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ATA DA 2! SESSÃO ORDINÁRIA DA 2! SESSÃO IEGISLATIVA DA 19I

TEGISIÁTURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, as quinze horas e oito

minutos, reuniram-se os Seúores Vereadores via reunião vifiial (Google Meet) cujo evento

foi coordenada pela Presidente da Casa, a Excelentíssima Sra. Francisca Itacira Ahes Nunes,

mediante convocação através de OÍicio Circular f 00612022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 2' Sessão Ordinária da 2'sessão legislativa da l9 legislatun, com o

objetivo de apreciar oito matérias do Poder Legislativo: l. PROJETO DE LEI: 2046/2022

de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que declara de utilidade pública municipal

a entidade Associação de Surdos de Pau dos Ferros/RN (ASPF), e &í outras providências. 2.

PROJETO DE LEI: 204í2022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4

que institui o Programa Municipal de Enfretarnento ao Feminicídio, visando à preservação e

ao combate ao extremo da violência contra mulheres e meninas e dando outras disposições.

3. INDICAÇÃO: 0001/2022 de autoria dos Vereadores Francisco José Fernandes de Aquino

(Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que Íequer a construção de um hospital infantil no

Município de Pau dos Ferros. 4. INDICAÇÃO: OO0612022 de attoria do Vereador Francisco

Deusivan dos Santos Nasario, que ÍEquer a Prefeitura de Pau dos Ferros e a Secretaria de

Educação que seja feito um Planejamento, para que em seguida, seja paga uma Bolsa aos

alunos de Baixa Renda que fazem graduação em outros municipios. 5. INDICAÇÃO:

0008/2022 de autoria do Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmiícia), que requer

que seja feito o remanejamento de veículos (ônibus) que pÍestam serviços à Prefeitura. 6.

INDICAÇÂO: OOIO/2022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 que

requer ao Poder Executivo Municipal a construção de redutores de velocidades nas

proximidades do Cemitério Público São Miguel, Rua Joaquim Torquato, bairro Paraiso,

neste municÍpio. 6. INDICAÇÃO: 001312022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Tedinho Freitas, Bairro

Domingos Gameleira. 7. INDICA ÇÃO:001212022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento
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(Galego do Alho). Que requer a Pavimentação e fhenagern da Rua Pastor Siqueira, Bairro

Domingos Gameleira. A Excelentíssima Sra. Francisca Itacira Aires Nunes, Presidente da

Casa, cumprimenta a todos os presentes que se encontram de forma virtual atraves das redes

sociais, e os demais presentes. Comentou a respeito da reforma da Câmara, mencionando

que foi necessríria e determinada pelo Ministério Público para garantir acessibilidade para as

pessoas com deficiências. Em seguida, pÍssou a palavra para Ilustríssima l" Secretária da

Mesa Diretora, a Senhora Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveira que realizou a conferência

de quórum, na mediada em que do coletivo de I I (onze) vereadoreVas, registrou-se a

presença de onze (l l), conforme atesta lista de presença constante nesta at , declarando,

portanto, existência de quórum. Estavam presentes os seguintes vereadores: l. Alexsander

Magnus Nunes Rocha (Leka Frentisa); 2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3.

Francisco Augusto De Queiroz (Xixico); 4. Francisco Deusivan dos Santos Nazário; 5.

Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa); 6. Francisco José Femandes de Aquino

(Gordo do Bar); 7; Itacira Aires Nunes (Bolinha); 8. José Alves Bento (Galego do Alho); 9.

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 10. Reginaldo Alves Da Silva; I l. Zélia Maria Leite.

Havendo existência de quórum suficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. A

Excelentissima Sra. Presidente colocou em votação a ata da l' Sessão Ordinrf ia da 2" Sessão

Legislativa da l9 Legislatura da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, RN. A ata foi

aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. A Presidente da Casa" também

mencionou a respeito da presença de Ronaldo Santos, intérprete de libras que estava

participando da sessão e interpretando a linguagem de sinais para ouvintes com deficiência

auditiva. Continuando, a Ilustríssima l'Secretária fez a leitura da ordem do dia. Em seguida,

leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 204612022 de autoria

do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que declara de utilidade pública municipal a entidade

Associação de Surdos de Pau dos Ferros/RN (ASPF), e dá outras providências. A Presidente

da Casa" a Senhora Itacira Aires (Bolinha) comunicou que seriam dispensadas as tramitações

em comissões do referido projeto, devido a urgência deste. O Vereador Reginaldo Alves

explanou que a referida matéria de sua autoria vem atender uma demanda que foi matéria

anteriormente aprovada pelos demais vereadores (emenda direcionada para a comunidade
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surda de Pau dos Ferros/RN), tendo em vista que sení uma das Associações comtempladas

com o valor, eÍrtiío, ,m dss rcqüsitos para receber seriajustamente a declaração de utilidade

pública municipal. O mesmo, agradeceu a todos os vereadores por dispensarem os tramites

das comissões, pela urgência da matéria. Destacou a sugestiÍo do ensino de libras nas escolas

públicas. Agradeceu a todos os componentes da Associações de Surdos e Mudos de Pau dos

Ferros. A Vereadora Adaceia Oliveira parabenizou o autor da matéria e mencionou que na

sala de aula lida com muitos surdos e por falta da fonnação ern libras, a língua de sinais é

emergente. A Vereadora Aldaceia Oliveira relembrou um projeto de lei de sua autoria que

tratâ da formação contínua da educação em direitos humanos e enfatizou a importância da

inclusão para todos. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que o referido projeto é

muito importante e que inclusive já foi votado uma emenda irrisória, mas que é emenda

participativa e maior para beneficiar ainda mais a comunidade surda. Relatou que é

importante ter interprete de libras para os surdos assistirem as sessões. O Vereador Célio de

Queiroz (Célio da Farmácia) destacou que é um projeto muito importante pois os surdos

estão precisando e mencionou que esperava ansiosamente o repasse com o retroativo. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor da matéria, explicândo a

importância da Associação de Surdos e Mudos para Pau dos Ferros, bem como o destaque

dos atletas surdos e mudos no futsal. A Vereadora Zélia Leite parabenizou o Vereador

Reginaldo Alves pela matéria e desejou parabéns especial para todos os surdos e mudos de

Pau dos Ferros, pois agora estão legalizados nas esferas municipal, estadual e federal. O

Vereador Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou o Vereador Reginaldo Alves pelo

importante projeüo, bem como todos os surdos e mudos, destacando a importância do projeto,

pois é uma Associação de grande relevância para o municipio e logo quando soube,

convemou com a bancada para que permitisse dispensar os tramites das comissões.

Acrescentou que todo empecilho que houver para repasse da emenda, a Câmara Municipal

irá ajudar nesse sentido para que a Associação já possa exercer seu direito. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou os envolvidos pela matéria. Pediu para os

presidentes das associações enviar sempre as documentações para que poderem ser

regularizadas. A Presidente da Casa, a Senhora Itacira Aires explicou que o Vereador
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Reginaldo Alves a procurou sobre o projeto para que a referida Associação pudesse ser

regularizada e se sentia muito conforüivel e feliz sobre a referida matéria. O Projeto de Lei

N" 204612022 foi colocado para votação. A votação foi nominal. O Vereador Alexsander

Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista) votou favoravel; O Vereador Celio de Queiroz Lopes

(Célio da Farmácia) votou favorável; O Vereador Francisco Augusto De Queiroz (Xixico)

votou favorável; O Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nazrírio votou favonível; O

Vereador Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa) votou favonível; O Vereador

Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar) votou favofiível; O Vereador José Alves

Bento (Galego do Alho) votou favoúvel; A Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira

votou f votou favonível voúvel; O Vereador Reginaldo Alves da Silv votou favonível; A

Vereadora Zélia Maria Leite. A I' Secretária leu a ementa da seguinte matéria que foi enviada

para as comissões pertinentes: PROJETO DE LEI: 2045/2022 de artoria da Vereadora Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveira, que institui o Programa Municipal de Enfretamento ao

Feminicídio,, visando à preservação e ao combate ao extremo da violência contra mulheres e

meninas e dando outras disposições. A Presidente da Casa explanou sobre o Dia da Mulher

na Câmara Municipal e também mencionou uma homenagem sobre as mulheres que já

passaram no legislativo. O lntérprete de Libras, O Seúor Ronaldo Santos parabenizou todos

os vereadores pela aprovação do Projeto de Lei N'20/;612022.8m seguida, a l" Secretriria,

A Excelentissima Sra. Vereadora Aldaceia Oliveira leu a ementa e justificativa da seguinte

matéria: II,{DICAÇÃO: 0OOll2O22 de autoria dos Vereadores Francisco José Femandes de

Aquino (Gordo do Bar) e ZêliaMaria Leite, que requeÍ a construção de um hospital infantil

no Município de Pau dos Ferros. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) esclareceu que

é uma indicação que pede a Excelentissima Governadora Fátima Bezerra que não meça

esforços para construir um hospital infantil na cidade de Pau dos Ferros, pois é uma cidade

polo e todos sabem da carência que é a parte infantil em Pau dos Ferros, sendo que na

verdade, atualmente não há nem médicos pediatras à disposição à noite; assim, se a criança

adoecer vai pra ala do médico clínico geral. Esclareceu que é muita cobrança em relação à

isso, então assim se acontecer isso, quem ganha é Pau dos Ferros. A Yereadora Zélia Leite

disse que faria as mesmas palavras do Vereador Francisco José (Gordo do Bar) e mencionou
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que todos poderiam subscrever a matéria tendo em vista a importância para o nosso

município, pois todos sabern da carência que é grande com relação a parte infantil. Explanou

que quem tem condições de pagar a consulta, tudo bern, quem não tem vai para o Hospital e

ao clínico geral. Pediu para a Excelentíssima Governadora ver isso com bons olhos e atender

esse pedido para Pau dos Ferros e região. A Vereadora Zélia Leite parabenizou todas as

mulheres do Brasil e de Pau dos Ferros pelo Dia Lrternacional da Mulher. O Vereador

Reginaldo Alves parabenizou os autores pela matéria e pediu para subscrever a matéria,

explicando que Pau dos Ferros precisa não só de uma UTI pediátricâ, bern como uma

pediatria. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é uma indicação importante e

explicou que não sai, pois, a Excelentissima Govemadora não respondeu sobre dois

semáforos, quanto mais sobre essa matéria. Falou que era favonâvel a referida matéria. O

Vereador Francisco Deusivan parabenizou os autores da matéria e pediu para subscrever,

enfatizando a importância de um hospital pediátrico para a cidade polo de Pau dos Ferros. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou os autores da matéria e abordou

sobre o Hospital Centeniirio de Pau dos Ferros que tem uma infraestrutura grande e que pode

ser beneficiado sendo um Hospital Pediátrico, pedindo a Excelentíssima Vereadora Aldaceia

Oliveira para que veja com a Excelentissima Govemadora viabilize e pediu para subscrever

a matéria. A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou os autores da matéria e inclusive,

esclareceu que é pauta do Govemo do Estado essa causa, mâs que era preciso mencionar os

fatos, abordando sobre as dezoito mil cirurgias eletivas que estâvam na fila, dentre outras

coisas que foram melhoradas. O Vereador Célio da Farmácia (Célio de Queiroz) parabenizou

os autores da matéria e disse que um hospital pediátrico é muito importante para toda cidade

de Pau dos Fenos. Pediu para subscrever a matéria. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista) parabenizou os autores e também pediu para a Excelentíssima Govemadora ver

com bons olhos essa matéria, pedindo para que fosse feito algo a respeito, tendo em vistâ a

importáncia de um hospital pediátrico para Pau dos Ferros. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) afirmou que a Excelentíssima Govemadora Fátima Bezerra tem sim condições de

fazer essa demanda" no entanto, a Vereadora Itacira Aires @oliúa) já pediu três vezes a

Delegacia da Mulher e nada foi feito a respeito. A Vereadora ZêlíaLeite agradeceu a todos
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que estavam subscrevendo o projeto e esclareceu que mesmo antes de fazer um hospital

pediátrico, era importante que viabilizasse a parceria com o Hospital Centenário, pois o

mesmo já era referência na cidade e na região. Disse para a Vereadora Aldaceia Oliveira que

o fato dela já haver enviado oficio para a govemadoria, não a impede de subscrever a

indicação e fortalece ainda mais a causa. A Vereadora Aldaceia Oliveira esclareceu para o

Vereador Francisco Augusto (Xixico) que o Rio Grande do Norte ao invés de sete delegacias

da mulher, haverão doze delegacias, assim como o Hospital da Mulher da mulher em

Mossoró que estri tendo um investimento alto. Sobre a subscrição da matéria" ela disse que

teria que mudar algo na justificativa, pois não conseguia não visualizar o tanto que avançou

no Hospital Regional de Pau dos Ferros e as mudanças são positivas e muito significativas.

Assim, preferia ficar com os oficios e ir encaminhando para melhorar essa situação. A

Presidente da Casa parabenizou os autores da matéria, pois no mês anterior, a cidade de Pau

dos Ferros paÍou com o falecimento de duas crianças e que na saúde, nunca é pouco o que

se consegue. Explanou sobre as situações desenvolvidas com todos, pois a situação sem

pediatria é uma coisa preocupante, assim, sugeriu que todos os vereadores subscrevessem a

referida matéria, em nome dos pais de Helena e dos outros pais de crianças. O Vereador José

Alves (Galego do Alho) parabenizou os autores da matéria e que é mais que merecedor o

pedido, pois só quem tem a gaúar é o povo de Pau dos Ferros. Explanou que o Hospital

Regional atende muitos municípios e que há poucos pediatras, assim, pediu para a

Excelentissima Govemadora ver a matéria com bons olhos. A Indicação 000112022 foi

colocada para votação e foi aprovada por unanimidade- Em seguid4 a l'Secretaria leu a

ementa e justificâtivâ da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 0006/2022 de autoria do Vereador

Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requer a Prefeitura de Pau dos Ferros e a

Secretaria de Educação que seja feito um Planejamento, para que em seguida, seja paga uma

Bolsa aos alunos de baixa renda que fazem graduação em outros municípios. O Vereador

Deusivan Santos explicou que desenvolveu essa indicação, pensando nosjovens que não tem

condições de pagar os seus materiais didáticos para alunos que fazem graduação em

municipio, pois as dificuldades são grandes. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse

que é uma indicação muito importante para os graduandos do nosso municipio. O Vereador
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Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou o autor da matéria e sugeriu que tirasse o nome

"graduação" para colocar "estudantes que moÍam fora" favorecendo não só alunos de

universidades, bem como de cursiúos, etc. Explicou que como já foi aluno que morou fora,

sabe das dificuldades que já passou com relação à situações de dificuldades financeiras. O

Vereador Deusivan Santos disse que aceitava a sugestão de alteração e iria retiÍicar. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou o autor da matéria e explicou que

será múto importalte essa bolsa paÍa todos os estudantes que moÍarn fora. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou todas as mulheres, destacando sua filha.

Defendeu o aumento do piso salarial para os professores. A Vereadora Aldaceia Oliveira

mencionou que enquânto foi Secretrária de Educação, realmente havia essa bolsa para

eshrdantes em situação de vulnerabilidade social, e sugeriu para o autoÍ da matéria, o

Vereador Deusivan Santos, também incorporasse esse termo, pois era importante. O

Vereador José Alves (Galego Alho) também parabenizou a materia e destacou a importância

da mesma, pedindo para subscrever. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor da

matéria, relatando experiências pessoais enquanto estudânte, pois é a realidade de muitos. A

Yercadora Zélia Leite parabenizou o autor dâ matéria, mencionando que só quem ganha é o

povo de Pau dos Ferros e explicou que vá,rios estudantes precisam desses recursos. A

Indicação 000612022 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. O Vereador Deusivan Santos pediu para sair da sessão. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) pediu para sair da sessão. Dando continuidade,

a l" Secreüíria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 0008/2022 de

autoria do Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requeÍ que seja feito

o remanejamento de veículos (ônibus) que prestam serviços à Prefeitura. O Vereador Célio

de Queiroz (Célio da Farmácia) afrmou que foi procurado várias vezes por moradores da

referida rua, e que o barulho dos veículos, assim como o tamanho, incomoda os moradores

que ali habitam. A Indicação 000812022 foi colocada para votação e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores pÍesentes. A l' Secreüiria leu a ementa e justificativa da

seguinte matéria: INDICAÇÃO: OOLO|2O22 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas

de Oliveira, que requer ao Poder Executivo Municipal a construção de redutores de
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velocidades nas proximidades do Cemitério Público São Miguel, Rua Joaquim Torquato,

bairro Paraíso, neste município. A Vereadora Aldaceia Oliveira fez a defesa da referida

matéria, explicando que na plenrâria feita em seu mandato, houve pedidos com relação à essa

demanda e gostaria que a Excelentíssima Prefeita fizesse algo a respeito. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou a autora da matéria pelo pedido,

mencionando que também solicitou faixas de pedestres importantes pÍra em alguns pontos

na cidade. A Indicação 0010/2022 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade

pelos vereadores presentes. Dando continuidade, leu as ementas e justificativas das seguintes

matérias: INDICAÇÃO: OOl3l2O22 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do

Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Tediúo Freitas, Bairro Domingos

Gameleira; e INDICAÇÃO: OO12\2O22 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do

Alho). Que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Pastor Siqueir4 Bairro Domingos

Gameleira. O autor das matérias fez a defesa das mesmas, esclarecendo que em períodos

chuvosos essas ruírs ficam intransitríveis. As lndicações 001212022 e 0013/2022 foram

colocadas para votação e foram aprovadas por turanimidade. A Excelentíssima Presidente da

Casa, a Sra. Itacira Aires, encerrou a 2o Sessão Ordinríria do ano de dois mil e vinte e dois, e

para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveir4 Vereadora/l' Secretária da Mesa

Diretora da Câmara Municipal, lavrei a presente at4 mediante assessoramento de Gabriela

Oliveira Lim4 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, 09 de março de 2022.

lra Aires Nunes Josefa liveira

Presidente l'Secretária
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