando também a

palavra, justificando Projetos de Lei de sua autoria, lidos no Expediente que

destinação de recursos pelo Deputado Federal Fábio Faria, na ordem de

determinam a disponibilização gratuita de kits de medicamentos com os

seiscentos e cinquenta mil reais, como também de outros Parlamentares. O

remédios hidroxicloroquina, ivermectina e azitromocina: pelas operadoras de

Deputado UBALDO FERNANDES fez uso da palavra, cientificando que destinou

saúde, durante o período de aplicação das medidas referentes à contenção do

os recursos das Emendas Parlamentares de sua autoria, no valor de cem mil

vírus Covid-19; e pelo SUS do Estado do Rio Grande do Norte e Postos de

reais cada, para o Município de Tangará, objetivando a compra de

Saúde, durante o período de aplicação das medidas referentes à contenção do

medicamentos e insumos para o Hospital Maternidade Santa Terezinha; e para

vírus Covid-19, observando que o tratamento medicamentoso recomendado em

Finalizando,

destacou

a

disponibilização

das

o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(Samu) desta Capital, para a

alguns postos de saúde, não tem sido eficaz. Argumentou que com a inclusão

aquisição de medicamentos e EPI's; e ainda, aconselhou que a população

associada dos medicamentos dispostos nas referidas matérias, há uma melhora

fiscalize a aplicação dos recursos. O Parlamentar enalteceu a Portaria publicada

significativa do quadro clínico, principalmente, nos dez primeiros dias de

no Diário Oficial do Estado, que dispõe sobre a retomada de parte dos serviços

manifestação dos sintomas, e, defendeu o tratamento precoce diante à alta taxa

do Detran, e agradeceu ao Secretário Estadual da Tributação, Carlos Eduardo

de ocupação nos leitos de UTI no Estado. Concluindo, alertou para a falta dos

Xavier, bem como ao Secretário Chefe da Casa Civil, Raimundo Alves, pelo

remédios nas farmácias do Estado, e, sugeriu que com a mudança do protocolo

atendimento do pleito, e também à categoria de Despachantes e representantes

a respeito do uso da cloroquina, na fase inicial da doença, o Governo do Estado

das concessionárias pelo consenso construído conjuntamente. O Deputado

e as Prefeituras realizem a distribuição dos medicamentos específicos; e ainda,

FRANCISCO DO PT fez uso da palavra, justificando o Projeto de Lei de sua

recomendou o uso da vitamina D3 como forma de prevenção. A Presidência

autoria, lido no Expediente, que dispõe sobre a gratuidade na emissão de novas

anunciou que, na próxima terça-feira, haverá Reuniões: da Mesa Diretora, às

vias de documentos que indica, e a prioridade no atendimento às mulheres em

nove horas e trinta minutos e do Colegiado de Líderes, às dez horas e, após

situação de risco, de violência doméstica e familiar e ocorrências semelhantes,

Sessão Ordinária, às dez horas e trinta minutos. Cientificou ainda, que os

assim como das crianças e adolescentes sob a guarda ou responsabilidade

Oradores Inscritos para próxima Sessão são os Deputados EZEQUIEL

dessas, esclarecendo que a iniciativa é fruto da sugestão de mulheres vítimas

FERREIRA, FRANCISCO DO PT, GALENO TORQUATO e GEORGE SOARES.

de violência; ressaltando aos demais Parlamentares que a matéria está aberta

Nada mais havendo a tratar, encerrou a Sessão anunciando que compareceram

a receber sugestões, destacando informações da Doutora Érica Canuto sobre o

dezessete Senhores Parlamentares, convocando Outra Sessão Ordinária para

aumento da violência de gênero no momento atual. Ressaltou ainda Projeto de

terça-feira à hora Regimental. A presente Ata foi lavrada por Cristiano Machado

Lei, que determina a prioridade na realização de testes e a adoção de medidas

d'Araújo, Técnico Legislativo, matrícula 205.997-5, que após, publicada no Diário

imediatas que preservem a saúde e a vida de todos os profissionais

Oficial Eletrônico, será aprovada.

considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem
pública durante a emergência de saúde pública decorrente do novo

Presidente

coronavírus(Covid-19). Por fim, louvou a aprovação pelo Senado Federal, do
adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio(Enem), defendendo que o

1º Secretário

2º Secretário

referido exame é uma das principais ferramentas para corrigir desigualdades e
promover a inclusão social. O Deputado CORONEL AZEVEDO fez uso da
palavra, argumentando que, em razão de ter sido citado anteriormente pelo
Deputado FRANCISCO DO PT, destacou os casos de corrupção ocorridos
durante a gestão do Partido dos Trabalhadores(PT) no Governo Federal, que
culminaram com a prisão do ex-Presidente Lula, bem como processos criminais
em andamento. Logo após, repercutiu sobre a publicação da Portaria no Diário
Oficial da União, na última terça-feira, do Ministério da Saúde, habilitando
duzentos e cinquenta e um leitos de Unidade de Terapia Intensiva(UTI) no
Estado, para atender pacientes acometidos pelo Covid-19, e, elencou os
municípios beneficiados. Esclareceu que cinco leitos serão destinados à UTI
Pediátrica no Hospital Almeida Castro no Município de Mossoró, e que, com a
medida, o Rio Grande do Norte estará credenciado para receber mais trinta e
seis milhões de reais do Governo Federal, e defendeu que o Estado e municípios
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RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
LEI Nº 10.733, de 16 de junho de 2020.

Dispõe acerca da suspensão da cobrança, pelas
instituições

financeiras

consignações

não

voluntárias

cooperativas,
contratadas

das
pelos

servidores públicos estaduais.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 49, § 7º, da Constituição do Estado, combinado com o artigo 71, II,
do Regimento Interno (Resolução nº 046, de 14 de dezembro de 1990).
FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO aprovou e EU
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Dispõe acerca da suspensão da cobrança pelas instituições
financeiras não cooperativas, das consignações voluntárias contratadas pelos
servidores públicos estaduais civis e os militares, pelo prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias.
Parágrafo único. Os benefícios desta Lei estendem-se aos
servidores públicos civis e os militares, aos ativos, inativos e pensionistas e os
da reserva remunerada das corporações militares estaduais.
Art. 2º As parcelas que ficarem em aberto durante este período,
deverão ser acrescidas ao final do contrato, sem a incidência de juros ou multas.
Art. 3º O servidor interessado na suspensão, deverá formalizá-lo ao
órgão da administração estadual responsável pelas folhas de pagamento e pela
gestão dos contratos de consignação, indicando o nome, RG, CPF, matrícula,
lotação, prazo da suspensão e que é de sua responsabilidade exclusiva
eventuais encargos financeiros incidentes sobre a operação decorrente da
suspensão.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, Palácio "JOSÉ AUGUSTO", em Natal, 16 de junho de 2020.
Deputado EZEQUIEL FERREIRA
Presidente
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