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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, pelas onze horas, no 

Plenário “Deputado Clóvis Motta”, Palácio “José Augusto”, Sede da Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Norte, sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Deputados EZEQUIEL 

FERREIRA, GEORGE SOARES e GUSTAVO FERNANDES, Secretariada pelos Excelentíssimos 

Senhores Deputados GALENO TORQUATO e MÁRCIA MAIA, presentes na Casa Excelentíssimos 

Senhores Deputados AGNELO ALVES, ALBERT DICKSON, ÁLVARO DIAS, DISON LISBOA, EZEQUIEL 

FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, GALENO TORQUATO, GEORGE SOARES, GETÚLIO RÊGO, GUSTAVO CARVALHO, 

GUSTAVO FERNANDES, JACÓ JÁCOME, JOSÉ ADÉCIO, KELPS LIMA, MÁRCIA MAIA, NÉLTER QUEIROZ, RICARDO 

MOTTA, SOUZA NETO, TOMBA FARIAS, ausentes Excelentíssimos Senhores Deputados, CARLOS 

AUGUSTO(ausência justificada), CRISTIANE DANTAS(ausência justificada), HERMANO 

MORAIS(ausência justificada), JOSÉ DIAS e RAIMUNDO FERNANDES; havendo número legal a Sessão é 

aberta com a leitura ATA da Sessão anterior, APROVADA, sem restrições. Pela Ordem o 

Deputado RICARDO MOTTA convocou a realização de uma Reunião Extraordinária da Comissão de 

Finanças, para amanhã, às dez horas, a fim de analisar matérias pendentes. Constaram do 

EXPEDIENTE: Projeto de Lei do Deputado GUSTAVO CARVALHO, dispondo sobre o fornecimento de 

água aos consumidores desempregados; três Projetos de Lei do Deputado ALBERT DICKSON, 

instituindo o sistema de prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal(SAF) no Rio Grande do Norte; e 

criando a campanha educativa “Multa Moral”, de respeito ás vagas de estacionamento para 

idosos e deficientes; e determinando a disponibilização de tratamento para retinoblastoma em 

unidade hospitalar pública estadual e unidades privadas conveniadas com o Estado; Projeto de 

Lei Complementar do Deputado EZEQUIEL FERREIRA, instituindo o Fundo Legislativa do Rio Grande 

do Norte; Requerimento do Deputado FERNANDO MINEIRO, sugerindo a realização de Audiência 

Pública, no dia treze de maio do ano fluente, às nove horas, para discutir o Serviço de 

Inspeção Municipal, Requerimento do Deputado ALBERT DICKSON, propondo que seja registrado nos 

Anais desta Casa Voto de Congratulações pelo décimo segundo aniversário da Igreja Assembleia 

de Deus Bom Refugio, e encaminhado ao Reverendo Pastor Presidente Eliel Moreira Silva na 

Avenida Bernardo Vieira nº 3484, Lagoa Nova, ambos em Natal/RN; Requerimento do Deputado 

CARLOS AUGUSTO, solicitando ao Governo do Estado Audiência Pública, á realizar-se em vinte e 

dois de Junho do corrente ano, para discutir o Programa “Cidadão Nota 10”, de acordo com a 

Lei Estadual nº 8.486; Requerimento do Deputado GEORGE SOARES, sugerindo ao Departamento de 

Estradas de Rodagem(DER), a recuperação da malha asfáltica e a limpeza do matagal ás margens 

da RN que liga a BR-405 a comunidade de Lajedo de Soledade; Requerimento do Deputado GUSTAVO 

CARVALHO, propondo à Secretaria de Saúde, a disponibilidade de um desfibrilador externo 

automático(DEA), para o Hospital Regional Josefa Alves Godeiro, em João Câmara; dois 

Requerimentos da Deputada MÁRCIA MAIA, solicitando à Secretaria de Recursos Hídricos a 

perfuração e instalação de poços tubulares nos Distritos de Canuto, Frutuoso, Maniçoba, 

Aroeira, Alecrim, Angicos e Belo Monte, todos na Zona Rural de Serra Negra do Norte; e 

sugerindo a realização de Sessão Solene, em homenagem a Quarta Edição do Projeto Parlamento 

Jovem, no dia dezoito de maio do ano em curso, às dez horas; dois Requerimentos do Deputado 
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GEORGE SOARES, encaminhando moção de congratulações ao senhor Andiere Rosendo Dantas, ex-

Presidente da Câmara Municipal do Açu, pelo aniversário natalício; e encaminhando aos 

familiares do senhor Manoel Ferreira Targino(Manoel Botinha), voto de pesar pelo seu 

falecimento; três Requerimentos do Deputado RICARDO MOTTA, solicitando a Secretaria de 

Recursos Hídricos, a perfuração e instalação de um poço tubular no Sítio Santa Maria, em 

Lagoa Salgada e no Povoado Rajada, em Carnaúba dos Dantas; e sugerindo ao Departamento de 

Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte(DER), a pavimentação asfáltica da estrada que liga 

o Povoado Ermo com a RN-22, em Carnaúba dos Dantas; quatro Requerimentos do Deputado JOSÉ 

DIAS, propondo às Secretarias: de Recursos Hídricos, a perfuração e instalação de poços 

tubulares no Município de Jundiá; e cinco poços tubulares nas comunidades de Santa Fé, Lagedo 

Grande, Arisco dos Pires, Caraúbas e Jundiá dos Moreiras, todos em Jundiá; da Educação e de 

Infraestrutura, a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Estadual João Bernardo, em 

Jundiá; e requerendo ao Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte(DER), a 

construção asfáltica do trecho de 10 km ligando os Municípios de Jundiá a Brejinho; Ofícios: 

nº 158/2015-GAB, informando a celebração do Convênio nº 001/2015-SAPE, com a Associação dos 

Criadores de Cabras Leiteiras do Litoral e Agreste Potiguar(ACLAP); nº 246/2015-GP/TCE e nº 

246/2015-GP/TCE, ambos encaminhando Relatórios de Atividades do Tribunal de Contas do 

Estado(TCE/RN), referentes ao exercício de dois mil e quatorze, e ao quarto trimestre de dois 

mil e quatorze; e nº 853/15/GP, agradecendo ao intermédio dos membros desta Casa, pela 

parceria no Programa Câmara Itinerante e apoio dispensado por ocasião da edição desse 

Programa no último dia dez neste Estado. Havendo ORADORES INSCRITOS, com a palavra o 

Deputado KELPS LIMA teceu considerações sobre a falta de planejamento geral na administração 

do Rio Grande do Norte; o Deputado também atribuiu o fato aos Governos anteriores. Demonstrou 

indignação com a existência de uma série de obras inauguradas e inacabadas, entre as quais o 

acesso ao Aeroporto Aluízio Alves e o prolongamento da Prudente de Morais. O Orador solicitou 

o apoio para a aprovação de Projeto de Lei da sua autoria, exigindo pelo menos em uma das 

áreas do Estado, um planejamento mínimo na hora de investir no serviço público e que todas as 

obras licitadas a partir de dois mil e dezessete, só possa ocorrer à licitação se o Projeto 

Executivo estiver pronto. Finalizando, defendeu a ampliação dos debates e de uma reformulação 

mais profunda no momento de administrar a máquina e que as obras sejam consequência de uma 

nova cultura administrativa de planejamento, de estabelecimento de metas e de eficácia na 

gestão pública. Deputado FERNANDO MINEIRO ocupou a Tribuna inicialmente discorreu sobre a 

grave situação do transporte público de Natal e da Região Metropolitana, onde as empresas 

fazem os trajetos de linhas à revelia, sem o processo de licitação; considerando o fato um 

absurdo, alegou que nenhuma Cidade do Brasil atua com esse modelo. Enfatizou também a 

necessidade de se trabalhar, pensar e planejar um sistema mais moderno alternativo e citou 

como exemplo o transporte intermodal como ônibus, VLT’s, que vem sendo implementado bem 

aceito e bem avaliado pela maioria da população em várias Capitais e grandes Cidades 

Brasileiras. Finalizando, o Deputado parabenizou a Câmara Municipal de Natal pela propositura 

e a conclusão do processo licitatório, impondo regras claras a ser estabelecidas e sugeriu a 

retomada do Conselho da Região Metropolitana, para debater os problemas de mobilidade urbana, 

segurança e educação da Região na Grande Natal. O Deputado repercutiu ainda a notícia 

veiculada na imprensa local sobre a intenção da Empresa Aérea LATAM, que é a fusão das duas 

Companhias LAN e TAM, de construir a estrutura de um Hub(plataformas giratórias e centro de 

conexões da aviação comercial), onde as Capitais Natal, Recife e Fortaleza, estão concorrendo 

para a instalação dessa estrutura e, certamente Natal e o Rio Grande do Norte, com a retomada 
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do novo Aeroporto de São Gonçalo, vão ser contemplados com este empreendimento que 

possibilita o desenvolvimento de grande impacto para a Região Nordeste. Em aparte o Deputado 

ALBERT DICKSON parabenizou o Deputado pelo seu pronunciamento considerando o tema de grande 

relevância para o desenvolvimento do Estado e ressaltando o seu empenho na luta pela 

aprovação deste Projeto da Mobilidade Urbana desde quando atuou como Vereador desta Capital. 

E congratulou-se considerando os assuntos pertinentes e de grande importância para a Região 

Metropolitana, tanto o Hub quanto as obras de Mobilidade Urbana se complementam para o 

melhoramento no fluxo dos transportes de cargas e passageiros que trafegarem pela grande 

Natal.  Retomando o discurso o Orador solicitou o empenho dos colegas Deputados, da Bancada 

Federal, do atual Ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves, para a aprovação da sua 

proposta protocolada hoje na Assembleia, que muito vem a contribuir na forma de planejar 

melhor o Estado; e sugeriu a realização de uma Audiência Pública, para debater o tema 

considerando de suma importância para o Rio Grande do Norte. Pela Ordem o Deputado RICARDO 

MOTTA justificou Requerimento da sua autoria, encaminhando aos familiares do senhor Manoel 

Ferreira Targino, voto de pesar pelo falecimento do Vereador da Cidade do Assú, vítima de 

assassinato. Deputado GEORGE SOARES, no exercício da Presidência, apoiou a iniciativa do 

Deputado RICARDO MOTTA, e solicitou a subscrição do referido Requerimento.  Com a palavra o 

Deputado SOUZA NETO inicialmente registrou a sua participação em uma reunião do Conselho 

Gestor do Polo Costa Branca(Conselho de Turismo), em Mossoró, que contou com a participação 

de vários empresários da região e do Secretário de Turismo do Estado, Ruy Pereira Gaspar, 

quando na oportunidade prestou contas de suas iniciativas e se comprometeu em redefinir o 

Conselho Gestor do Polo Costa Branca, nos próximos dias. Na oportunidade o Secretário 

anunciou e reafirmou que o Governo do Estado assegurou um voo da Empresa Azul, para a Cidade 

de Mossoró. Concluindo, o Orador alertou para a necessidade de se fazer investimento na 

Região, por considerar ser um polo da economia do Estado como a fruticultura, sal, petróleo e 

a energia eólica que desponta como a principal atividade econômica do Rio Grande do Norte; 

por isso, considerou o Aeroporto Dix-Sept Rosado como de fundamental importância para a 

Região da Costa Branca. O Deputado NÉLTER QUEIROZ faz uso da palavra para externar sua 

preocupação com alto índice de violência no Estado do Rio Grande do Norte, relatando o crime 

bárbaro ocorrido hoje, pela manhã, na Cidade do Assú, que vitimou o Vereador Manoel Ferreira 

Targino, conhecido como Manoel Botinha. Disse ainda do encontro que teve com o Coronel 

Ângelo, da Polícia Militar, propondo a interveniência nesse caso, a fim de tomar medidas 

ágeis para reverter o problema de segurança pública.  O Parlamentar propôs ações diretas por 

parte do Poder Legislativo, para contribuir com o Governo do Estado; contratando segurança, 

abrindo concurso para a polícia legislativa, e exigindo da Mesa Diretora da Casa, a devolução 

dos policiais ao Comando da Polícia Militar, entendendo que policial tem que ir para as ruas 

oferecendo segurança à população e não em repartições públicas do Estado. Em apartes os 

Deputados GEORGE SOARES, GALENO TORQUATO, FERNANDO MINEIRO, KELPS LIMA, MÁRCIA MAIA, DISON 

LISBOA e ALBERT DICKSON associaram-se com a preocupação, manifestaram moção de pesar aos 

familiares do Vereador Manoel Botinha, da Cidade do Assú; e parabenizaram o Deputado, pela 

proposta de encampar essa luta em favor da devolução de todos os policiais cedidos a esta 

Casa Legislativa, e com a criação da polícia legislativa. Finalizando agradeceu os apartes 

dos Colegas Deputados, defendendo que o “dever de Casa” tem que ser cumprido; e convocou 

todos os Deputados para juntos, lutar e colaborar com Comando da Polícia Militar, no sentido 

de que os policiais cedidos, inclusive outros órgãos como Tribunal de Contas, Tribunal de 

Justiça, Ministério Público, devolvam seus policiais ao órgão de origem, contribuindo e 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE   
SECRETARIA ADMINISTRATIVA – 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 61ª LEGISLATURA  
NATAL, 30.04.2015              BOLETIM OFICIAL 3287           ANO XXVI        QUINTA-FEIRA 

10 
 

amenizando a crise da segurança no Rio Grande do Norte. Em seguida o Deputado fez um relato 

de sua estadia em Brasília, na companhia do Governador do Estado e de toda Bancada Federal, 

em audiência com os Ministérios da Integração e dos Transportes, a fim de obter a liberação 

de recursos para obras no Estado do Rio Grande do Norte; entre as quais: a duplicação da Reta 

da Tabajara, a Barragem de Oiticica; e finalizou questionando a Mesa Diretora da Casa, a 

respeito de parceria com alguns blogs locais, para divulgar as ações Parlamentares. O 

Deputado ainda registrou sua aposentadoria do Senado Federal; e sugeriu ao Deputado FERNANDO 

MINEIRO, para trazer a esta Casa Legislativa, a relação nominal de todos os policiais que se 

encontram a disposição de todos os Órgãos do Estado. Em Questão de Ordem, o Deputado KELPS 

LIMA justifica propositura da sua autoria, apresentado do dia dezoito de março, solicitando 

informações ao Secretário de Planejamento a respeito do uso do Fundo Previdenciário do 

Estado, porém, até a presente data não obteve resposta, portanto, propõe, de acordo com o 

Regimento Interno da Casa, que a Mesa Diretora delibere o pedido de sua autoria, convocando 

uma Sessão Extraordinária, para declarar o cometimento de crime de responsabilidade por parte 

do Secretário Gustavo Nogueira, pelo não atendimento ao Requerimento enviado a Secretaria de 

Planejamento solicitando informações dos valores e dos extratos do uso do Fundo 

Previdenciário. O Deputado GALENO TORQUATO, em aparte, esclarece que todos os documentos que 

chegaram na Primeira Secretaria já foram assinados e enviados. Dando continuidade ao seu 

raciocínio, o Deputado finalizou suas palavras exigindo o cumprimento de três pontos: 

solicitando que os Requerimentos da sua autoria fossem enviados para que possa ser contados 

os prazos;  que a Mesa convoque uma Sessão Extraordinária, para a próxima terça-feira, com o 

propósito de declarar o termo de cometimento de crime de responsabilidade pelo Secretário 

Gustavo Nogueira; e requerendo a convocação do Secretário Gustavo Nogueira, para prestar 

esclarecimentos ao Plenário da Assembleia, acerca do uso do Fundo Previdenciário. No 

exercício da Presidência, o Deputado GEORGE SOARES, esclareceu ao Deputado KELPS LIMA que 

diante do volume de proposições apresentados pelos Parlamentares, as Secretarias estão com a 

demanda muito grande de serviços a serem executados. Em Questão de Ordem o Deputado FERNANDO 

MINEIRO sugeriu que a Mesa Diretora da Casa estabeleça uma planilha com a tramitação dos 

Processos, para que o Deputado possa fazer o acompanhamento de suas proposituras. Deputado 

GEORGE SOARES, no exercício da Presidência, propôs que assuntos administrativos fossem 

discutidos internamente em Reuniões de Líderes. Anunciada a ORDEM DO DIA: o Deputado JACÓ 

JÁCOME apresentou justificativa de Requerimento de sua autoria, enviando aos familiares do 

senhor Epitácio Nunes, voto de profundo pesar pelo seu falecimento; o Deputado DISON LISBOA, 

apresentou justificativa de Requerimento da sua autoria propondo ao Departamento de Estradas 

e Rodagens(DER), a pavimentação asfáltica da RN-011 que interliga Lagoa d’Anta com a RN-093, 

de acesso ao Município de São José de Campestre; e da RN-003 que liga Goianinha, Pipa, Tibau 

do Sul. O Deputado RICARDO MOTTA solicitou ao Deputado DISON LISBOA, para subscrever os 

Requerimentos; e externou sua preocupação com o problema da segurança no Estado do Rio Grande 

do Norte, e apelou ao Governador do Estado, por ações mais enérgicas porque as rebeliões 

estão se tornando uma constante nas penitenciárias do Estado. Facultada a palavra às 

LIDERANÇAS e às Comunicações PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. A Presidência 

anunciou para a pauta da Sessão seguinte: Projeto de Emenda Constitucional nº 001/2015 da 

autoria do Deputado AGNELO ALVES e OUTROS, que altera os Artigos 106 e 107 da Constituição 

Estadual, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica; 

Projeto de Emenda Constitucional nº 002/2015 da autoria do Deputado KELPS LIMA e OUTROS, que 

acresce os Parágrafos 2º, 3º e 4º ao Artigo 58, da Constituição Estadual devendo ser 
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numerado, como Parágrafo 1º, o atual parágrafo único, com o fim específico de vedar gasto 

público para custear despesas pessoais com a residência do Governador e Vice-Governador e de 

suas famílias; Projeto de Emenda Constitucional nº 003/2015 da autoria de Deputado GETÚLIO 

RÊGO e OUTROS, que altera o Parágrafo 4º, do Artigo 42, da Constituição do Estado; Projeto de 

Resolução 011/2015 da Mesa Diretora, que transfere a Sede do Poder Legislativo, para a Cidade 

de Angicos; Requerimento nº 203/2015 de autoria do Deputado ALBERT DICKSON, propondo a 

realização de uma Sessão Solene para entrega de Título de Cidadão Norte-Rio-Grandense ao 

Senhor Daniel Batista de Souza; e anunciou para a pauta da Sessão Ordinária Itinerante, na 

Cidade de Angicos: Projeto de Lei nº 008/2015 do Deputado GUSTAVO FERNANDES, que inclui no 

calendário turístico do Estado do Rio Grande do Norte, o evento Carnaval de Macau, realizado 

na Cidade de Macau; Projeto de Lei nº 011/2015 da Deputada CRISTIANE DANTAS, que institui o 

Dia Estadual da Conquista do Voto Feminino no Brasil; Projeto de Lei nº 012/2015 do Deputado 

GEORGE SOARES, que reconhece o Professor Luiz Correia Soares de Araújo, como Patrono do 

Escotismo no Rio Grande do Norte; e Projeto de Lei nº 018/2015 da Deputada MÁRCIA MAIA, que 

institui o dia 24 de março como o Dia Estadual de Conscientização e Mobilização de Combate à 

Tuberculose no Estado do Rio Grande do Norte. Nada mais havendo a tratar a Presidência 

encerrou a Sessão anunciando que compareceram dezenove Senhores Parlamentares convocando 

Outra Ordinária, para amanhã, à hora Regimental. A presente Ata foi lavrada por Nodje 

Lafaiete Diogenes, Analista Legislativo, matrícula 90.100-8, e Francisca Elizabete Xavier 

Freire, Analista Legislativo, matrícula 67.048-3, que, após lida e aprovada, será assinada 

pelos Excelentíssimos Senhores Presidente e Secretários. 

Presidente 

1º Secretário     2º Secretário 

Ata lida na Sessão Ordinária do dia: 29.04.2015. 

 
ATA DA TRIGÉSSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA LEGISLATURA. 
 

Aos vinte três dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, pelas onze horas, no 

Plenário “Deputado Clóvis Motta”, Palácio “José Augusto”, Sede da Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Norte, sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Deputados EZEQUIEL 

FERREIRA, GUSTAVO CARVALHO, JACÓ JÁCOME, CARLOS AUGUSTO e ÁLVARO DIAS, 

Secretariada pelos Excelentíssimos Senhores Deputados GALENO TORQUATO e CRISTIANE 

DANTAS, presentes na Casa Excelentíssimos Senhores Deputados AGNELO ALVES, ALBERT DICKSON, 

ÁLVARO DIAS, CARLOS AUGUSTO, CRISTIANE DANTAS, DISON LISBOA, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO 

MINEIRO, GALENO TORQUATO, GEORGE SOARES, GETÚLIO RÊGO, GUSTAVO CARVALHO, GUSTAVO FERNANDES, 

HERMANO MORAIS, JACÓ JÁCOME, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS, KELPS LIMA, MÁRCIA MAIA, NÉLTER QUEIROZ, 

RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, SOUZA NETO e TOMBA FARIAS;  havendo número legal a Sessão 

é aberta com a leitura ATA da Sessão anterior, APROVADA, sem restrições. Constaram do 

EXPEDIENTE: Projeto de Resolução do Deputado SOUZA NETO, concedendo Título Honorífico de 

Cidadão Norte-rio-grandense ao Senhor Amaury Silva Veríssimo Junior; Projeto de Lei do 

Deputado HERMANO MORAIS, alterando o dispositivo da Lei nº 8.709, de 24 de outubro de 2015, 

que reconhece como de Utilidade Pública a entidade que especifica; dois Projetos de Lei do 

Deputado KELPS LIMA, alterando a Lei nº 7.754, de 18 de novembro de 1999, que estabelece a 

obrigatoriedade de pagamento antecipado para diárias operacionais aos Policiais Militares do 
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Rio Grande do Norte; e que denomina Arena das Dunas “Marinho Chagas”, o estádio 

multifuncional do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal; Requerimento do Deputado GALENO 

TORQUATO, solicitando à Secretaria de Justiça e Cidadania a instalação de uma Central do 

Cidadão, em São Miguel; Requerimento do Deputado JACÓ JÁCOME, encaminhando aos familiares do 

Senhor Epitácio Nunes, voto de pesar pelo seu falecimento; dois Requerimentos do Deputado 

HERMANO MORAIS, encaminhando aos familiares do senhor Ronaldo Machado Bezerra Cavalcanti, 

voto de pesar pelo seu falecimento; e sugerindo ao Departamento Nacional de Obras Contra 

Secas(DNOCS), a perfuração de poço tubular na Comunidade Riacho dos Macacos, em Senador Elói 

de Souza; dois Requerimentos do Deputado SOUZA NETO, solicitando à Secretaria de 

Infraestrutura a revitalização do Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró; e propondo a 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte(CAERN), a implantação da rede de 

abastecimento de água na Comunidade de Alagamar, em Grossos; três Requerimentos do Deputado 

GUSTAVO CARVALHO, solicitando às Secretarias: da Defesa Social, a reforma da delegacia de 

polícia do Município de Itajá; dos Recursos Hídricos, a perfuração e instalação de poços 

tubulares nas Comunidades de Baixos de Santa Fé e Corte Grande, em Poço Branco; e sugerindo 

ao Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte(Emater/RN), a 

conclusão das obras do novo abatedouro público, em Santa Cruz; quatro Requerimentos do 

Deputado RICARDO MOTTA, solicitando às Secretarias: de Recursos Hídricos, a perfuração e 

instalação de poço tubular nos Sítios Caiçara e Oliveira, ambos em Lagoa Salgada; e da Saúde, 

a disponibilidade de uma Ambulância para o Município de Carnaúba dos Dantas; e encaminhando 

aos familiares da Senhora Wenceslina Salustino Dutra, voto de pesar pelo seu falecimento; dez 

Requerimentos do Deputado KELPS LIMA, reivindicando à Mesa Diretora desta Casa Legislativa a 

realização de uma Sessão Extraordinária, com a finalidade de declarar a ocorrência do crime 

de responsabilidade pelo Secretário do Planejamento e Finanças, Senhor Gustavo Maurício 

Filgueiras Nogueira; solicitando às Secretarias: da Educação, a cobertura da quadra de 

esportes da Escola Estadual José Avelino; e dos Recursos Hídricos, a perfuração e instalação 

de poço na Comunidade Joacy Pascoal,  ambos em Afonso Bezerra; sugerindo à  Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte(CAERN), a reforma da caixa de água pública, em 

Ipueira; propondo ao Departamento de Estradas e Rodagens(DER), os recapeamentos da RN-177, no 

trecho Pau dos Ferros - Francisco Dantas; e no trecho entre Portalegre - Francisco Dantas; o 

recapeamento e recuperação da RN-120 no Município de Caiçara do Norte; a duplicação da RN-

015, entre os Municípios de Baraúna e Mossoró;  e sugerindo ao Prefeito de Nova Cruz, a 

pavimentação, drenagem  e calçadas no Bairro Planalto; e pavimentação asfáltica da Estrada 

que liga a RN-269 à Comunidade de Serrote dos Bezerras. À Presidência o Deputado EZEQUIEL 

FERREIRA após consultar os Senhores Parlamentares inverteu a ordem da Sessão, a fim de 

proceder à agilidade na apreciação das matérias. Anunciada a ORDEM DO DIA: não houve 

proposições a apresentar. Havendo matérias a deliberar, em pauta: Projeto de Resolução 

011/2015 da Mesa Diretora, que transfere a sede do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande 

do Norte, para a Cidade de Angicos, no dia vinte e nove do mês em curso. Em votação: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Projeto de Emenda Constitucional nº 001/2015 da autoria do Deputado AGNELO 

ALVES e OUTROS, que altera os Artigos 106 e 107 da Constituição Estadual, para tornar 

obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Em votação nominal: FORAM 

APROVADOS, POR MAIORIA, O PROJETO ORIGINAL E AS EMENDAS, COM VOTO CONTRÁRIO DO DEPUTADO 

FERNANDO MINEIRO. Continuando a pauta: Projeto de Emenda Constitucional nº 003/2015 da 

autoria de Deputado GETÚLIO RÊGO e OUTROS, que altera o Parágrafo 4º, do Artigo 42, da 

Constituição do Estado. Em Discussão: Deputado FERNANDO MINEIRO alegando coerência declarou 
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voto contrário ao Projeto; os Deputados RAIMUNDO FERNANDES, TOMBA FARIAS, GETÚLIO REGO e 

RICARDO MOTTA, declararam votos favoráveis à aprovação do Projeto. Em votação nominal: FOI 

APROVADO POR MAIORIA. Projeto de Emenda Constitucional nº 002/2015 da autoria do Deputado 

KELPS LIMA e OUTROS, que acresce os Parágrafos 2º, 3º e 4º ao Artigo 58, da Constituição 

Estadual devendo ser numerado, como Parágrafo 1º, o atual parágrafo único, com o fim 

específico de vedar gasto público para custear despesas pessoais com a residência do 

Governador e Vice-Governador e de suas famílias. Em Discussão: Deputado KELPS LIMA propôs a 

retificação ONDE SE LÊ: “Policiais”; LEIA-SE: “Militares e Civis”; no que, foi acatado pelo 

Presidente; Deputado CARLOS AUGUSTO externou voto contrário ao Projeto, explanando sua 

preocupação com a possibilidade de prejuízos aos futuros Governantes; Deputado JOSÉ DIAS 

posicionou-se contrário ao Projeto, citando sua coerência com o posicionamento em discussões 

anteriores; Deputado JOSÉ ADÉCIO declarou voto contrário, embasando-se nas justificativas dos 

Parlamentares CARLOS AUGUSTO e JOSÉ DIAS; Deputado AGNELO ALVES, posicionou-se contrário a 

matéria, considerando ser um assunto ínfimo para a Carta Magna, entendendo que a 

regulamentação por meio de Decreto ou Lei Ordinária resolveria; Deputado TOMBA FARIAS 

declarou voto contrário ao Projeto, sugerindo a extinção de algumas Secretarias e Empresas 

como forma de reduzir despesas para o erário; Deputado GEORGE SOARES, declarando voto 

contrário a matéria, sugeriu a regulamentação para um valor máximo das despesas com a 

Residência Oficial do Governador; ainda  posicionaram-se contrário ao Projeto: Deputado 

ÁLVARO DIAS, por considerar a redução do custeio da Residência Oficial, uma economia pequena 

aos cofres públicos; Deputado DISON LISBOA, defendendo a necessidade de estabelecer tetos de 

despesas e a ampla transparência dos gastos; Deputado GUSTAVO FERNANDES, embasado nas 

justificativas anteriores, também defende a regulamentação no controle de gastos; Deputado 

GUSTAVO CARVALHO, afirmando desconhecer  a proposta como modernidade de Gestão; Deputado 

NÉLTER QUEIROZ, justificando ser necessária a continuidade da Casa Oficial, para receber 

delegações e eventos do Governo. Também fizeram uso da palavra para discutir a matéria: o 

Deputado FERNANDO MINEIRO, declarando voto favorável por entender não ser o tema de ordem 

Constitucional e alegando coerência ao voto anterior; Deputado KELPS LIMA, na condição de 

autor da Proposta, ressaltou os critérios para a elaboração e apresentação da matéria, tendo 

como propósito a modernização no modelo de gestão. Por fim, parabenizou o Governador Robinson 

Faria, pela iniciativa da não utilização da Residência Oficial. Em votação nominal: O PROJETO 

FOI REJEITADO, POR MAIORIA, COM ABSTENÇÃO DA DEPUTADA MÁRCIA MAIA. Havendo ORADORES 

INSCRITOS, com a palavra o Deputado JOSÉ ADÉCIO defendeu o retorno do Programa do Leite, 

destacando o longo alcance social e a valorização da pecuária leiteira do Estado. O Deputado 

fez um breve relato sobre a trajetória do referido Programa nos Governos anteriores. Em 

aparte a Deputada MÁRCIA MAIA associou-se ao pronunciamento quanto a importância do Programa 

do Leite, mas discordou em relação ao que foi declarado sobre o período do Governo da 

Professora Vilma de Farias. Lembrou que por ocasião da sua Gestão na Secretaria de 

Assistência Social, realizou auditoria para melhoria e ampliação do Programa. Retomando o 

discurso o Orador admitiu ter se expressado equivocadamente e agradeceu a explicação da 

Deputada. Em seguida deu ciência ao Plenário acerca das sugestões apresentadas ao Governador, 

em audiência, para a retomada do Programa do Leite. Em aparte o Deputado FERNANDO MINEIRO 

congratulou-se com o discurso reconhecendo a importância do Programa, enalteceu o 

conhecimento aprofundado do Orador a respeito do tema e teceu considerações sobre as falhas 

na criação do mencionado Programa, entre as quais: a concessão de prioridade às usinas em 

detrimento aos produtores. Concluindo, o Orador externou a expectativa de contribuir para o 
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desenvolvimento do Rio Grande do Norte, ao apresentar propostas eficazes para a implementação 

do Programa do Leite. Com a palavra o Deputado DISON LISBOA noticiou o interesse de nove 

empresas em se instalarem no Polo Industrial de Goianinha, com a perspectiva de criação de 

três mil empregos diretos, beneficiando todos os Municípios circunvizinhos. Associaram-se ao 

pronunciamento os Deputados KELPS LIMA e MÁRCIA MAIA, externando preocupação com a 

infraestrutura e a qualificação da mão de obra, citando como exemplo o Polo Industrial de 

Macaíba, que somente quinze por cento dos empregados são moradores daquele Município. 

Portanto, sugeriu a implementação de projetos de qualificação e a reabertura das Centrais do 

Trabalhador em todo o Estado. Retomando o discurso o Orador enalteceu a perspectiva de 

crescimento imobiliário do Município, em virtude da instalação das empresas já confirmadas; 

destacou o empenho do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente(IDEMA), na 

agilização das licenças; e o esforço do atual Gestor Municipal, para a concretização do 

evento. Com a palavra o Deputado KELPS LIMA registrou o não cumprimento da regularização da 

Lei de Promoção de Praças, esclareceu ter conhecimento do acordo realizado entre o Governo do 

Estado e a categoria, para o adiamento, tendo externado credibilidade nos entendimentos; 

porém, criticou o Governo por adotar a autoria da Lei. Com a palavra o Deputado ÁLVARO DIAS 

teceu considerações sobre a importância da Assembleia Itinerante e da interiorização dos 

Trabalhos Legislativos, e externou seu anseio em levar para junto da população a Comissão de 

Saúde, a qual preside. Por fim, fez alusão ao Dia Nacional do Índio, dia dezenove do mês 

fluente, solidarizando-se com os índios que habitavam as terras brasileiras e foram 

submetidos à escravidão pelos colonizadores. Facultada a palavra às LIDERANÇAS e às 

Comunicações PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. A Presidência anunciou a pauta para 

a próxima Sessão: Requerimento nº 203/2015 da autoria do Deputado ALBERT DICKSON, propondo a 

realização de uma Sessão Solene para entrega de Título de Cidadão Norte-rio-grandense ao 

senhor Daniel Batista de Souza; Requerimento da Deputada MÁRCIA MAIA, propondo a realização 

de Sessão Solene, para o dia dezoito de maio do ano em curso, em homenagem a Quarta Edição do 

Projeto Parlamento Jovem; Projeto de Lei nº 008/2015 do Deputado GUSTAVO FERNANDES, que 

inclui no Calendário Turístico do Estado do Rio Grande do Norte, o evento Carnaval de Macau, 

realizado na Cidade de Macau; Projeto de Lei nº 011/2015 da Deputada CRISTIANE DANTAS, que 

institui o Dia Estadual da Conquista do Voto Feminino no Brasil; Projeto de Lei nº 012/2015 

do Deputado GEORGE SOARES, que reconhece o Professor Luiz Correia Soares de Araújo, como 

Patrono do Escotismo no Rio Grande do Norte; e, Projeto de Lei nº 018/2015 da Deputada MÁRCIA 

MAIA que institui o dia 24 de março como o Dia Estadual de Conscientização e Mobilização de 

Combate à Tuberculose no Estado do Rio Grande do Norte. Nada mais havendo a tratar a 

Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram vinte e quatro Senhores 

Parlamentares convocando Outra Ordinária, para terça-feira, à hora Regimental; convidando 

para uma Solene de visita da Delegação Renânia Palatinado, para amanhã, às nove horas; e uma 

Solene de Instalação da Assembleia Itinerante, para quarta-feira, às dez horas e trinta 

minutos, na Câmara Municipal de Angicos. A presente Ata foi lavrada por Célia Maria Marinho 

Carneiro da Câmara, Analista Legislativo matrícula 119.371-6 e Francisca Elizabete Xavier 

Freire, Analista Legislativo, matrícula 67.048-3, que, após lida e aprovada, será assinada 

pelos Excelentíssimos Senhores Presidente e Secretários. 

Presidente 

1º Secretário            2º Secretário 

Ata lida na Sessão Ordinária do dia: 30.04.2015. 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DEPUTADO KELPS LIMA – SD 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 0087/2015 
PROCESSO Nº 0929/2015 

 
 
“Declara de utilidade pública a 

Associação o Grande Conselho da Ordem 

Demolay para o Estado do Rio Grande do 

Norte. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

DECRETA: 

 

Art. 1º. É declarada de utilidade pública a Associação o Grande Conselho da 

Ordem Demolay para o Estado do Rio Grande do Norte. Associação sem fins econômicos, que tem 

por objetivo estimular o desenvolvimento, a consciência e os ideais dos jovens, adotados pela 

Ordem Demolay Internacional, com sede no município de Natal, no Estado do Rio Grande do 

Norte. 

 

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

KELPS LIMA 
Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 0087/2015 E PROCESSO Nº 0929/2015. 

 

A Associação o Grande Conselho da Ordem Demolay para o Estado do Rio Grande do 

Norte, ou Grande Conselho/RN, com sede no município de Natal/RN,  presta relevantes serviços 

nos vários municípios do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

A Associação não possui fins lucrativos e tem por finalidade estimular o 

desenvolvimento, a consciência e os ideais dos jovens, adotados pela Ordem Demolay 

Internacional, promover a prática da solidariedade humana através da filantropia e dos 

princípios do amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, 

fidelidade, pureza e patriotismo e atuará de forma integrada com órgãos e entidades de 

objetivos afins do governo Federal, Estadual e Municipal. 

 

Assim, para melhor auxiliar esta entidade, estamos encaminhando a presente 

propositura, objetivando seu reconhecimento como de utilidade pública estadual. 

 

Para atingirmos este nosso objetivo, estamos anexando junto a esta 

propositura, os seguintes documentos: 
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I – Estatuto da Entidade devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos; 

 

II – Cópias da Ata de sua Fundação. 

 

III – Declarações de Funcionamento. 

 

IV – CNPJ. 

 
 

KELPS LIMA 
Deputado Estadual 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DEPUTADO ALBERT DICKSON – PROS 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 0088/2015 
PROCESSO Nº 0930/2015 

 
 

Institui a Semana Estadual da 

Saúde do Homem e dá outras 

providências. 

 

O Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Norte, faço saber que a 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Artigo 1.° – Fica instituída a Semana Estadual da Saúde do Homem, a ser realizada anualmente, 

na segunda semana do mês de agosto. 

 

Artigo 2.° – São objetivos da Semana Estadual da Saúde do Homem: 

 

I – ampliar a consciência do homem quanto a fatores peculiares à saúde da condição masculina, 

com especial ênfase no tocante à população com mais de 40 (quarenta) anos; 

 

II – desmistificar procedimentos médicos estigmatizados por uma cultura distorcida da 

condição masculina; 

 

III – educar o homem no sentido dele cuidar da sua saúde e desenvolver-lhe o hábito de 

periodicamente passar por consultas médicas e a submeter-se a exames de controle; 

 

IV – difundir informações, de forma clara e simplificada, sobre as doenças que acometem a 

condição masculina, as doenças cuja maior incidência ocorre no homem, os sintomas dessas 

moléstias, formas de prevenção de doenças, terapias existentes e orientação quanto aos exames 

necessários, suas periodicidades, e tudo que seja útil para esclarecer, elucidar e debelar a 

ignorância e o preconceito sobre ditas doenças; 

 

V – difundir informações e conceitos, de forma clara e simplificada, sobre planejamento 

familiar, métodos contraceptivos, inclusive e principalmente sobre a cirurgia de vasectomia, 

suas características e outras informações que auxiliem na finalidade aqui enunciada; 

 

VI – desenvolver programas de informação e educação para adolescentes, conscientizando acerca 

do problema da gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis – DST’s/AIDS, a fim de 

reduzir suas incidências; 

 

VII – difundir informações sobre as consequências decorrentes do uso de bebidas alcoólicas, 

da prática do tabagismo, bem como por uso de quaisquer outros tipos de drogas, para a saúde 

corporal, mental e para as relações familiares, sociais e do trabalho. 
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VIII – realizar exames clínicos de resultado imediato, tais como verificação de pressão 

arterial, glicemia, colesterol, dentre outros; 

 

IX – proporcionar assistência com profissionais de fisioterapia, terapias alternativas e 

outras instituições que dediquem suas atividades à saúde física e mental dos homens, com 

vistas a mais ampla promoção possível do bem-estar geral do homem; 

 

Parágrafo único – Para a difusão dos temas, orientações e aconselhamentos gerais a serem 

transmitidos durante a Semana da Saúde do Homem poderão ser utilizados, entre outros meios, 

folhetos, cartazes, cartilhas, livretos, peças publicitárias, bem como mostra de vídeos, 

filmes e documentários cujo tema seja a saúde do homem e as finalidades aqui estabelecidas. 

 

Artigo 2.º – As atividades da Semana da Saúde do Homem serão desenvolvidas em todo o Estado 

do Rio Grande do norte, a partir de estruturas organizadas regionalmente, adotando-se todas 

as medidas necessárias a fim atingir em cada região, todos os indivíduos do universo 

masculino. 

 

Artigo 3.º – As campanhas publicitárias da Secretaria de Estado da Saúde conterão inserções 

com informações sobre os principais temas relativos à saúde do homem, em sistema de 

rotatividade periódica, a partir de seleção técnica feita por aquela Pasta. 

 

Artigo 4.º – O Estado, para bem executar o quanto permite esta lei, poderá estabelecer 

parcerias entre os próprios organismos estaduais e destes com organismos federais e 

municipais, inclusive com universidades públicas e privadas, grêmios estudantis, sindicatos e 

demais entidades da sociedade civil organizada.  

 

Artigo 5.º – O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei a fim de aperfeiçoar e viabilizar 

sua execução. 

 

Artigo 6.º – As despesas decorrentes do implemento desta lei correrão à conta de dotações 

consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

 

Artigo 7.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 0088/2015 E PROCESSO Nº 0930/2015. 

 

Como lenda, ou como verdade, desde tempos imemoriáveis o homem forte, resistente à dor, hábil 

na caça, no manejo de armas, corajoso, valente, rigoroso com o inimigo, guardião da própria 

honra, etc., foram festejados por seus contemporâneos que registraram seus feitos, a sua 

liderança, a sua vida, e fizeram com que tais personagens sobrevivessem através dos tempos, 

permitindo que chegassem até nós. 

 

Mais do que como uma referência histórica, este tipo masculino, guerreiro e heroico, ainda é 

nos nossos dias a mais forte referência de “dever ser” para o homem. Desta forma, o ser 

masculino carrega esse comando cultural: deve buscar ser o “mais forte”, “o mais resistente à 

dor”, “o mais corajoso”, “o mais valente”, etc.  
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Mas os nossos tempos são outros, muito diversos daqueles onde a matriz masculina forjou-se. 

 

O homem moderno não pode seguir descurando da saúde como uma conduta derivada da sua 

necessidade de ser aquele “homem” da força física, que aguenta a dor, que por isso é corajoso 

e valente. 

 

Tal conduta leva o homem a morrer mais cedo que a mulher, a cuidar menos da saúde que a 

mulher, a menosprezar sintomas por ignorar o que significam e a descurar de males que têm 

tratamento e cura, por vergonha e preconceito. 

 

Os indicadores relativos ao homem e as moléstias inerentes à condição masculina revelam 

elevado grau de desconhecimento quanto aos problemas que acometem ao homem, suas causas, seus 

sintomas, a possibilidade de diagnóstico, tratamento, cura, ou mitigação de consequências. 

 

Em geral, quando chegam ao médico, se já não é tarde, o estágio de evolução da moléstia já 

apresenta quadro de irreversibilidade ou, ainda, de presença de sequelas evitáveis se em 

tempo reagissem. 

 

Pensamos, pois, que é hora do mito masculino aprimorar-se para mais e melhor cuidar de sua 

saúde física, mormente quanto aos males que são inerentes à sua condição masculina, a partir 

de uma conduta esclarecida, desmistificada e isenta de preconceitos. 

 

Para isso, além de exames clínicos, laboratoriais, cirurgias, receitar remédios, etc. é vital 

educar o homem para cuidar de sua saúde.  

 

É possível atingir-se o mesmo êxito alcançado relativamente à saúde da mulher, a qual conhece 

melhor as peculiaridades da sua saúde, a necessidade de passar por consultas e exames, de 

acompanhar a evolução do quadro geral de sua saúde e combater o mais cedo e eficazmente 

possível, os males que possam manifestar-se. 

 

A escolha da segunda semana do mês de agosto para a realização anual da Semana da Saúde do 

Homem foi para coincidir com a comemoração do Dia dos Pais. 

 

A data enseja um foco ampliado na relação afetiva no lar, esta voltada à figura do pai. 

 

A oportunidade, portanto, é de superlativa qualidade para desencadear os mecanismos para 

incentivar ao homem a cuidar da própria saúde. 

 

Esse momento é especialíssimo para lembrar ao homem que ele não poderá fazer nada mais 

consistente em prol daqueles que ele ama que não lhes faltar, permanecendo vivo, com saúde 

boa e com boa qualidade de vida. 

 

É, pois, sob este enfoque e para esse fim que esta proposição é apresentada, e com um 

vigoroso pedido de apoio de todos os Parlamentares desta Casa para a sua aprovação. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Palácio JOSÉ 

AUGUSTO, em Natal, 19 de abril de 2015. 

 
Dr. Albert Dickson 

Deputado Estadual - PROS 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DEPUTADO ALBERT DICKSON – PROS 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 0089/2015 
PROCESSO Nº 0931/2015 

 
"Dispõe sobre o funcionamento dos  SAC 

- Serviço de Atendimento ao Consumidor, 

das Empresas prestadoras de serviço de 

telefonia móvel e fixo" 

 

O Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Norte, faço saber que a 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Artigo 1º. - Ficam obrigadas as empresas prestadoras de serviços de telefonia móvel no Estado 

do Rio Grande do Norte a instalarem nas suas lojas o SAC - Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, onde há necessidade impreterível de atendimento pessoal, diretamente em suas 

lojas, onde as mesmas ofereçam acesso e atendimento rápido para a resolução de problemas 

apresentados por esse consumidor. 

 

§ 1º. - O SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor deverá fazer o devido atendimento 

pessoal e solucionar o problema apresentado pelo consumidor na própria loja, visando uma 

conexão entre empresa-consumidor para a resolução de problemas como: ligações e valores 

desconhecidos, transferência de titularidade, contas em atraso, mudança de endereço ou o 

cancelamento do serviço.  

 

§ 2º. - Para solução do problema, o mesmo não poderá ser orientado a entrar em contato com a 

Central de Atendimento, mas encaminhado ao atendimento pessoal instalado na própria loja.  

  

Artigo 2º. - O Poder Executivo regulamentará esta Lei. 

 

Artigo 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Dr. Albert Dickson 
Deputado Estadual - PROS 
 

JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 0089/2015 E PROCESSO Nº 0931/2015. 

 

Tendo em vista o grande número de reclamações dos SAC - Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, das Empresas de telefonia móvel e fixo junto a Fundação PROCON, sendo uma das 

campeãs em reclamação, o Projeto em tela visa solucionar esse problema no que se refere ao 

atendimento ao consumidor, para se alcançar melhores níveis de satisfação entre eles. 

 

As necessidades da população norte rio grandense vão além de ter um Serviço que 

muitas vezes não solucionam o problema tendo que recorrer aos Órgãos responsáveis pelo Setor, 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE   
SECRETARIA ADMINISTRATIVA – 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 61ª LEGISLATURA  
NATAL, 30.04.2015              BOLETIM OFICIAL 3287           ANO XXVI        QUINTA-FEIRA 

22 
 

a ANATEL, ou ainda à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, onde no próprio Código de 

Defesa do Consumidor está definido que a empresa é obrigada a oferecer um canal de 

atendimento ao cliente tão aberto quanto o de vendas. 

 

Só no ultimo ano, em recente Ranking divulgado pela Fundação PROCON foram um total 

de 1.885 reclamações na área de telefonia móvel o que representa mais de 9% do total de 

20.764 reclamações, número esse que é inaceitável se considerarmos que é um Serviço Essencial 

como a própria Fundação PROCON classifica principalmente se for telefonia, onde o atendimento 

pessoal está praticamente extinto, onde só restam as centrais de atendimento telefônico, ou 

call centers, onde o cliente liga um vez, duas vezes, três vezes e assim sucessivamente e 

quando é atendido tem que superar as tais Unidades de Respostas Audível (URA), para isso 

tecle 1, apara aquilo tecle 2 e assim por diante, quando na maioria dos casos o que o cliente 

quer é falar com um atendente, que geralmente é a última opção. E quando não desiste e 

consegue chegar até um deles, o pesadelo continua.  

 

Devido essa explosão de serviços de telefonia nos últimos anos, as empresas não se 

adequaram para atender bem essa grande massa de clientes, quando é preciso saber prestar 

atendimento com clareza, falar em linguagem objetiva e com palavras de fácil compreensão, e 

principalmente utilizando-se do atendimento pessoal, bem como na qualificação dos 

funcionários, sobretudo os que atuaram em contato direto com o público, estabelecendo a 

qualidade da relação da organização com o seu cliente-consumidor, somente a gestão dos 

relacionamentos empresa-consumidor por profissionais devidamente qualificados para esse fim 

poderá contribuir para o estabelecimento de níveis mais eficientes de performance, 

necessários a todo planejamento estratégico voltado para a interação empresa-consumidor, 

gerando assim um canal de comunicação eficiente com esse consumidor e, para que haja um bom 

atendimento, é necessária a implantação de uma estrutura de atendimento nas lojas que englobe 

recepção e balcões de atendimento pessoal. 

  

Dessa maneira, julgando ser matéria importante, exponho para a apreciação dos Nobres 

Pares, pedindo seu apoio e aprovação. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Palácio JOSÉ 

AUGUSTO, em Natal, 19 de abril de 2015. 

 
 

Dr. Albert Dickson 
Deputado Estadual - PROS 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DEPUTADO ALBERT DICKSON – PROS 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 0090/2015 
PROCESSO Nº 0932/2015 

 
 

 Institui o Dia do Pastor. 

 

O Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Norte, faço saber que a 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído o Dia do Pastor, a ser celebrado, anualmente, no segundo 

domingo do mês de junho. 

 

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

 

Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015. 

 

JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 0090/2015 E PROCESSO Nº 0932/2015. 

 

Na história do cristianismo, sempre encontramos pessoas dedicadas exclusivamente ao 

Reino de Deus. 

 

A comemoração do Dia do Pastor é dedicada aos pastores, nome comum entre as igrejas 

protestantes para os líderes religiosos, indivíduos que buscam acima de tudo trabalhar pela 

causa do Reino de Deus, conduzindo sua vida na tarefa de anunciar o evangelho de Jesus, a 

saber, a notícia de que há completo e suficiente perdão para todos os pecadores que confessam 

sua culpa e tomam para si a graça divina. E, para o pastor, o grande exemplo é Cristo, 

perfeito e sublime pastor dos pastores, que andava no mundo atento às necessidades humanas. 

 

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de 

lei. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Palácio JOSÉ 

AUGUSTO, em Natal, 15 de abril de 2015. 

 

 
Dr. Albert Dickson 

Deputado Estadual - PROS 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DEPUTADO ALBERT DICKSON – PROS 
 

PROJETO DE LEI Nº 0091/2015 
PROCESSO Nº 0933/2015 

 
Inclui no calendário Turístico do 

Estado do Rio Grande do Norte 

"SEMANA CULTURAL EVANGÉLICA", no 

município de Natal. 

 

O Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Norte, faço saber que a 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Artigo 1º - Inclui no Calendário turístico do Estado do Rio Grande do Norte, a “Semana 

Cultural Evangélica” a ser comemorada, anualmente, na segunda quinzena do mês de julho, no 

Município da Cidade do Natal. 

 

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Dr. Albert Dickson 
Deputado Estadual – PROS 

 
JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 0091/2015 E PROCESSO Nº 0933/2015. 

 

A “Semana Cultural Evangélica” tem como objetivo divulgar a cultura evangélica através de 

exposições, palestras, cultos religiosos e outras atividades em geral, dentre elas destaca-se 

as atividades sociais e terapêuticas desenvolvidas pelas organizações eclesiásticas. 

 

Esta Festa é elaborada pelo Conselho de Pastores e Obreiros do município, cujos integrantes 

são representantes das organizações Evangélicas que participam do processo de elaboração da 

Semana da Cultura Evangélica. 

  

Todas as organizações evangélicas do âmbito municipal participam das reuniões de formação do 

evento, ficando, entretanto, as decisões finais a cargo do Conselho de Pastores e Obreiros do 

município.  

 

Esta “Semana Cultural Evangélica” vem trazer grande beneficio a nossa cidade irá atrair 

milhares de pessoas que terão suas vidas transformadas, tirando os jovens das drogas, dos 

vícios, e valorizando assim a família, peço seja apreciado pelos nobres pares, e por essa 

razão, peço o imprescindível apoio e aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Palácio 

JOSÉ AUGUSTO, em Natal, 14 de abril de 2015. 

Dr. Albert Dickson 
Deputado Estadual - PROS 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
FUNDAÇÃO DJALMA MARINHO 

 
 

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 001/2015. 

            

          PROCESSO 100/2010. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 149/2011. PARTES: 

FUNDAÇÃO DJALMA MARINHO E CLIP PRODUÇÕES LTDA-EPP. OBJETO: Repactuação 

Contratual da prestação de serviço da rádio legislativa estadual com base em Acordos 

Coletivos de Trabalho (ACT). VALOR MENSAL REPACTUADO: R$ 30.566,46 (trinta mil 

quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos). VIGÊNCIA: retroativa a 01 

de setembro 2014. Natal, 22 de Abril de 2015. 

 

 

 

 

 

ATO HOMOLOGATÓRIO 

 
 

O SECRETÁRIO GERAL DA FUNDAÇÃO DJALMA MARINHO, no uso das suas atribuições 

legais, HOMOLOGA E RATIFICA, todos os termos constante do Processo Nº 100/2010, tudo 

fulcrado no que dispõe o Art. 65, inc. II, “d” da Lei Federal 8.666/1993, c/c o Decreto n.º 

2.271/1997 e suas alterações posteriores. 

 

 

Fundação Djalma Marinho, em Natal, 20 de Abril de 2015. 

   

 
 

________________________________________ 
JÚLIO CÉSAR DE QUEIROZ COSTA 

Secretário Geral 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
FUNDAÇÃO DJALMA MARINHO 

 
 

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 002/2015.            

           

PROCESSO 52/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008/2014. PARTES: FUNDAÇÃO 

DJALMA MARINHO E CLIP PRODUÇÕES LTDA-EPP. OBJETO: Repactuação Contratual de 

prestação de serviço de operação de canal legislativo estadual com base em Acordos Coletivos 

de Trabalho (ACT). VALOR MENSAL REPACTUADO: R$ 243.702,00 (duzentos e quarenta e três 

mil setecentos e dois reais). VIGÊNCIA: retroativa a 01 de outubro 2014. Natal, 22 de Abril 

de 2015. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ATO HOMOLOGATÓRIO 

 
 

O SECRETÁRIO GERAL DA FUNDAÇÃO DJALMA MARINHO, no uso das suas atribuições 

legais, HOMOLOGA E RATIFICA, todos os termos constante do Processo Nº 052/2014, tudo 

fulcrado no que dispõe o Art. 65, inc. II, “d” da Lei Federal 8.666/1993, c/c o Decreto n.º 

2.271/1997 e suas alterações posteriores. 

 

 

Fundação Djalma Marinho, em Natal, 20 de Abril de 2015. 

   

 

 
________________________________________ 

JÚLIO CÉSAR DE QUEIROZ COSTA 
Secretário Geral 

 
 


