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ATA DA 3! SESSÃO ORDINÁRIA DA 2C SESSÃO TEGISTATIVA DA 19C

LEGISIÁTURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e

cinquenta minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores via reunião vlrt,,nl (Google Meet)

cujo evento foi coordanada pela Presidente da Casa, a Excelentissima Sra. Francisca Itacira

Aires Nunes, mediante convocação aravés de Oficio Circular n" O07 /2022, a todos os

vereadores e vereadoras, a 3' Sesslo Ordinária da 2' sessão legislativr da 19' legisletura,

com o objetivo de apreciar seis matérias do Poder Legislativo: l. PROJETO DE LEI:

204412022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveira, que dispõe sobre a

criação do Programa de'Coleta Seletiva' no âmbito municipal e dá outras providências. 2.

INDICAÇÂo: 0009/2022 de autoria do Vereador Cetio de Queiroz Lopes (Célio da

Farmácia), que requer que seja viabilizado um ponto de ônibus com cobertura na BR 405

próximo à entrada de Guerra. 3. INDICAÇÃO:001112022 de autoria da Vereadora Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveira, que requer ao Poder Executivo Municipal a reforma da Praça

de Laser Antônio Francisco Floriano e Academia da Terceira Idade do bairro Manoel

Domingos, neste município. 4. INDICAÇÃO: 001512022 de autoria do Vereador Jose Alves

Bento (Galego Alho), que requer a Instalação de Lâmpadas de Led no Bairro João XXIII. 5.

INDICAÇÃO: O0l4l2O22 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego Alho), requer a

Construção de uma Praça de Lazer, Polo de Academia Comunitária, no Bairro Paraíso.6.

INDICAÇÀO: 001612022 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que sugere o

aumento de efetivo da Policia Militar e Civil no Alto Oeste Potiguar. A Excelentíssima Sra.

Francisca Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a todos os presentes que se

encontram de forma virtual ahavés das redes sociais, e os demais presentes. Em seguida,

pÍrssou a palavra para Ilustríssima l'Secretríria da Mesa Diretor4 a Seúora Vereadora

Aldaceia Chagas de Oliveira que realizou a conferência de quórum, na mediada em que do

coletivo de I I (onze) vereadores/as, registÍou-se a presença de nove (9), conforme atesta

lista de presença constante nesta ata, declarando, portanto, existência de quórum. Estavam
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presentes os seguintes vereadores: l. Alexsander Map.us Nunes Rocha (Leka Frentista); 2.

Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3. Francisco Augusto De Queiroz (Xixico);4.

Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar);5; Itacira Aires Nunes (Bolinha); 6.

José Alves Bento (Galego do Alho); 7. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 8. Reginaldo

Alves Da Silva; 9. Zélia Maria Leite. Os vereadores Francisco Deusivan dos Santos Nazririo

e Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa) justificaram suas ausências. Havendo

existência de quórzz suficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. Continuando,

a Ilustríssima 1'Secretriria fez a leitura da ordem do dia. Em seguida, leu a ementa e

justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 204412022 de autoria da Vereadora

Josefa Aldaceia Chagas De Oliveira" que dispõe sobre a criação do Programa de 'Coleta

Seletiva' no âmbito municipal e dá outras providências. Continuando, leu a ementa e

justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 0009/2022 de autoria do Vereador Celio de

Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja viabilizado um ponto de ônibus com

cobertura na BR 405 próximo à enfada de Guerra. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) disse que os moradores os procuraÍÍrm para que fizesse algo a respeito dessa

situação, para que os estudantes tivessem um lugar seguro para que estes ficassem abrigados.

Explanou que fica triste, pois até hoje suas demandas não foram atendidas pelo Poder

Executivo, citando o exemplo de uma lâmpada para o Sítio Grossos, assim como em outras

ruas na cidade de Pau dos Ferros. Destacou sobre a situação dos postos de saúde que está

faltando suprimentos. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor

da matéria, pois a comunidade mencionada precisa dessa cobertuÍa para os estudantes, bem

como a CAERN precisa se atentar também a algumas demandas desta comunidade. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) mencionou que as coberturas são muito necessárias,

então é muito importante esta indicação, parabenizando o autor da matéria. A Vereadora

Zélia Leite parabenizou o autor da matéria, pois é uma importante indicação. Indagou que se

question4 pois ao mesmo tempo analisa o cenilrio que uma parada de ônibus é pedida várias

vezes; enfatizou que também analisa o desastre que está a cidade de Pau dos Ferros buraco

no meio da rua, cachorro solto no meio da rua e a sociedade correndo risco, pois isso era o

mínimo que deveria ser feito. Indagou se realmente o Poder Executivo iria fazer essas
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paradas de ônibus, pois via lotes de cachorros com feridas. Falou sobre os discursos bonitos

na campanha e até hoje não foi colocado em prática, bem como outras situações na saúde. A

Vereadora Zéha l*ite deu o exemplo da sua irmã que esta há mais de um ano com um

procedimento a ser efetuado na Secretaria de §aúde. Afirmou que poderia provar o que estava

dizendo e que nada é feito. Acrescentou que existe tanto diúeiro, rtinheiro pâra contratâr

carro de luxo, midia e o povo sem medicamento, sem eklme, Íuâs esburacadas e os cachorros

tomando de conta da cidade. Mencionou sobre o Ex-Secretário de lnfrâestrutura que pediu

demissão e sabia que ele tinha saído por falta de condições de trabalho, pedindo paÍa que o

novo Secretário teúa condições agora. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar)

esclareceu que junto com o Vereador Francisco Augusto (Xixico) pediu viírias vezes paradas

de ônibus. Explanou que poÍ não estar havendo pequeno expediente, cobrou que no

Perímetro Irrigado há familias que nem materiais para limpeza de feridas em pessoas

diabéticas estii havendo. Desejou um feliz dia e mês da mulher para todas as mulheres,

expondo que uma mulher ficou sem transvaginal e sem um exame de mamografia no serviço

público municipal. Falou que na Creche do Riacho do Meio cortaram a energia por falta de

pagamento. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor da matéria e esperava que o

Poder Executivo atêndesse a demanda. Afirrnou que iria se ceÍtificar sobre as demandas da

saúde. Esclareceu que estii sendo solucionada a quesüio da limpeza e da poda de iirvores e

que sabe que tem muito a ser feito, no entanto, estaria sempre disposto a melhorar e fazer o

possivel para melhorar o atendimento aos municipes. O Vereador José Alves (Galego do

Alho) parabenizou os autores das matérias e disse que é uma reivindicação realmente antiga.

Esclareceu que na gestiio anterior a essa, fez muitas cobranças em vários setores também,

mas que a Vereadora Zélia Leite não tem moral para falar da saúde de Pau dos Ferros, pois

a mesma enqurnto Secretiíria de Saúde e o Ex-hefeito Leonardo Rêgo foram retirados pela

população. Disse que havia procedimentos de um ano, dois anos e não saia neúuma

ressonância, bem como outras situações que foram expostâs pelo mesmo. A Presidente da

Casa pediu para os vereadores se deterem ao assunto tratado na matéria. A Vereadora Zélia

Leite disse que tiúa moral para dar a ele e a quem não tiúa, pois não foi expulsa da

secretaria, pois estava com problemas de saúde. Falou que a ressonância foi autorizada para
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o mesmo após três dias de entrada. A Vereadora Zélia Leite expos que antes, havia uma

associação que eram enviados os cachorros com doenças para Apodi, e hoje a situação estrá

pior. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que não eram os vereadores que

estavam dizendo isso e sim o povo de Pau dos Ferros que estava reclamando da situação que

estava posta na cidade em várias areas. Alertou que a Excelenússima Prefeita tem sido

motivo de goz.ação em outÍos lugares, pois a mesma não tem preparação nem para falar em

público. A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou o autor da matéria pois era algo muito

necessário para os estudântes e quanto à saúde é preciso estar em sintonia com a cidade para

melhorar e fiscalizar, independente do partido. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse

que é uma indicação muito importante, sendo o assunto já bastante discutido e que os

assuntos pendentes discutidos, era melhor esquecer e seguir em frente, trabalhando junto e

fiscalizando. A Indicação 000912022 foi colocada para votação e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a 1' Secreúria leu a ementa e

justificativa da seguinte matéria: nIDICAÇÃO: 001112022 de autoria da Vereadora losefa

Aldaceia Chagas de Oliveira, que requer ao Poder Executivo Municipal a reforma da Praça

de Laser Antônio Francisco Floriano e Academia da Terceira Idade do bairro Manoel

Domingos, neste município. A Vereadora Aldaceia Oliveira explanou que sempre olha para

as comunidades com maior vulnerabilidade social e pediu para o Poder Executivo ver essa

matéria com bons olhos, pois os moradores pedem bastante esta demanda. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou a autora da matéria e espera que o Poder

Executivo possa üabilizar tanto a Praça de Lazer, bem como o calçamento. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou a autora da matéria e pediu para que o

Poder Executivo ver essas praças de lazer em outros bairros também, pois estava precisando

de reparos. A Indicação 01112022 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade

pelos vereadores presentes. Em seguida, a 1' Secretríria leu as ementas e justificativas das

seguintes matérias: INDICAÇÀO: OOl5l2O22 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

(Galego Alho), que requer a Instalação de Lâmpadas de Led no Bairro João XXItr; e

INDICAÇÃO: 001412022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego Alho), requer a

Construção de uma Praça de Lazeg Polo de Academia Comunitaria, no Bairro Paraiso. A
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Vereadora Zélia Leite pediu para sair da sessão. O autor das matérias explicou que o Bairro

Paraiso é populoso e vai gerar bem estar e saúde para os moradores. Também explicou que

com as lâmpadas no Bairro João XXI[, iní beneficiar e economizar no consumo de energia.

O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que a proposta das matérias é muito

importante, sendo algo pedido até em outras legislaturas, sendo uma necessidade

urgentemente. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor das

matérias e mandou um abraço para os Bairros referidos nas matérias, sendo importante a

efetivação das propostas. A Presidente da Casa mencionou que já pediu várias vezes essa

praça de lazer para o Bairro Paraíso, analisando a questão de escolas quejá é necessáLria no

referido bairro. A Vereadora Aldaceia Oliveira destacou a Indicação referente a Praça de

Lazer, pois é uma das que prioridades. Mencionou sobre a área de Lazer de futebol

"Areniúa", destinada pelo Senador Jean Paul. As Indicações 001412022 e 0Ol5/2O22 fonm

colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes.

Continuando, a l" Secretiíria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÀO:

001612022 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que sugere o aumento de

efetivo da Policia Militar e Civil no Alto Oeste Potiguar. O Vereador Reginaldo Alves

explicou que é uma indicação na busca de melhorar a necessidade de valorizar os

profissionais de segurança do Alto Oeste Potiguar, destacando algumas situações enquanto

foi servidor do serviço militar. Mencionou que é preciso investir mais na segurança pública,

pois estiá em defasagem o número de militares pela região, e assim, pede a Excelentíssima

Govemadora que possa veÍ essa situação qulnto a distribuição de militares, bem como a

equiparação salarial dos mesmos. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que

a Governadora Fátima Bezerra é experiente e espera que a mensagem do Vereador Reginaldo

Alves possa chegar até ela para que viabilize esta atenção para os guardas municipais,

melhorando as condições de trabalho. A Vereadora Aldaceia Oliveira pediu para subscrever

essa matéria e que realmente há a demanda, no entanto, é preciso reconhecer o que vem sido

feito, pois depois de quinze anos houve concurso para policiais militares. A Presidente da

Casa parabenizou o autor da matéria, pois para a mesma, segurança é algo muito importante

e já lutou muito por causas em segurança pública. A indicação 0016/2022 foi colocada para
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votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. A Excelentíssima

Presidente da Casa a Sra. Itacira Aires, etrcerrou a 3" Sessão Ordinríria do ano de dois mil e

vinte e dois, e para constar, etr' Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/I" Secretária

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 Livro de Registro de Presença das Sessões dessa Casa

Legislativa.

Pau dos Ferros, 14 de março de 2022.

ranclsca Aires Nunes Josefa vetra

Presidente
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