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ATA DA 4T SESSÃO ORDINÁR|A DA 2E SESSÃO IEGISIATIVA DA 199

TEGIS!ÁTURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas,

reuniram-se os Senhores Vereadores via reunião virtual (Google Meet) cujo evento foi

coordenada pela Presidente da Casa, a Excelentíssima Sra- Francisca ltacira Aires Nunes,

mediante convocação através de Oficio Circular n' 008/2022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 4'Sessão Ordinária da 2'sessão legislativa da 19' tegislatura, com o

objetivo de apreciar nove matérias do Poder Legislativo e uma do Poder Executivo: l.
PROJETO DE LEI:204912022 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), que denomina o logradouro que específica e dá outras providências.2.

PROJETO DE LEI: 2048n022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento, que altera e acÍesc€nta dispositivos na Lei no 727197 do município de Pau dos

Ferros e dá outras providências. 3. PROJETO DE LEI: 204512022 de autoria da Vereadora

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que lnstitui o Programa Municipal de Enfretamento ao

Feminicídio, visando à preservação e ao combate ao extÍemo da violência contras mulheres

e meninas e dando outras disposições. 4. INDICAÇÃO:0O23/2022 de autoria do Vereador

Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua fucarte

Crescêncio Batalha, no Bairro Domingos Gameleira. 5. fNDICAÇÃOl. 0022/2022 de autoria

do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da

Rua Pedro Lopes Chaves, no Bairro São Judas Tadeu. 6. TNDICAÇÃO: 0020/2022 de autoria

da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que requer ao Poder Executivo Municipal

a destinação de um profissional médico para a Unidade Básica de Saúde Caetano Bezerra do

Nascimento, no bairro Manoel Deodato, neste município. 7. INDICAÇÃO:0019/2022 de

autoria do Vereador Cetio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja

Construída uma Cobertura para o Pátio no Estomo dos Quiosques da Praça da Matriz. 8.

INDICAÇÃO: OOOT /2022 de autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos Nasario,

que requer que seja terminada a Drenagem e Pavimentação da Rua Antônia Taveira Bessa
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no Baino Riacho do Meio, no município de Pau dos Ferros. 9. PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO: 0001/2022 de autoria dos Veredores: Francisca ltacira Aires Nunes

@olinha), Francisco José Fernandes de Aquino (Gordo do Bar), que dispõe sobre a

concessão de Título de Cidadão Pau-Ferrense, e dá outras providências. 10. MOÇÃO DE

CONGRATULAÇÕES (APLAUSOS): 0001/2022 de autoria do Vereador Francisco

Deusivan Dos Santos Nasario, que dispõe sobre a Moção de Congratulações para a Seúora

Sheyla Maria Fontenele Macedo. A Excelentíssima Sra- Francisca ltacira Aires Nunes,

Presidente da Casa, cumprimenta a todos os presentes que se encontÍam de forma virtual

através das redes sociais, e os demais presentes. Em seguid4 pílssou a palavra para

llustríssima l" Secretríria da Mesa Diretor4 a Senhora Vereadora Aldaceia Chagas de

Oliveira que realizou a conferência de quórum, na mediada em que do coletivo de I I (onze)

vereadores/as, registrou-se a presença de nove (9), conlorme atesta lista de presença

constante nesta ata, declarando, portanto, existência de quórum. Estavam presentes os

seguintes vereadores: l. Alexsander Magnus 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; ltacira Aires Nunes (Boliúa); 6. Francisco

Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa); 7. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 8.

Reginaldo Alves Da Silva; 9. ZÁlia I§|.aria Leite. Os vereadores Francisco Deusivan dos

Santos Nazário e José Alves Bento (Galego do Alho) justificaram suas ausências. Havendo

existência de qurírum suÍiciente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. Continuando,

a Presidente da Casa sugeriu que fosse feita a cronometragem do tempo para tr€s minutos de

fala para cada vereador (a). O Vereador Reginaldo Alves se habilitou para registrar o tempo

de cada vereador (a). As úas da 2" Sessão Ondinária, 3' Sessão Ordinária e 4' Sessão

Extraordinária foram colocadas para votação. As atas foram aprovadas por unanimidade

pelos vereadores presentes. A Ilustríssima I'Secretária fez a leitura da ordem do dia. Em

seguida, leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 204512022 de

autoria 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. Foi lida o parecer das
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comissões pertinentes. A Vereadora Aldaceia Oliveira fez suajustificativa, mencionando que

nas razões do projeto já estava bem explicitado, mas que a violência contra a mulher é algo

que está posto em todos os tipos de sociedade, mas na nossa sociedade está em alta. Explicou

que a luta em defesa das mulheres não é para superioridade e sim no sentido de igualdade.

Mencionou que a pÍopositura tem relação com a Lei Casa Abrigo, Delegacia da Mulher, etc.,

pois é um trabalho que só acontece em rede, pois a violência contra a mulher ocorre de

múltiplas formas; elencou que é preciso ressignificar isso dentro da cultura familiar, em

ambientes escolares e nas instituições sociais, Explicou que a Sala Lilás implementada no

município de Pau dos Ferros é o inicio de um percurso muito longo a ser construído. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é um projeto muito específico e que se

fossem para discutir seria a noite inteira, mas é um projeto bem claro e bem específico que

não caberia discussão, apenas votação. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa)

parabenizou a autora da matéria pelo importantíssimo projao de lei, lembrando que está

faltando a Delegacia da Mulher em Pau dos Ferros, pois é algo quejá foi requisitado há muito

tempo por todos os vereadores e vereadoras e que será fundamental para representar mais de

trinta municípios no alto oeste potiguar. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse

que é um importante projeto, parabenizando a vereadora Aldaceia Oliveira e mencionou que,

tudo que fosse em benelicio da proleção das mulherrs podia contar com o voto do mesmo,

no entanto, um projeto dessa natureza precisa de subsídios assim como é necessária a

Delegacia da Mulher e uma mulher delegada operando a mesma. O Vereador Reginaldo

Alves parabenizou a autora da matéria, enaltecendo o respeito à causa feminina que são

vítimas de violência. Destacou a importância da Delegacia da Mulher, pois vê essa luta desde

de antes mesmo ser vereador, lembrando do momento em que a Vereadora Itacira Aires

@olinha) entÍ€gou o oficio de requerimento da Delegacia da mulher à Govemadora Fátima

Bezerra na parede da Barragem de Pau dos Fenos. O Vereador Reginaldo Alves disse que

esp€ra que, como a Vereadora Aldaceia Oliveira estri representando de forma direta o

Govemo do Estado na Câmara Municipal, era importante ela fazer uma cobrança formal ou

informal para a Govemadora Fiítima Bezerra para que a Delegacia possa ser implantada e

dar um suporte ao grandioso projeto da Vereadora Aldaceia Oliveira. A Vereadora Aldaceia
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Oliveira disse que o oficio foi entregue na JUCERN e que é uma luta histórica de várias

instituições como Câmara Municipal e OAB/Pau dos Ferros. Mencionou que há dezessete

anos não era criada uma Delegacia da Mulher e foram criadas umas e vão ser implementadas

mais outras (de sete vão para doze) e Pau dos Ferros estrí inclusa. A Presidente da Casa, disse

que a matéria em quesüio está bem completa, relembrando de um momento profissional, no

ano de dois mil e quatro que trabalhava na "Casa da Família" e na semana da mulher fez

ações intensas nesse sentido. Mencionou que foram visitar presidiarias que estavam no

prcsidio e no Governo de Fátima Bezerra teve a oportunidade de entregar dois oÍicios, um

na casa do Sr. Oseas Rodrigo e na inauguração da JUCERN. Explanou que soube por

informações que já há o espaço para implementação da Delegacia da Mulher e novamente

ficou na expectativa e gostaria que todos e todas continuassem unindo forças para solicitar

que o pedido seja atendido. O Projeto de Lei No 204512022 foi colocado para votagão e foi

aprovado por unanimidade pelos vereadores pÍesentes. A l" Secretária leu os oficios e

ementários das seguintes matérias que irão passar pelas comissões pertinentes: PROJETO

DE LEI: 2048/2022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento,

que altera e acrescenta dispositivos na Lei no 72'1197 do município de Pau dos Ferros e dá

outras providências; PROJETO DE LEI: 204912022 de autoria do Vereador Francisco

Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que denomina o logradouro que especifica e dá

outras providências; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 0001/2022 de autoria dos

Veredores: Francisca ltacira Aires Nunes (Boliúa), Francisco José Femandes de Aquino

(Gordo do Bar), que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Pau-Ferrense, e dá outras

providências. As matérias do Vereador Deusivan Santos e José Alves (Galego do Alho)

foram retirades de pauta em virtude da ausência dos mesmos. A l" Secreúria leu a

onenta e justificativa dâ seguinte matéria: INDICAÇ ÃO: OOISIZOZZ de autoria do Vereador

Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja Construída uma Cobertura

para o Pátio no Estomo dos Quiosques da Praça da Matriz. O Vereador Célio de Queiroz

(Célio da Farmácia) explicou que os quiosques da Praça da Matiz ficam expostos, pois

passam muitas pessoas para se alimentar e até mesmo passâr o tempo, e na época de chuva

e sol exposto, a cobertura da localidade é algo que iná proteger as pessoas. Falou para o Líder
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do Govemo, Reginaldo Alves, que a cobertura do Mercado Público não está acendendo as

luzes pela noite ficando muito escuro. Tambem expôs sobre a situação na rua da Travessa

Mano Marcelino para que fosse feita uma limpeza, póximo ao centro de velório. O Vereador

Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou o autor e disse que já havia feito uma matéria

com essa mesma intencionalidade, em outra legislatura porque é algo muito mais que

merecido. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor da materia pela importância da

indicação, niio só no período chuvoso, mas tamMm na época de estiagem que podem

propiciar insolação. No que refere a iluminação da cobertura do Mercado Público, informou

que iria ver o que poderia ser feito nesse sentido. Sobre o Centro de Velório, explicou que

tambem iria fazer algo a respeito. O Vereador Alexsander Magrrus (Leka Frentista)

parabenizou a matéria, pois disse que os quiosques são importantes para a movimentação do

comércio e espera que o Poder Executivo possa fazer algo a respeito, vendo com bons olhos.

Expôs reivindica@es: Rua Rafael Femandes de Queiroz, Bairro Carvão há uma grande

dificuldade de acesso dos moradores e iluminação falha; No Bairro Aluízio Diógenes na Rua

Lavanda e Rua Orquídeas também esú com dificil acesso; Rua Maria Querubina da

Conceição no Bairro Bela Vista, em que moradores também tem dificuldades para acesso;

Rua Independência, buracos nas proximidades do [aboratório de Dr. Lobinho. A Vereadora

Zélia Leite parabenizou o autor da matéria pela importância da mesma, pois todos sabiam da

necessidade não só em período chuvoso, como também no período de estiagem, e assim, só

quem ganha é a população de Pau dos Ferros. Mencionou que antes mesmo do período

chuvoso já havia buracos e que foi procurada pela população dos Bairros Nações Unidas e

Aluízio Diógenes que as ruas além do lixo, é muito buraco, estando intransiúveis. Explicou

que em dada situação de tÍânsito póxima a rua do Senhor Dr. Hênio, teve que voltar e ir para

uma rua pavimentada. Mencionou que na Rua das Violentas tem muito lixo, criando até peste

de ratos, pois tem muito mâto e entulhos, assim, deixou seu apelo para que o Poder Executivo

teúa mais atençiio nesse sentido, pois Pau dos Ferros cresceu muito. A lndicação N'

01912022 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores

pr€sentes. A l'Secretária leu a ementa da seguinte matéria: INDICAç^O: OO2O|2O22 de

autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que requer ao Poder Executivo
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Municipal a destinação de um profissional médico para a Unidade Brásica de Saúde Caetano

Bezerra do Nascimento, no bairro Manoel Deodato, neste município. O Vereador Reginaldo

Alves pediu quesülo de ordem, explicando que a matéria podia ser retirada tendo em vista o

inicio dos atendimentos médicos na UBS Caetano Bezerra do Nascimento, o Médico Dr.

Lindemberg. A Vereadora Aldaceia Oliveira continuou sua fala, pois gostaria de ler a

justificativa da matéria. A Presidente da Casa, a Vereadora ltacira Aires (Boliúa) explicou

que mandou uma mensagem para a Vereadora Aldaceia Oliveira, no dia da sessão,

explicando quejá havia atendimento médico, inclusive dias e honírios. A matéria foi retirada

de pauta. A Excelentíssima Presidente da Casa, a Sra. Itacira Aires, encerrou a 4" Sessão

Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, e para constar, eu, Josefa Aldaceia Chagas de

Oliveira, Vereadora/ I " Secretiíria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lavrei 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, constânte no Livro de Registro de Presença

das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 23 de março de 2022.

lra ires Nunes Josefa A lvelra

Presidente I
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