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ATA DA 36! SESSÃO ORDINÁRIA DA 1! SESSÃO LEGISIÂTIVA DA 19A

TEGISIÁTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e urq às quinze horas e dezessete

minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores e Seúoras Vereadoras, no Salão Nobre

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

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

Sra. Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes, mediante convocação atraves de Oficio

Circular n'003612021, a todos os vereadores e vereadoras, a 36' Sessão Ordinária da 1'

scssão legislatlve da 19' legbhturr com o objetivo de apreciar dezenove matérias, sendo

quatro do Ptücr Executivo e quinze do Poder trgislativo: I . PROJETO DE LEI: 201112021

de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silv4 que denomina a rua Marta Gomes da

Conceição, Logradouro Público que especifica. 2. PROJETO DE LEI: 2021/2021 de autoria

dos Vereaciores Francisco Jose Fernandes de Aquirm (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite,

que define medicamentos e aparelhos a se.rem distribuídos para rl ia",.L't icr rs gratuilamente em

Pau dos Ferros/RN. 3. PROJETO DE LEI: 202612021 de autoria da Excelentíssima Prefeita

Marianna Almcida Nascimento, que institui o sítio elebônico, a prigina no Facebook, o perÍil

nn in:;trr3ia.n: : <,. ianal a:: Y.-ru'fuhc da Prcfr:itrra Municipal de Pau dos Ferros e o perfil no

l!r5t.(.rÍ:r:ti ,!;i l',:i;., Ii'.1,- rr rr;r,1i.;1111 tlc llrltx..ação, Crrlhrra, Turismo e Ncgócios do Alto Oeste

Potiguar (IINECAP) como meios oficiais de comunicação e drí outras providências; 4.

PROJETO DE LEI; 2027 /2021 de autoria da Excelentíssinra Prefeita Marianna Akneida

Nascimt:nlo- rlrrc disnin: srihrt a ralificar-ãr' rlo l'toirt:'cl'r ili' inl,-t::i!i-i ^*ra a arlr:são ao

f;nsárcio Pírhlicc Intcrmrtrulial do Ri<; C::rnr|'i!,r r-1ri'-'íCôrr!ti\r) ç "rl( )-l-l i'l'O IIF I F.I:

202812021 de autoria do Vereador Francisco Gutembrg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que

rlcnornrna o lr.rorê(iorrro qur csp('crt câ c <iâ outras orovidcncias. ô. I'KUJL. I U DL. LL.l:

'i;,'i.tr )U l! J; ,1:.31;-'i:1 .lii I j.r cc!.:r rlíssinra i,rctçita l..4ananna Almcida Nâscimcnto, quc altcra

dispositivos <Ja iei n"lóJ312018 e r.üí outras providêncras. i. PROJE fO DE LEI: 2029/2021
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de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que atualiza o Código

Tributrírio do Município de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte. 8. PROJETO

DE DECRETO LEGISLAT[VO;000I|202I de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires

Nunes, que dispõe sobre a concessão de Título de Ci,l"dão Pau-ferrense, e dá outras

proúdências. 9. INDICAÇÃO: 026312021 de autoria do Vereador Alexsander Magnus

Nunes Rocha (Leka Frentista), que requer iluminação na Travessa Cícero Trajano, no Bairro

São Benedito. 10. INDICAÇÃO:026212021 de autoria dos Vereadores Francisco Augusto

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

de Assis (Gugu Bessa), que requer que seja construído um polo de academia comunitaria na

praça da Bíblia, no Bairro Alto do Açude. ll. INDICAÇÃO: 026412021 de autoria do

\,/crcador frarcisço 
^rrg'.§to 

dc Queiroz (Xixico), que ÍequeÍ a construçâo de dois redutores

6ls 1,cli-.r--!,11d.1,1ra Rrra Vcrcador f)onaciano Cavalcante, Bairro São Benedito. 12.

INDICAÇÃO: O27ll2\2l de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario,

que requer a construção de uma praça de conüvência e Polo de Acadernia Comunitária, em

Íicntc ao ginásio gnliespoíivo C)silaüo Ferrcira C'lravs "o bairm iiaçõcs I Inidas, no

r:unicipio de Pau dos F crros. 13. fNI)lC^ÇÃO: 0266;?0?) rir arrr.or!,r ,:io Yrrcador Jose

Alves Bento (Galego do Alho), que requeÍ a Paümentação e Drenagem da Rua José

Gameleira Sobrinho, no Bairro João Catingrreira. 14. INDICAÇÃO:027012021 de autoria

dc \Ii:ír;iJ... C:!i'r r!.: Qr:circ; I t-rpcs (Célio da Farmácia), que requeÍ a Construção do

{'al.-'l,iit. .',r: r.i.tlrl qi:. 1{1111 7 ;!. §<.tr11111:e',) (arrtigo 'Beco da FarmáCia UniãO"). 15.

INDICAÇÀO: 02691202l de auloria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 que

requer ao Poder Executivo Municipal que sejam realizados os serviços de pavimentação e

drenagem da Rua Alexardrc Canuto, oo Rairro Manoc-l Iko<latl c da ltua Ccli Pinheiro

I obo. no Coniunto Princcsinha do Ocíc. ;u crdatlc .lc l'ri; .jr's I (': i:r;./!i \. 'ô. INDICAÇÃO:

026812021 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que requer ao Poder

Exccutivo trlturicipal quc scja solicitalo ao Govcrno do EstaJo do Rio Grande do Norte-RN,

a p$rticipaçã,-r tlu rnunicípíu tl!' Croliogianna dc Írciras Agropccruf ias do RN. 17.
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N»tceçÃO: 0270/2021 de autoria do Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da

Fanruícia), que requer a Constnrção do Calçad?io em Trecho da Rua 7 de Setembro (antigo

"Beco da Farnuícia União). 18. REQLJERIMENTO PARA O LEGISLATM:000912021

de autoria do Vereador Reginaldo Aves da Silva" que requer, realizaçilo, via Câmara, de

Audiência Pública para debater a violência em Pau dos Ferros e valorização dos profissionais

da Segurança Pública 19. REQLJERIMENTO PARA O LEGISLATIVO:0009/2021 de

autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que requer, realização, via Câmara, de

Audiência Pública para debato a üolêrcia ern Pau dos Ferros e valo,rização dos p,rofissionais

da Segurança Publica. A Excelentissima Sra. Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa,

cumprimenta a todos os presentos que s€ encontram de forma presencial e virtual através das

redcs sociais, bern como agradeceu a Deus e a todos os pÍ€sentes. Em seguid4 passou a

palavra para Ilustríssima l" Secrcüi,ria da Mesa Diretora, a Senhora Vereadora Aldaceia

Çhagas de Oliveira, concedendo a palavra paÍa a mesrna Est4 desejou boa tarde,

cumprimentando a Presidente da Mesa DLetora, colegas vereadores e demais participantes

presentes e a população pau-ferrense. Em seguida, realizou a conleÉ.ncia de quórum, na

mediada em que do coletivo de I I (onzc) vcrcadorcJaq rcgistrou-sc a prsc-nça dc onzr (1 I ),

conforme atesta lista de presença constaÍrte nesta atâ, declarando, poÍtanto, existência de

quórum. Estavam pres€ntes os sêguintes vereadorcs: 1. Alexsander Magrrus Nunes Rocha

(l-cka l.rentista): 2. Cclio dc Qrciroz t opcs (Célio da Farmricia); 3. Francisco Augusto de

Quciioz i. i';-,r\-isr-':r Itacinr \ir"c,, Nuncs (Bolirrha); 5. Francisco Gutemberg Bessa de Assis

ó. Deusivan dos Santos Nazririo 7. Irancisco Jose Femandcs de Aqúno (Gordo do Bar); 8.

Jose Alves Bento (Galego do Alho); 9. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 10. Reginaldo

Alves da Silva; 11. ZéliaMeaia Leitc. Havenrlo .a*rtwa dc quórum siilicicntc, a ltesidente

da Casa deçlarou abtlla a sessãc,, zi l\-csiriürtc da (la:;c ir.-tlirr lrii,:r ii.rs ii rrr;c itisc{riida 6 6ta

da 35' Sessão Ordinfuia, csclarccendo quc a Aisistentu tja Mcs, i).rer<it1 Córicla Oliveira

Lima, iria incorporar o pequeno expediente que não foi incorporado. A ata da 35" Sessão

Orrlirrária f,ri trrnslbrida IÉü scr votala na 37 Ssssão Ordiníria À l" Sccretária, explicou
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os motivos que levamm para o atraso, no entanto, já seria solucionado. O Vereador Reginaldo

Alves pediu para colocar na pauta da ordem do dia, o Projeto de Lei do Poder Executivo que

altera o código tributírio na cidade de Pau dos Ferros/RN - Projeto de Lei 2029/2021. A

Presidente afinnou que o Secretiírio de Tributação já esui disponÍvel para diiíüogo e debate

no que se refere a esse tema- O Vereador Reginaldo Alves também pediu para adicionar outro

Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a passar os agentes de saúde e os

agentes de endemias o incentivo financeiro adicional e úi outras proüdências - Projeto de

Lei 203012021. A I' Secretária, a llustríssima Senhora Aldaceia Olivcira fez a leitura da

ordem do dia. Dando continuidade, a mesma leu o memorando a rcspeito do Projeto de Lei

de sua autori4 PL 202312021, que dispõe sobre a instituição de Farmácia Popular 24 horas.

A Ilustríssima t" Secrctária leu a crnenta do seguinte projeto de lei que foi enviado para as

cori:isx-ii: t'.rtiit,:ntcs: I'ROJli'fO DE t,llt: 2O1l12O21 de autoria do Vereador Reginaldo

Alves da Silva, que denonúna a rua MaÍta Gomes da Corrceiçâo, I-ogradouro Público que

especifica. Em seguid4 leu a ementa, justificativa e parecer das comissões peíinentes da

seguinte maléria: PROJLTO DE LEI: 202112021 de autoria dos Verr-adorcs }racisco Jose

Iernandes dc Aqrrino (Cordo do llar) c iiélia i!Íar ia I i ilr:, (luc (i.fin'. ii;i:dicarncnlos e

aparelhos a serem distribuidos para diabÉticos graÍuiiarucriic clr iau dos FcrrtrVRN. O

Vereador trancisco Jos€ (Gordo do Bar) afirmou que após aprovado, usuiírios que sâo

rliairliçc, L lazin usr>s rlc alguns rnctlicarnentos como glicosamina" e também aqueles que

tiô ;:i',::';.:;r'l : -.i'rr::! i fin,:;lctiics par,r ,.:ri;iirp:rnhar o diahetcS; as fitâS, insulinAs e injeçõCs

são d:sii'ii L:írll::,, lnts tcrn dias qai- ó a iristabilidade rl*s taxas é grânde e é necessário para

todos os públicos, sejam crianças, adultos ou idosos. Esclareceu que o grande problema do

diabetes é a talta de controle da doeng, e com essc poiclo, só quon ira ganhar é o povo de

,--au dos ferrtx. Â Vercadora Zólia l,§its e xpiaiou qrr: i! riiahrÍc:: j' ,:ir'ra ,.locnça ;ilcnciosa e

çuuirccc ittuiteros greicutes em Pau dos Fcrrus u que liç>ilio si:rrüv iurrlcçido sss.Js rirÀacriais

nas urridadcs rlc saúde, ainda cxistcrn alguns tip,os de medicarnentos que não sâo fornecidos

i', alJ,-rr:. ili:r:ilir.:.s nào t§i'.r condiçàr tlu conrpra.r', inclusivc, chcgando a judicializar para
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poder adquirir. Destacou que é um projeto importantíssimo para aquelas pessoas em que tem

esse problema" e que a Excelentíssima Prefeita ini ver com bons olhos e sancionar este

projao, pela importrância do proj€to para os que precisam do insumo desses medicamentos,

pois ú quem vai ganhar é a população de Pau dos Ferros. O Vereador Reginaldo Alves

explicou que analisou o projeto e que o mesmo, é múto interessante, pois busca a valonzação

e a abertura da dignidade para aquelas pessoas que são portadoras do diabetes. Parabenizou

o gupo que idealizou o projeto, mas na medida que o projeto passou nas comissões

pertinentes, viu que não há inconstitucionalidade e que há recursos na dotação orçamentaria

do mrmicipio, no PPA e na LOA, mas ú que o referido projeto pode anular outro, de autoria

dos mesmos autores ([ri Municipal 17 59D021} Explicou que o referido projeto revoga as

disposiçõcsjá cncontradâs e auomaticamcnte vai rcvogar o outro pmjeto existente. Sugeriu

melhorur a r',rJação da matéria ou entâo ÍetiÍaÍ de peuta para que o projeto não seja

prejudicado. O Vcrcador Francisco Jose (Gordo do Bar) afimtou que não tiúa nada a ver a

questÍlo de distribuição ds in5rrms5 com exames, pois em um, foi discutido a questâo da

prioridade dos diabeticos e em outro é sobre essa distribuiçâo de insurnos, não

comprometendo o outro projeto. Afirmou quc a paíc tic insulina, a píe de aparelhos são

entregues nos postos de saúde sim. mas nunca viu entrcg& canetas (o mesmo, pelo menos,

nunca rccebeu). A Vereadora Zélia [,eite esclareceu que as cânetas sâo muito caÍas, e que a

maioria das v.7cs, as pcssoas conscgnem judicializando, mas depende do tipo de insulina.

Llorrtirrr;..,t: sii.r t'ai:1, sirsti:rrtundtr rlc quc o Vcrcador Rcginaldo Alves estava equivocado e o

projcto c funponante, não tendo oâda a veÍ com o outÍo pÍojeto quejá foi explicado, e assim,

pediu a aprovação dos colegas. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que

em sua opinião, o pmjeto ó importarÍe r',le gran,le impacln, rois c diatrcres é rrma docnça

siicnciosa mas qttc prcjudica a vida <los i:r{:icni(-s 1l;' c.-r;;;1;.1 :-!g:!fir'.'ii." ,' r; rlistri}rrição de

materiais e de insumos tem que ser uma prioridade, bem como outos projetos que estão

'"ii:,-.,1:.1+: .., . !i;i;rill;, ;§iir, .:, iriiiiri;ü iotr.rü triroiá';tl :ro projcto. O Vercitdor Francisco

;\ug.ci. (,\ i.-. icu) Jisse q u., c uir r prujctr: que só acres,ce otar a.lgunas in[onnaçôes na primeira
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lei criada que dispunha sobre o diabetes e pronto. O mesmo, leu as ementas dos dors

respectivos projetos em debate. Em seguida falou que a referida matéria da pauta não

prejudica nenhum projeto, pois são projetos difercntes. A Vereadora Aldaceia Oliveira

afirmou qu€ nesta legislatur4 já foram aprovados projetos de autoria da mesm4 que versÍrm

sobre o diabetes e é um trato que beneficia o diabetico quanto na rede públic4 como privada.

Argumentei que ontem foi publicado já outro projeto que conversa sobre o trato da saúde das

pessoas. Afirmou que não está sendo contrária ao projeto, pois o diabetes é algo que precisa

ser cüdado, e quern mais precisa da saúde publica sâo essas pessms que são dependentes de

insumos. Alegou que é uma redundrânci4 poisjá existe urna lei que conversa sobre a questilo

em pauta e crê que o projeto é de rclevância importância mas não acha que não precisa ser

pautado, pois já cxiste uma tci municipal que dispõe sobre esta informação. O Vereador

Frarrciscr-. Cul':rnircrg (Gugu Bcssa) disse que realmenG, já houve um projeto que foi

aprovado e sancionado nesse sentido, mas não se pode passar por cima de uma lei quejá estrí

aprovada na casa: Lei Municipal 1759l2OZl - aprovada em dois de maio de dois mil e vinte

e um, na Casa Legislativa. lru o artigo scgrrrdo da refcrida lei. Explicou que seria contrário,

justamente Írorque o pmjcro esui prejudicarlo c nâa Jr.rdcria "'ot r sr- já i'xistc rrma lci. C)

Vereador Reginaldo Alves, explanou que no direito, quardo se afirma *revoga 
as disposições

contrárias", significa que o que csrí disposto em um projeto quejá existe em outro, revoga

r-s r!i:-,.,;rirllir..r-'!.r!or.:i .-' t1,-. ,',l"r.rr"irr artirlo i:rirnciro- do l,l ,2{121l2$).l quando mencionado

''',1,. 
i-:": 

-,::; 
1'. ,.1'- .!. ;::r:!::.:" : :,-,:, ijr:ll '1i..,-.1 ,1r,r; r_, ; ir::'.irtt,,:s l1rt:lxirn q;tãO SendO COmtempladOS,

e assim, se aprovada o PL, prejudica a ki anterior. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu

Bessa) sugeriu olre os arúores rctirassem o pmjeto dâ Íntúâ e meltnrasse,m a redação,

i.,,.r,.:...1.- .. ! .,: l;1,.-:.-:^.1 I ?<O/.tíli l í) \-,,,15-a,{r11 t',-,".iç^,. t,,..< /a,,,,t,, r!. Rrr} errr!anr-rrr

.;.;5;- "1.1:-;; ri,, l,'!*,,'*,-':!ir,--.'irrnou ;or. P;,,. rraLlot ,i.' iri.1i;i, ír,ir;, 
.i-..,;i, i- =,. i ,,tnl (C!riquirrixr

Lobo) que estava errado, e a [.ei em quesüio, dispõe sobre a PRIORIDADE das pessoas que

sãi', I i,'.i:i:(',i:::. ,1. di6[ç1ç; para chcgar clll unt posto dc saúde, clinica ou local que vá

riabiliz; sirúilc L'm quc pors:r scr priorilário seu atendimento. Prioridade não quer dizer que

6
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são distribuídos os aparelhos, pois são duas coisas diferentes e a lei propriamente dita é a

ementa Afirmou que tem um projeto de Lei com a Vereadora Itacira Aires (Bolinha) que

obriga os Bancos a disponibilizarern cadeiras de rodas, como também banheiros prioritarios.

Concluiu sua fala lendo as ementas dos pÍojetos e pediu para a Presidente da Casa colocar o

projeto em votação nominal, já que pensava que o projeto não ia gerar nada. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) afirmou que o Vereador Francisco José (Gordo do Bar)

faltava ler os artigos do Projeto de Lei que deixa bem claro as disposições. A Vereadora

Aldaceia Oliveira disse que ninguérn estava sendo contnário ao Pmjeto de Lei, todos querem

e lutam pelos pacientes com diabetes; no entanto, considera uma contradição Íevogar as

disposiçõcs já existentes. O Vereador Reginaldo Alves esclareceu que sempre é a favor dos

<liahóticcs. rn:s infelizmcnte, rro quc corrcspondc a redação do referido Projeto de Lei terá

qr.l. \1',iâr' Í:a::)rí:: c "ugcriu para qr.rc os propositorcs adequem a redação. O Vereador Célio de

Queiroz (Célio da Farmrícia) e disse que vota a favor do projeto, pois tudo que é sobre

diabético é a favor e como trabalha em farmrácia sabe das dificuldades que existern; aflrmou

quc não via nada que çxrdessc prejrrlicar o outm prajelr, i arsim, s.r'ria í-a'.r'rável. o Vereador

,^.lcxs'lnder Mnpnns (l,cka Frrnlista) r'olorr l-avorát'cl ,\ \,rrÍeado.â 7 jlia Lcite votou

favoúvel, pois justificou que so sabe quem vê a dor de alguém com diabetes, bem como a

família do sÍrfermo. O Vcreador Deusivan Santos votou consiírio ao projeto, não por ser

!.'JÍ)ti:') ii i:(iíx):;içÍ;r, mi: sin, gx;r.lí: cxistircrn l:is que garantcm a mcsma narrativa e tamMm

':.. :-iÍ lS iá ,:'risti. : u:ii:tilrr;!i llat'ir i;s .liâhrlticcs í) \r.:n:ador Francisco Augusto (Xixico)

se absteve. O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) votou favoÉvel, porque a Lei

Municipal 175912021 fala sobre PRIORIDADE e nâo distribúção de aparelhos e

rntrlit'anr.tnlrr" o!!.1 nr) caso. estava sen<lo palrlado- O Vereatloy f'ç6rçisco Guternherg (Gugu
'lJcscl) .;otou contra pois o mesmo, ale-gou que .iá tc.m unra Lci ncsla si-ntido desde maio e

também no PL 202112021 não tem informações sobre de onde seni feita a dotação

orçamentária. Â Vcreadora Aldaceia Oliveira explicou que questionou sobre o formato do

prujct.. ,- tgir. acira o mcsmo lxrtincntc, inclusivc, mostrou que já M matérias de sua aúoria

7
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que visam sobre o atendimento prioritrírio dos diabéticos; mas, queria reafirmar seu

compromisso com a fiscalização e seria contrária ao projeto pela maneira como esüí posto e

não sobre a causa em si. O Vereador Jose Alves (Galego do Alho) disse que não eÍa contra

os diabéticos e sabia que o município disponibilizava aparelhos e medicamentos, bem como

exames nas unidades de saúde. Sugeriu que os autores retirassem o projeto de lei da pauta e

melhorassem a redação, adequando somente para a aqüsição de canetas. Portanto, assim

ficou a votação sobrr o Projeto de Lei 202112020: Vereador Reginaldo Alves, contiário;

Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farrnícia), favonível; Vereador Alexsander Magnus

(Leka Frentista), favorável; Vereadora Zélia Leite, favorável; Vereador Deusivan Santos,

conurf io; Vereador Francisco Augusto, se absteve; Vercador Francisco José (Gordo do Bar),

favoravel; Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa), contrá:io; Vereadora Aldaceia

Olivcira, contúria c Vcreador Jose Alves (Galego do Alho), contrário. Desta fomr4 quaho

vereadores foram favoráveis, cinco votos foram contra e houve uma abstenção, sendo o PL

202112021 foi reprovado. Dando continúdade, a lu Secretiiria leu a ementa das seguintes

matérias que foram encaminhadas para as comissões prtinenles: PROJETO DE LEI:

2026/2021de aúoria da Excclentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimcnto, que instirui

o sítio eletrônico, a pigina no Facebook, o perfil no lnstagram e o canal no YouTube da

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros e o perfil no Instagram da Feira Intermunicipal de

Flducaçãr;, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Ocste Potiguar (FINECAP) como meios

rrÊ,:iais ,i.' trrri, ui i()âçà1 r: ,-iá tiutr.s pr,-rü.1ôncias; PROJE'IO DE LEI: 202712021de autoria

da Excelentissirna Prcfeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a ratificação do

Protocolo de Intenções para a adesão ao Consórcio Público Intermundial do Rio Grande do

Norte (COPIRN); PROJE I'O DE LBI: 2028/20? l dc auloria clo Vcrcador Francisco

GutciiiLçre Íiçssii tiç Àssi> (Cugu ii..,».ri, .iull. ,tt'ii,i,rc ,' i,'t,,,.r.!.,,"., r;{i< çri^rçiiltrd s dá

out*, pr*idên.ias; PROJEI'O DD LLI: 2$iíJ/zíJ2i<ie auroria da Lxccicniíssinra Pretbita

Marianna Almeida Nascimento, que altera dispositivos da lei n'163312018 e dá outras

pnrvitlcrrcia-'; PROJFITO DEI ,F,l:2029i'2021 dc autoria da Excclentissima Prefeits Marianna
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Almeida Nascimento, que atualiza o Código Tributrírio do Município de Pau dos Ferros,

Estado do Rio Grande do Norte. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) pediu para

se retirar da sessão. Foi lida t"mbém a ementa da seguinte matéria que irá tramitar em

comissões: PROJETO DE DECRETO LEGISLATTVO: 000112021 de autoria da Vereadora

Francisca Itacira Aires Nunes, que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Pau-

ferrense, e drí outras providências. Em seguida, a l' Secre&íria leu a ementa e j ustificativa da

seguinte matéria: INDICAÇÃO: 02631202l de aúoria do Vereador Alexsander Magnus

Nunes Rocha (Leka Frentista), que requer iluminação na Travessa Cicero Trajano, no Bairro

São Benedito. O Vereador autor da matéria, disse que todos sabiam das dificuldades dos

cidadãos que ali hóitam, e assinL pede para que a eqúpe de engeúaria municipal possa

fazer algo a rcspeito. O Vcreador Francisco Augnslo (Xixico) afirmou que é uma indicação

rnuito im1;crt:ir;lc, assirrr prdiu para que s€ tome as proüdencias e se resolva o mais úpido

possivcl. A lndicação 23612021 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade

pelos vereadores pres€ntes. Em segurda a l" Secretária leu as ementas e jusüficativas das

seguintes matérias: INDICAÇÃO: 026212O21de aúoria dos VerearJorcs Frarrisco Augusto

dc Quciroz (Xixico), lrancisco Dcusivan dos Sa:úos Nasi:rio ç l-rarcisci--r Cl utcmlxrg Bcssa

de Assis (Gugu Bessa), que requer que seja constrúdo unr polo de :'cadcmia comunitária na

praça da Bíblia, no Babro Alto do Açude; INDICAÇÃO:0264t2021de autoria do Vereador

F'rancisco Argusto r-le Qucüoz (Xixico), quc requer a constn4ão de dois redutores de

'c,r\ 
;..;rtii, 1r r '(r.r 1 \,:t.'air'.,- ,-\.,r r t.-.iiirn ) í-'avnlçan{,, Sair^.v São Benotiito: INDICAÇÃO:

O'27lf2ll2l dc autoria do Vcrcadoi Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requer a

construção de uma praça de convivência e Polo de Academia Comunitíri4 em tente ao

ginásio poliesportivo Osilavio Ferrcira Clravcs no bairro Naçõcs I inirJas, uo município «le

f rar:s. No que sr: rctire a lrxlir-iqirlr 2t').i2.íD.1, i_r ! err.:iijc.r i rarn:tsco Augflsto

(Xixico) afirmou que a população reclanra da falta de um grlo dc academia comunitril'i4

então er algo quc v: ncccssita para quc as pcsvras laçam scus cxercícios. No que conesponde

,i inrii,:::çi.r --5r'i}:1, 
vári:1.. lx.ss<;trs .' p.rx;rtrac rr par a roclamar, pois o movimento dc
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veículos é grande e é importante ter esses redutores de velocidade para que se evitem

acidentes. Sobre a Indicação 271/2021do Vereador Deusivan Santos, o Vereador Francisco

Augusto (Xixico) comentou que essa academia comunitríria tambem é muito importante, pois

é um bairro muito distante e o mesmo, estava de parabéns. O Vereador Deusivan Santos

explicou que teve um acontecimento que demarcou no que se refere as academias

comunitírias, quando a Excelentíssima Prefeita Marianna Akneida inaugurou um Polo de

Academia Comunitaria na Quadra do Bairro Manoel Deodato e isso, dá mais qualidade de

vida para as pessoas; assim, seria positivo para ouúos bairros, dando mais saúde e qualidade

de vida para a população. A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou todos os vereadores,

autores das materias em debate, e explanou sobre os déficits infra estruturais que há na

cidade, e qualquer gestão tení que sentar e ver onde hí esses deficits em longo, curto e médio

pnuo ç rnuitas drs vL'zeri, as pcssoas deixam de conversar sobre essa temática üio importante

para cidade @indo para a Casa Legislariva se envolver mais nesses projetos e a gesüio

pública implica em continuidade. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou os autores das

indicações, por tratar de um Polo de Academi4 pois irnplica em saúde, seÍldo algo bem visto.

Parairenizou a Indicação 262/2021 sobre os redúores de velocidade, bcm como a lndicação

sobre Polo de Academia comuniuirio no Bairro Nações Unidas. Parabenizou e agradeceu o

Deputado Federal João Maia por ter destinado mais de trezentos e noventa e nove mil reais

para o fundo municipal de saúde em Pau dos Ferros/RN. Enfatizou que o Centro de

Uspeciali.la.lcs l{ódicas irá mclhorar muito a saúde do município, e mútos procedimentos

serão realizados agora na cidade. O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) parabenizou os

autores das indicações, bem como suas proposições pois todas são importantes paxa a

população. Destacou que há tempos todos os vereadorcs Jrdem rrm cmnograma de

pavimentação e drcnagcrn das ruas no município dc Parr dos Fcnr'5, i llc ag,ora o reÍêrido

cronograma não foi enviado, mas tem certeu que uma hora será enviado. Parabenizou mais

ur:li !,i/: J) i.i!.Ii.,: i.i. O \.'.iüailcr r\l;x:;and,"r' },.{agnus ( Í,cka Frcntista) pafabcnizou os autorcs

das natcrics i;h5 5r,as proposiçôes, e paratrcnizou a ilfraestru:tura do Ginísio Poliesportivo
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que esú sendo construído e viu que só tem dois trabalhadores na construção; perguntou a

respeito da entrega do Ginrísio concluído, e os Eabalhadores afirmaram que seria possível

apenas para janeiro, e não para dezembro. No que se refere a Indicação 262/2021, o mesmo

espera que o Poder Executivo faça algo a respeito e possa viabilizar essa academia

comunitíria. lnformou que em outÍas sessões, cobrou sobre a Quadra do Baino Alto do

Açude, pois geralmente os atletas vão treinar em outros bainos como no Manoel Domingos

e Bairro João XXIII, pediu para que poss{t viabilizar a melhora dessa quadra. O Vereador

Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou os autorcs das proposições, e reafirmou a

fala do Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) sobre a necessidade de melhorias na

Quadra Poliesportiva. Parabenizou o Vereador Deusivan Santos pela proposição de uma

academia comuniüíria no Bairro Nações Unidas e sobre os redutores de velocidade, é

necessiirio e urgente, pois a populaçiio não respeita. As lndicações 262/2021;26412021 e

27112021 forarr colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. Dando continuidade, a l' Secretif ia leu a ementa e

justiÍicativa da seguinte matéria: INDICAÇÀO: 0266/2021 de autoria do Vereador Jose

Alves Bento (Galego do Alho), que roquer a Pavimentação e Drenagem da Rua José

Gameleira Sobrinho, no Bairro João Catingueira. O Vereador José Alves (Galego do Alho)

fez a defesa da sua materia rcdividindo a drenagem e pavimentação dessa rua, pois os

moradores grdem urgentenrente pelo seu calçamento. A Indicação 26612021 foi colocada

para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores pÍesentes na sessão. A l'
Secretária leu as ementas e justificativas rlas seguintes matérias: INDICAÇÂO: 02691202l

de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 que requer ao Poder Executivo

Municipal que sejam realizadm os serviços de pavimentaçâo e drenagem da Rua Alexandre

Canuto, no Bairro Manoel Deodato e da Rua Celi Pinheiro Iobo, no Conjunto Prirrcesinha

do Oeste, na cidade de Pau dos FerroíRN; INDICAÇÃO: 026812021 de autoria da

Vcreadom Joscfa Aldaceia Chagas de Oliveira, que requer ao Poder Executivo Municipat

que seja solicitado ao Govemo do Estado do Rio Grande do Norte-RN, a paÍicipação do
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municipio no Cronograma de Feiras Agropecuárias do RN. A Vereadora Aldaceia Oliveira

disse que poderia enviar um oficio para Excelentíssima Govemadora, mas prefere que o

Poder Executivo possa fazer essa solicitação, como uma defesa da agricultura familiar e o

respeito pelos sujeitos do lugar. Destacou o recoúecimento ao Deputado Francisco do PT

que deu uma ementa para a Escola Municipal Elpidio Chaves, bem como os investimentos

que o Govemo do Estado tem feito na cidade. Quanto a quesüio das ruas que a mesma pediu

drenagem e pavimentação, há tempos que a população pede para que faça algo a respeito. A

Indicação 26912021 e 26812021 foram colocadas para votação e foram aprovadas por

unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguid4 a l" Secretiiria leu a ementa e

justiÍicativa da seguinte matéria: INDICAÇÀO: O27Ol2O2l de autoria do Vereador Celio de

Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer a Construção do Calçadão em Trecho da Rua

7 de Setembro (antigo "Beco da Farmríaia União"). O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) afirmou que vez poÍ ouaa vê acidentes de pedestres com motos no lugar

mencionado e os motoqueiros não respeitam, e as pessoâs sempre cobram. Destacou que já

existe um projeto e que faça esse calçadão para a população ser beneficiada. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor da matéria, e pede a Excelentíssima

Prefeita para que viabilize este importante projeto, pois quem ganha são os comerciantes e a

população. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou o autor da matéria e uma

de suas primeiras proposições foi esta" mas é uma de umas proposições mais importantes. A

Presidente da Casa afirmou que o engeúeiro de tnífego constatou que a referida rua é apenas

para pedestres, e não para o trânsito de moto. A Indicação 27012021 foi colocada para

votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Dando continuidade, a

1' Secretária leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: REQUERIMENTO PARA O

LEGISLATM:000912021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silv4 que requer,

realizaçáo, via Câmara de Audiência Pública para debater a violência em Pau dos Ferros e

valorização dos profissionais da Segurança Pública. O Autor da matéria agradeceu a Deus

por ter servido por doze anos na Policia Militar, na Guamição e citou algumas ocorrências
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em sua vida na segurança pública. Destacou os números sobre a üolência no país e na cidade

de Pau dos FerÍos, e que afirmou que é preciso debater sobre essa situação, pois muitas

ocorrências decorrem de drogas e por isso, pede para que seja aprovado o referido

requerimento. O Vereador Francisco Augusto (Xxico) disse que é uma maÉria müto

importante e espera que seja o mais nipido possível viabilizada. A Vereadora Aldaceia

Oliveira afirmou que é uma propositura muito importante, mesmo havendo vários concursos,

mas é preciso discutir a segurança pública em todos os níveis. O requerimento 000912021 foi

colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. O

pequeno expediente foi dispensado. Por seguinte, a Presidente da Casa, Itacira Aires

(Bolinha) enceÍrou a 36" sessão ordiruiria, e para constar, eq Josefa Aldacéia Chagas de

Oliveir4 Vereadora,/ln Secretiíria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lawei a presente

ata, mediante assessoramento de Gabriela Oliveira Lima, na condição de Assistente da Mesa"

que vai assinada por mim e pelos(as) demais vereadores e vereadoras pÍesentes, mediante

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

das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 0l de dezembro de 2021 .

Franctsca Itacira Aires Nunes Josefa velra

Presidente I
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