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ATA DA 38. SESSÃO ORDlÍ{ÁRn DA 1ê SESSÃO tEGtSlÁTIVA DA 19ê

TEGISI.ATURA DA CÂMARÂ MUNICIPAT DE PAU T}OS FERROS, RN.

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às treze horas e vinte e um

minutos, Íeuniram-s€ os Seúores Vereadores e Seúoras Vereadoras, no Salão Nobre

Antônio Âlvino de Souza da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, n" 1291,

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

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

Circular n" 003912021, a tdos os vereadores e vereadoras, a 38'Sessio Ordináris da l'
sessão legisbtive de 19 legbbtura, com o objetivo de apreciar dcz matérias do Poder

Legislativo: I.PROJEI'O DE LEI: 20ú12021 de autoria do Vercador Reginaldo Alves da

Silv4 que denomina a rua Marieta lract da Silv4 Logradouro Público que especifica. 2.

PROJETO DE LEI: 201012021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que

denomina a nra Margarida Maria de Almeida, Irrgradouro Público que especifica. 3.

PR( i.l i ; .i i i)i-. LF.l: 201 I D-(t).1 ,lr' autoria rJo Vcrcador Rcginaldo Alves da Silv4 que

denomina a rua Marta Gomes da Concei@, togndouro Público que especifica. 4.

PROJETO DE LEI: 202412021 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes

(Bolinha). que altcra a rcdação dos artigos i^ c 3" e inçiui o arl.4'-u c u panfur'afo único no

ãii.+ úa iLt rt\' rr r.i,i,-trl*! (lUç (.isiti-\ \rÍ-l!t íi r,lrIr;dúri,t i!:ki! {.. ui\ixii,.lrill,Tiri:à{r aic

cadeiras de rodas aos por&adores de deficiência e limitação fisica. 5. PROJETO DE LEI:

'2o2\f2o2l de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que

dcntirriinl c logi:':douro qr.rc cspccífica c dá outras providências. 6. PROJETO DE DECRETO

! ! ?.,(r! 1'''t1'a) 4nnr/1nlr r. .., ,...i,,,1.. \/,.....,t..-. rr.,.,:,r.,1,1^ 
^1.,^.. 

.1.. §:1.,- ^,,- ^,,r^".,.,'t!i'rtirrrvw

o título dc cidadã Pau-Ferrensc, a seúora Larissa Da Silva Ferreira Alves. 7. INDICAÇÃO:

026712021 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a

, -^r: - ^.. ^: -^ oravlnlcnkrtaÚ < iJar:td, ( ii! rra a'.ii:. i !iiati ::,-: :ii, t .r\:i1: '::r: .:ii,!!r ! .:lllr,'tÁ:rra. ô.

i;r-;rr, /\,:-.:^^\lr\ L,rl\-r\\, r'-'. v-t..t./.t,Lt (r\ (,ualJi irj ([, ! !ii-i.rvi i i9ir\l:\. .\l:Ütri..r:x :a:i:l'rlv/, (,ar^rLUr!
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que requer que seja feita uma faixa de pedestre,em frente á Escola Estadual Tarcísio Maia,no

Bairro Alto do Açude. 9. INDICAÇÃO: 0273/2021 de autoria dos Vereadores Francisco

Augusto de Queiroz (Xixico), Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a

pavimentação e drenagem da Rua konel Gonsalves Dantas, no BarÍÍo ZA, Leonel. 10.

INDICAÇÀO: O274l2O2l de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico),

Jose Alves Bento (Galego do Alho), que ÍequeÍ a pavimentação e o saneamento da Rua

Australi4 no Bairro Naçõcs Unidas. A Excelentíssima Sra ltacira Aires Nunes, Presidente

tla Cas.r, curnprinrenta a todos os prcsentes que sc encontram de forma presencial e virhral

através das redes sociais, bem como a Deus e a todos os presentes. Em seguid4

pÍrssou â palavra para Ilustríssima I'Secreüíria da Mesa Diretor4 a Seúora Vereadora

Aldaceia Chagas de Oliveir4 concedendo a palavra para a mesma. Esta, tle.sejou boa tarde,

cumprimentando a Presidcnte da Mcsa Dirclor+ r,olcgas vcreadorcs i: dcnrais participantes

presentes e a população pa.u-ferrense. Em segurd4 realizou a conferência de quórum, na

mediada em que do coletivo de I I (onze) vereadores/as, registrou-se a presença de dez (10),

conformo atcsta lista dc prcscnça constante nesta ata, declarando, portanto, existência de

qii'.\' L::i,.. rr::: lr:ilit:ttas r:: :.r:guintcs ,"trciidores: l. Alersander Magnus NtrneS ROCha

(Lcka Frcntista); 2. Celio dc Quciroz Lopes (Célio da Famriaia); 3. Francisco Augusto de

Queiroz 4. Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa); 5. Francisco Jose Femandes de Aquino

6. Francisco Gutemberg Bessa de Assis 7. Deusivan rlus Santos Nazário 8. .lose Alves Bento

Íí1,,i,.,,,, ,4,, ,1i1,,,r. C L.",.f.. .tl.l-..,.:.- a!. -.,-.- 1.. í11:. .i -. ln F..- :..,1 ' ..1,,.. .1.: .l:!. - À

Vereadora Zélia Maia Leite jusüficou a sua ausênci4 por motivos de saúde. Havendo

abernrra de quórum trficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. A Presidente

d. ('isn .'.. 1!ir, !:r!r qu. lc:::çrn <lircutirias as atns <Ía i7 S.cs-são Ordiná'ria e 3" e 4" Sessões

pelos vereadores presentes. Dando prosseguimento, a l" SecretiáriA a Ilustríssima Seúora

ruoaceia uiivcir4 tàz a lcitura dt ordeiir Ji; dia. llnr sr-guida, leu li cmt'nia c justificativa.las

següntes matériai: Piii iji: i i i i.ii . i -F.i: 7.txi;i;ati.,.t (k: ârrt(rrur orr Vcrr.:arirrr Reginakio Alves
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da Silva que denomina a rua Marieta Iracir da Silv4 Logmdouro Público que especifica;

PROJETO DE LEI: 201012021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que

denomina a rua Margarida Maria de Almeida, Logradoum Púbüco que especifica; PROJETO

DE LEI: 20lll202l de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silv4 que denomina a nra

Marta Gomes da Conceição, Logradouro Público que especifica. O Vereador Reginaldo

Alves, autor das respectivas matérias, pontuou que as referidas nomenclaturÍs propostas aos

Iogradouros é uma forma de homenagear as personalidades referenciadas. O mesmo,

comcntou a respeito de cada urna das pessoas agraciadas, já falecidas. A Presidente da Cas4

A Excelentíssima Sra Itacira Aires, sugeriu que no Projeto de Lei 201012021 fosse

acrescentado o nome "Professora" à Margarida Maria de Akneida pois diz muito a respeito

da pessoa homenageada. A Presidente falou que todas as homenage,ns são peíinentes. O

Projeto de Lei 200912021; Pmjeto de l*i 2010120211' c Projcto dc l-*-i 201112021 foram

colocados para votação e foram aprovado's por unanimidade pelos vereadores presentes na

sessão. Dando contiaúdade, a l" Secretiiria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria:

PRO.ll-'!r ) Í)l.l l.FI: )O24/2ffi-t de autoria da Vcreadora Francisca ltacira Aires Nunes

íir.,;il,rir;:t. .,.,.. 
',1i.:;;l a .\"(!tÇii{.r <los ar'tigos l'c 3" e inclui 6 art.4"-a e o panígfafo úniCO nO

art.4" da lei de n"1.475/2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de

cadeiras de rodas aos portadores de deficiência e limitagão fisica O Vice-Presidente, o

F.rnlnnrí"":-,' Cr l^cíí 
^1.,,{. 

/í-lâlê.',,,1,t 
^1h,,\ 
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Itacira Aires (Bolinha) explicou a necessidade das alterações na Lei que especifica, em

virtude de que exi§em pessoas com deficiências fisicas e ustrários de cadeiras de rodas, e

i.::' !,,...-,'.,, ,,. ii:., i !ili-: :r:..i:... r-';jirlic.rs- !'icilitrr it vitla,lc rlticrr, ilrecisâ deles não havendo a

' '. . l: -:..i,.,:',. i'..1.i :,.r,rr..;: \. ,.:..-.ii ,l,r lui j,i.r:.isiii, iirlvlizrrrçtllc L:xistcm ieir

que não são executadas da forma como deveri4 assim, o referido projeto é uma ampliação

"'(,'_ -' i_'

projeto, pois apesar de existir a lei, há clinicas particulares que não possuem cadeiras de
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rodqs e até mesmo hospitais. Assim é mais que importânte que esta lei seja instituida e as

pessoas coloquem em prática. O Vereador Francisco Jose (Cordo do Bar) parabenizou a

autora pela alteraçâo na lei, visto que é mais uma opção para tratü bem as pessoas de Pau

dos Ferros. Desta forma, só quem tem a gaÍúaÍ ao povo. A Vereadora Aldaceia Oliveira

explanou que o projeto reflete sobre os direitos que precisam ser garantidos, bem como a

necessidade de fiscalização pela sociedade como um todo. Destacou os par.âmetros legais

que garantem os direitos para deficientes fisicos. Parabenizou a autora pela matéria

promovida O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou a autora da matéria,

pois é importante tarnanho a Lei para Pau dos Ferros. Explicou da importância de fiscalização

em diversos locais como supermercados, shopping, etc. Comentou sobre uma situação que

houve com ele e outra pessoa na qual transporlava ern seu mrÍo, e poÍ sua vez, precisou

utilizar da vaga de deficientes fisicos e estavam ocu@as. Destacou qrre é preciso o

DEMUTRAN começar a agir neste sentido, frscalizando, pois todos os vereadores procuÍam

o coordenador e nada foi feito sobre essa orientação. O Projeto de Lei 202412021 foi colocado

para voiaçãô e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores pres€ntes. A Presidente da

í'a<a, ita.:i.:i lircs (Rolinha) reassumiu os trahalhos legislativos. Em seguida, a l'Secretária

leu a ementa e justificativa da seguinte maténa: PROJETO DE LEI: 202812021 de autoria

do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que denomina o logradouro

que específica e dá outras providências. O Vereador Franciscc Gutcorbcrg (Gugu Bessa),

.1,.!2!h.!! !!!-!1 !v!,^^ .^lal,- â Li.....C4 .!.- 
'^.1L.-- 

L^.-'-..-- r '^.!.' ,r.:t?:,.-. t-,--- -l-^ \r.,..-r

assim como falou que sendo sancionado o projeto, o mesmo seria imortalizado no Bairro

Riacho do Meio. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor pela propositura e

ma,rrlrrrr rrrrr .iirri',ç6 pr* tr nr:to do hornenageado. Comentou sobre o legado da história de

í ,.i.i ,,ro !:.-, : .;, r \,;1.< Í ) V.-.i.,i,lr1r lncir Â lr,-s íí-}eloon do A lho) narahenizorr n arÍor pela

propositura. A Presidente da Casa Itacira Aires, mencionou sobre sua vivência e memórias

de Cristino Ferreira Nunes. O hojeto dc Lei 2O28/2.A21 foi colocado para votação e foi
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leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

000212021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silv4 que outorga o título de cidadã

Pau-Ferrense, a seúora Larissa da Silva Ferreira Alves. O Vereador Reginaldo Alves

comentou sobre sua admiração pela Seúora Larissa da Silva Ferreira Alves, assim como o

merecimento para que ela seja cidadão pau-ferrense. O Vereador Francisco Augusto (Xixico)

disse que é um tíhrlo merecido, pois a Senhora Larissa é muito competente e merecedora

desta homenagem. A Vereadora Aldaceia Oliveira comentou sobre o úabalho da Seúora

Larissa Alves que se destaca pela competência em territorialidade e planejamento em Pau

dos Ferros, bem como na gestâo da Secretaria de Educação. Mencionou que é uma

homenagem merecida. O Vereador Deusivan Santos explanou sobre o merecimento e

homenagem para a Seúora Larissa Alves. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frenüsta)

parabenizou o autor da matéria e parabenizou também, a história da Senhora Larissa Alves.

O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) parabenizou o autor da matéria" justificando que

a homenagem é mais do que justa visto que a Seúora Larissa já contribuiu bastante com a

história de Pau dos Ferros. A Presidente da Casa comentou que tinha a intenção de dar a o

título de cidadâ Pau-ferrense a Senhora [:rissa, visto que a coúeceu pela sua competência

e responsabilidade que exeÍseu e vem exercendo em nossa cidade. O PROJETO DE

DECRETO LEGISLATM: 0002/2021 foi colocado para votação e foi aprovado por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. A matéria foi subscrita por todos os

vereadores. Em seguid4 a l" Secreuiria leu as ementas e justificativas da seguinte matéria:

INDICAÇÃO: 02671202l de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), que

requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Francisco de Castro Jucá no Bairro João

Catinguen4 INDICAÇÃO: 0274D021 de aúoria do Vereador Francisco Augusto de

Queiroz (Xixico), Jose Alves Bento (Cralego do Alho), que Íequer a pavimentação e o

saneamento da Rua Australiâ, no Bairro Nações Unidas. O Vereador José Alves (Galego do

Alho) pediu a drenagem e pavimentação das referidas ruas, nos respectivos bairros, pela

necessidade que estií havendo. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que a Rua
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Austrâia é uma das principais ruas no Bairro Nações Unidas, assim é algo que merece

atenção e precisa urgente da drenagem e pavimentação. As Indicações 267 /2021 e 274/2021

foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores

presentes. Dando continúdade, a lu Secreüíria leu as ementas e justificativas das seguintes

matérias: INDICAÇÂO: O272l2O2l de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico), que rrequer que seja feita uma faixa de pedestre, em frente à Escola Estadual

Tarcísio Mai4 no Bairro Alto do Açude; INDICAÇÃO: 027312021 de autoria dos

Vereadores Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), José Alves Bento (Galego do Alho),

que requeÍ a pavimentação e drenagem da Rua lronel Gonsalves Dantas, no Baino Zé

Leonel. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) comentou a respeito dalndicaqão 27212021,

pois a faixa de pedestre garantiní segurança para os alunos e üans€untes. Sobre a Indicação

273/2021 falou na necessidade da pavimentação e drenagem que a população exige. O

Vereador José Alves (Galego do Alho) fez o mesmo comentário do Vereador Francisco

Augusto (Xixico) a respeito da indicação 27312021. As Indicações 27212021 e 273/2021

foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores

presentes na sessão. O pequeno expediente foi dispensado. Por seguinte, a Presidente da

Casa, Itacira Aires (Bolinha) enoerrou a 38" sessão ordiruiri4 e para constar, eu, Josefa

Aldacéia Chagas de Oliveir4 Vereadora/l' Secretríria 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 presentes, mediante lista de presença dos vereadores e vereadoras, constante no

Liwo de Registro de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 1 dezembro de 2021.

tacira Aires Nunes Josefa Aldaceia velra

6

Presidente l" Secretária


