
Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipalde Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

ATA DA 6! SESSÃO ORDINÁR|A DA 2! SESSÃO TEGISIATIVA DA 19!
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNtClpAt DE pAU DOS FERROS, RN.

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

minutos, re"niram-se os Seúores Vereadores via reunião virtual (Google Meet) cujo evento

foi coordenado pela Presidente da Casa" a Excelentíssima Sra. Francisca Itacira Aires Nunes,

mediante convocação através de Oficio Circular n' 010/2022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 6' Sesslo Ordinária da 2' sessão legislativa da 19 legislaturÊ, com o

objetivo de apreciar quatÍo matérias do Poder Executivo e oito do Poder Legislativo: 1.

PROJETO DE LEI: 205212022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento, que autoriza o município de Pau dos Ferros a doar o imóvel que especifica e dá

outras providências. 2. PROJETO DE LEI: 205112022 de autoria da Excelentíssima Prefeita

Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre o Piso Municipal de Magistério para o

exercício de 2022 e dá outras providências. 3. PROJETO DE LEI: 2050/2022 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimenlo, que dispõe sobre a aberhra de

Crédito Especial e dá outras providências. 4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

002112022 de autoúa da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que altera

dispositivos da Lei Complementar n' 06120213 do município de Pau dos Ferros e drl outras

providências. 5. INDICAÇÀO:0029/2022 de auroria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas

de Oliveir4 que requer ao Poder Executivo Municipal que solicite aos órgãos comp€tentes o

recape.Írmento asÍiiltico da BR 405, trecho entre a Rua Hemetério Fernandes e o contomo

com a BR 226, neste município. 6. INDICAÇÀO:002812022 de autoria do Vereador Celio

de Queiroz Lopes (Célio da Farmiicia), que requer que viabilize a Urbanização e Construção

do Calçadão de Trecho da Rua Pedro Velho enüe a Rua 7 de Setembro e Rua Adolfo

Femandes no Centro da Cidade. 7. INDICAÇÃO: 002712022 de autoria do Vereador

Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que requer Pavimentação e Drenagem

da Rua dos Crisântemos, no bairro Alúzio Diógenes de Pau dos Ferros/RN. 8.

INDICAÇÃO: 0023/2022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que

1



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipalde Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

requer a Paümentação e Drenagem da Rua Ricarte Crescêncio Batalha" no Bairro Domingos

Gameleira. 9. INDICAÇÃO:0022t2022 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. 10. INDICAÇÃO: OO21|2O22 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveira" que requer ao Poder Executivo Municipal a revitalização da faixa de

pedes[es localizada em frente á Escola Estadual José Guedes do Rêgo, neste município. I l.
INDICAÇÃO: OOl8l2O22 de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario,

Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer a Pavimentação e Drenagem

da Travessa Maria Edite, no Bairro Riacho do Meio, no município de Pau dos Fenos. 12.

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

no Bairro Riacho do Meio, no município de Pau dos Ferros. 13. MOÇÃO DE PESAR:

001312021 de autoria dos Vereadores Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar),

Zélia Maria Leite, que dispõe sobre a Moção de Pesar a família Rêgo, pelo falecimento do

Seúor Francisco Assis do Rêgo. A Excelentíssima Sra. Francisca Itâcira Aires Nunes,

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

através das redes sociais, e os demais presentes. Em seguid4 a l" Secretiíria realizou a

conferência de quórum, namediadaem que do coletivo de I I (onze) vereadoreías, registrou-

se a presença dez (10), conforme atesta lista de presença constante nesta ata, declarando,

portanto, existência de quórum. Estavam presentes os seguintes vereadores: 1. Alexsander

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

Francisco Augusto De Queiroz (Xixico);4. Deusivan dos Santos Nazrário; 5; Itacira Ares

Nunes @olinha); 6. Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa); 7. José Alves Bento

(Galego do Alho) 8. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 9. Reginaldo Alves Da Silva; 10.

Zélia Maria Leite. O Vereador Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar)

justificou sua aus&rcia. Havendo existência de quórum suficiente, a Presidente da Casa

declarou aberta a sessão. As atas da 4" Sessão e 5" Sessão Ordinárias foram colocadas em

votação e foram aprovadas por unanimidade pelos veÍeadores pÍ€sentes. A Vereadora Zélia

Leite pediu para que fosse retirada de pauta a matéria de MOÇÃO DE PESAR: 001312021,
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devido a ausência do Vereador Francisco José (Gordo do Bar). O Vereador Reginaldo Alves,

Líder do Governo, pediu para que o PROJETO DE LEI: 205212022 entrasse na ordem do

dia, sendo votado e dispensado o tramite das comissões e agradeceu a colaboração de todos,

A Vereadora Aldaceia Oliveira sugeriu que o PROJETO DE LEI: 2051/2022 fosse votado

em sessão extraordiníri4 devido o projeto versar sobre o reajuste do piso salarial profissional

dos professores e considerando que, a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida vem

dialogando de forma democrática, aberta com os educadores, considerou oportuno Íemeter

o projeto para uma sessão exEaordiniá.ria. Explicou que como ainda haveria pÍaz§, eÍa

considerável continuar o diálogo com a categoria até o dia posterior (31 de março de 2022),

quando haveria a reuniÍlo com a assembleia. O Vereador Reginaldo Alves disse que o diiílogo

da Vereadora Aldaceia Oliveira era louvável, mas gostaria que o projeto tramitasse e fosse

para votação como está na pauta e se por amso, a gestão do Executivo achar pertinente, pode

vetar o projeto junto com a categori4 mas diante da situâção, o tempo estava curto e era

preciso votar para aprovaÍ ou reprovar. Assim, portanto, é preciso votação diante dos cento

e oitenta dias para seguir com as noÍmas do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de alguns

tribunais ter uma visão contrária- Portanto, como Líder do Governo, pediu para que o projeto

fosse votado confomre solicitou a gestão e desde já acha louvável a preocupação da

Vereadora Aldaceia Oliveira. O Vereador Reginaldo Alves, Líder do Govemo, pediu para

que os nobres pares s€ manifestassem a respeito da retirada ou não do projeto na presente

sessão. O Vereador Deusivan Santos explicou que como o projeto já vem sendo discutido há

tempos com a categoria e com o legislativo, é melhor colocar para votação. A Presidente da

Casa explicou que a solicitação de retirada do projeto dependia do Líder do Governo, mas

tendo em vista que o mesmo pediu para que os outros nobres pares discutissem, iria continuar

o debate. O Vereador Francisco Augusto Cxixico) pediu para que o projeto fosse votado logo,

pois se não, iria atrasar mais um mês e os professores é que estão perdendo com isso. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) pediu para que o referido projeto fosse

colocado logo em votação, devido o prazo de cento e oitentâ dias. Acrescentou que ele

mesmo já tiúa feito uma indicação neste sentido, pedindo a aprovação do aumento do piso

salarial, e como defensor niio poderia esperar mais neúum dia. A Vereadora Aldaceia
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Oliveira explicou que reconhecia que o aumento do piso salarial já deveria estar sendo pago,

mas existem os limites orçamentários, como existe no inicio de outros govemos. Disse que

o acordo com a categoria tinha sido para março, mas a prefeita mosuou com o Secreüírio de

Finanças que nÍio foi possível pagar em mÍrÍço e dessa form4 foi aberto um novo canal de

renegociação, então a intenção da mesma é considerar a possibilidade de diálogo com a

categoria junto da assembleia. Explicou que a questilo dos cento e oitenta dias não se aplica

ao município, tendo em vista que não haverá eleição mwricipal, não está fora de prazo. O

Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) disse que infelizrnente não tinha nem o que

discutir, pois era minoria e não tem nem vez e nem voz. Afirmou que era triste um projeto

como este, chegar no dia da sessão e desde janeiro estava sendo discutido e penalizando os

professores, e que infelizrnente a oposiçâo não é convidado para neúuÍn evento; acrescentou

que neúum dos vereadores da oposição não tem acesso e ntlo são convidados para nada. A

Vereadora Zélia Leite, o Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia), o Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) e o Vereador Jose Alves (Galego do Alho) votaram a

favor para que o projeto continuasse na ordem do dia e fosse para votação. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse para o Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) que as assembleias são abertas ao público e que todos podem participar e saber o

resultado, e tamMm foram chamados em cima da hora. A Presidente da Casa explicou sobre

o oficio que foi encarninhado pelo SINTE que conversava sobre o debate entre SINTE e

Poder Executivo, explanando que foi enüado no mesmo dia em que foi realizado. Todos os

concordaram que a matéria poderia enúar na sessão ordiruiLria. A l" Secretiária fez a leitura

da ordem do dia. Dando continuidade, a mesma leu a o oÍicio, ementa e justificativa da

seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 205112022 de autoria da Excelentíssima Prefeita

Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre o Piso Municipal de Magistério para o

exercício de 2022 e úí outras providências. O Vereador Reginaldo Alves, Líder do Govemo,

explicou que o projeto estava passando pela casa para dar um complemento do diálogo que

já estava ocorrendo com os professores. Disse que o que garante o compromisso do Poder

Executivo junto com a categoria é a própria lei, uma vez sendo aprovada e assim, era

necessário aprovar pan garantiÍ essa obrigatoriedade pelo próprio Poder Executivo. O
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Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que o projeto é muito impoÍante, pois os

professores pertencem a uma das classes mais sofredoras e entiio é uma coisa que eles têm

direito. O Vereador Deusivan Santos parabenizou os profissionais da educação e parabenizou

a gestão da Prefeita Marianna Almeida pelo diálogo; disse que é até uma maneira de se cobrar

a efetivação da lei e que é dos que cobr4 por isso, todos devem aprovar. A Vereadora

Aldaceia Oliveira explicou que enalteceu e fortaleceu a importância do diríLlogo da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida e que todos sabiam que foi acordado seÍ pago em

maÍço, no entanto, a Excelentíssima Prefeita explicou que não poderia no referido môs e

assim, teriam até o dia cinco de abril para abrir uma sessão extraordiniiria com a matéria em

debate. Mas, mesmo assim, reafirmou que sempre foi a favor do reajuste do piso salarial

profissional dos professores e só pediu para a matéria ser levada para uma sessão

extraordinríria pois seria melhor para a categoria e paÍa a gestão. A Vereadora Zélia Leite

disse que ficou surpresa, pois tudo chega na Casa Legislativa de última hor4 e que um proj eto

de lei que versa sobre o reajuste do piso salarial, desde janeiro vem sendo discutido poderia

ter mandado desde fevereiro e não enviaram. Informou que soube da última reunião com a

categoria de última hora e não teve como participar. Disse que era uma pena os vereadores

da oposição não poder se rerurir com os sindicatos junto com os outros vereadores e cada um

dos vereadores tem uma personalidade, mas a oposição, faz uma oposição decente. Falou

que estavam pedindo para colocar em votação, pois via os riscos que os professores estavam

correndo (da mesma forma do Estado que foi para ser aprovado de última hora); pois é uma

quesüio de descaso e desrespeito com a categoria. Expôs que houve diálogo da gestão

municipal com a categori4 mÍrs que o projeto de lei chegou de última hora e não iriam ser

irresponsáveis para não votar em um projeto que vai beneficiar a categoria. Explanou que

era vitima também por descaso do Govemo do Estado, que até então estava com dívida com

folha salarial a receber. Disse que no município é tanto diúeiro que não sabe nem o que se

faz com ele, mas os repasses que foram enviados para o município estão zerados, porque o

município não podia cumprir com este dever. Indagou o porquê de tanto dinheiro e não poder

pagar esse piso no mês de março. Falou que não ia se estender por múto tempo, falando sete

ou oito minutos falando porque tinham um combinado de três minutos de fala para cada
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vereador, porem, disse que era uma pessoa do lado da categori4 mas estava vendo o risco da

categoria da ser penalizada, caso o projeto nâo fosse aprovado logo e se estendesse mais uma

vez. O Vereador Alexsander Magnus (Leka FÍentista) deixou um abraço para todos os

professores e disse que sem eles, o país não tinha crescimento, sendo os professores a base

para todas as profissões e formações que o país tiúa hoje. Falou que tinha ouvido as palarras

de todos, inclusive daY ercadon Zélia Leite, pertencendo a uma oposição transparente, mas

o importante é que os Vereadores em Pau dos Ferros teúam um acompanhamento mais

preciso, mais diiíüogo com a categoria, com o Poder Executivo e com o SINTE; para que

possa se chegar a uma conclusíIo com relação a este projeto, pois são um conjunto e assim,

os professores possam chegar a um consenso e assim, foi favorável ao projeto. O Vereador

Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) explicou que estava indignado por ser mais um projeto

que chegou a Casa Legislativa em regime de urgência, sendo um plano desdejaneiro e tendo

tempo demais para chegar a Casa e ser debatido. Disse que por ser minoria, tudo passa e é

muito triste essa situação. Sobre o abatedouro público municipal, afirmou que é triste a

Prefeita dizer que não tem Íecurso para continuar as obras e que feliznente diúeiro existe,

expondo a situação de contrato com uma locadora de veículos e tudo isso era lamenüível.

Mencionou que espera que tudo isso possa ser resolvido até o dia quato de abril de dois mil

e vinte e um, para que os professores e nem as criangas úo sejam penalizadas. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que estava alegre e triste ao mesmo tempo, por ter

que votar em um projeto com âpenas doze por cento, mas que houve dirí'logo da

Excelentíssima Prefeita com a categoria. Explicou que era preciso votar a favor do projeto

porque a Prefeita já teve conversação com a categoria e explicou os motivos de apenas doze

por cento e se deixarern de aprovar a lei, vão apenasjudiar mais com a classe dos professores.

Falou que gostaria de estar aprovando os trinta e três poÍ cento do Govemo Federal e que

todos os profissionais passam por um professor. Explanou sobre os pagamentos referentes

ao reajuste dos meses de janeiro, fevereiro e março; que se tiver recurso, a gestão iní pagar

antes mesmo do combinado que foi no mês de novembro. O Vereador Alexsander Magnus

Nunes Rocha (Leka Frentista) foi favorável ao projeto; o Vereador Celio de Queiroz Lopes

(Célio da Farmácia) foi favoÉvel ao projeto; o Vereador Francisco Augusto De Queiroz
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(Xixico) foi favoúvel ao projeto; o Vereador Deusivan dos Santos Nazírio foi favonável ao

projeto; o Vereador Francisco Cutemb€rg Bessa De Assis (Gugu Bessa) foi favorável ao

projeto; o Vereador José Alves Bento (Galego do AIho) foi favorável ao projeto; a Vereadora

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira foi favorável ao projeto; o Vereador Reginaldo Alves

Da Silva foi favonlvel ao projeto; a Y ereadora Zélia Maria Leite foi favorável ao projeto. O

Projeto de LeiN'205112021 foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em

seguid4 a 1" Secretária leu o oÍicio, ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO

DE LEI: 2052/2022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento,

que autoriza o município de Pau dos Fenos a doar o imóvel que especifica e dá outras

providências. O Vereador Reginaldo Alves, Líder do Govemo, explicou que o referido

projeto se trata de doação de teneno para a Igreja de Cristo no bairro Princesiúa e que todos

sabiam da importância das igrejas para recuperação espiritual e emocional das pessoas

através da fé. Mencionou um pouco sobre a Igreja de Cristo e disse que esperava que os

nobres pares aprovassem o referido projeto. O Projeto de Lei N' 205212022 foi colocado para

votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. O Vice-Presidente, o

Excelentíssimo Vereador José Alves (Galego do Alho) assumiu os trabalhos legislativos,

pois a Presidente precisou se ausentar. A l" Secretária leu o oficio, ementa e justificativa da

seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 205012022 de autoria da Excelentíssima Prefeita

Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a abertura de Credito Especial e dií outras

providências. O Vereador Reginaldo Alves, Líder do Govemo explicou que o referido

projeto vem para cumprir o acordo feito do Poder Executivo junto com a sociedade, sobre a

questtlo do cadastramento com a equipe do IFRN para fomentar uma parceria de

cadastramento de imóveis. O Projeto de Lei No 2050/2021 foi colocado pâra votação e foi

aprovado por unanimidade dos vereadores presentes na s€ssâo. A l" Secretária leu a ementa

da seguinte matéria que traÍnitará em comissões pertinentes: PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR: 0021/2022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento, que altera dispositivos da Lei Complementar nqO 6/20213 do município de Pau

dos Ferros e dá outras providências. Em seguida, a l" Secretiíria leu as ementas e

justificativas das segúntes matérias: INDICAÇÃO: OOl8l2O22 de autoria do Vereador
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Francisco Deusivan dos Santos Nasario, Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa),

que requer a Pavimentação e Drenagem da Travessa Maria Edite, no Bairro Riacho do Meio,

no município de Pau dos Ferros; INDICAÇÃO: 000712022 de attoria do Vereador Francisco

Deusivan dos Santos Nasario, que requer que seja terminada a Drenagem e Pavimentação da

Rua Antônia Taveira Bessa no Bairro Riacho do Meio, no município de Pau dos Ferros. O

Vereador Deusivan Santos explicou que são duas ruas de tnáfego intenso, sendo uma paÍe

feita na antiga gestão e além disso, a conclusão irá trazer melhorias para a população e será

uma solução para os períodos chuvosos. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa)

agradeceu pelo trabalho da gestora que foi realizado no ano anterior, n:§ cÍts:ls da BR 266.

Disse que a Rua Maria Edite é pequena e é precisa a pavimentação e drenagem. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que as duas ruas mencionadas nas indicaçôes são

importantes, e as pavimentações são importantes. Falou que gostaria de subscrever as duas

referidas indicações. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) e o Vereador Deusivan

Santos agradeceram ao Vereador Francisco Augusto (Xixico) pela subscrição. As Indicações

00712022 e 001812022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por manimidade

pelos vereadores presentes. A 1" Secretiíria leu a ementa e justiÍicativa das seguinles

matérias: INDICAÇÀO: OO2ll2O22 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de

Oliveira, que requer ao Poder Execúvo Municipal a revitalização da faixa de pedestres

localizzda em frente á Escola Estadual José Guedes do Rêgo, neste município.

INDICAÇÃO: OO29|2O22 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de oliveir4 que

requer ao Poder Executivo Municipal que solicite aos órgÍios competentes o recapeamento

asflíltico da BR 405, trecho entre a Rua Hemetério Femandes e o contomo com a BR 226,

neste município. A Vereadora Aldaceia Oliveira explicou que a revitalização da faixa de

pedestres em frente a E.E. José Guedes do Rêgo, é algo emergencial e é um ponto que move

grandes problemáticas com o trlansito. No que tange a indicação 002912022, a mesma

mencionou que é uma demanda peÍinente para todos, pois a ausência de um anel viiirio traz

grandes problemáticas e o recapeamento irá amenizar os problemas existentes na referida

rua. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou a autora pelas matérias e

pediu ao Govemo do Estado que faça o recapeamento da RN 177 que liga a Avenida 13 de
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maio, próximo ao Bairro Riacho do Meio. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que

a indicação N" 002112022 é müto importante e espêra que a gesüio possa realizar o mais

nipido possível. Pediu para subscrever as duas indicações da Vereadora Aldaceia Oliveira.

A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que aceitava as duas subscrições e independente da

esfera govemamental, já encaminhou oficios para que seja feito o que deve ser feito,

independente da esfera govemamental ou federal. A Vereadora Zélia Leite parabenizou as

autoras das matérias e disse que a autora mencionou bem, pois todos os dias sai da Rua

Hemetério Femandes até o contorno e no Manoel Domingos não tem mais onde se passÍlr,

pois quando as carretâs passam, afundam. Explanou paÍa que houvesse realmente essa

parceria entre Govemo do Estado e o Poder Executivo, nesse sentido das revitalizações.

Falou que a sinalização de faixas de pedestres é muito importante não só no referido local da

indicação, bem outras regiões da cidade e é preciso colocar em prátic4 pois só quem vai

ganhar é a população. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) pediu para se retirar

da sessão. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou a autora das

matérias, mencionando que em frente a Caixa Econômica houve a contemplação de uma

faixa de pedestre. Indagou se era muito dificil dar continuidade a sinalização das faixas em

outros locais que precisam de urgênci4 como Praça da Matriz e Praça de Eventos. O

Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou a autora das matérias, porque

realmente o fânsito está um caos e todos sabiam que era importante fazer logo o serviço,

assim como na BR 226. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou a autora das matérias e

disse que são proposituras que enaltecem a Casa Legislatura. Disse que os referidos pedidos

esüio sendo viabilizados. O Presidente Interino, José Alves (Galego do Alho) parabenizou a

autora das matérias. As indicações 002112022 e O02912021 foram colocadas para votação e

foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores pres€ntes. Dando continúdade, a

Presidente da Casa reassumiu os [abalhos legislativos. Em segúd4 a l" Secretiária leu as

ementas e justificativas d," seguintes matérias: INDICAÇÃO: 002312022 de autoria do

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

Rua Ricarte Crescêncio Batalha no Bairro Domingos Gameleira; INDICAÇ ÃO: OOZZTZOZZ

de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Pavimentação e
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Drenagem da Rua Pedro Lopes Chaves, no Bairro São Judas Tadeu. O Vereador José Alves

(Galego do Alho) disse que as referidas ruas precisam urgentemente de melhorias na

infraestrutura pois só iria beneficiar os que ali habitam. O Vereador Alexsander Magnus

(Leka Frentista) parabenizou o autor das matérias e disse que as duas indicações são múto

importantes, esperando que possa ser viabilizadas essas obras. As Indicações 0022/2022 e

0023/2022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade. Em seguida,

a l" Secretriria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 0027 /2022 de

autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que requer

Pavimentação e Drenagem da Rua dos Crisântemos, no bairro Aluizio Diógenes de Pau dos

Ferros/RN. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse era mais uma matéria que

visava drenagem e pavimentação e todos sabiam das problemáticas daquela rua para os

moradores em períodos chuvosos, e assim, pediu para o pedido ser colocado na lista de

pavimentação e drenagem do município. O Vereador José Alves (Galego do Alho)

parabenizou o autor da matéria pela proposição. AYereaÀoraZélia Leite parabenizou o autoÍ

da matéria e disse que tanto no Baino Nações Unidas, como no Bairro Aluízio Diogénes,

haviam ruas intansitáveis com muitos buracos e lixo tomando de conta. Pediu para o Poder

Executivo fazer pelo menos um paliativo, tendo em vista que está ocorrendo vários assaltos,

além dos entulhos, buracos e lixos que está tendo em vários bairros como também Carvão e

Princesinha. A Indicação N" 0027/2021 foi colocada para votação e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida, a l' Secreüi,ria leu a ementa

e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 002812022 de autoria do Vereador Celio

de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que viabilize a Urbanização e Construção

do Calçadão de Trecho da Rua Pedro Velho entre a Rua 7 de Setembro e Rua Adolfo

Femandes no Centro da Cidade. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) explicou

que a referida matéria é uma continuação da indicação entre a Rua 7 de setembro e Rua

Adolfo Femandes porque é um percurso curto, porem de grande importância e sempre tem

uns altos. Fazendo o calçadão irá beneficiar as pessoas que ali passam e com certeza

melhoraria para toda a população. Pediu para a Excelentíssima Prefeita ver a indicação com

bons olhos. Pediu para o Secreüírio de Obras passaÍ no Centro e ver os entulhos, como
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madeira e outros materiais de construção; assim como na Rua Taveira de Bessa que

mencionou que iria ter problemas quando chovesse e assim esüí sendo, pois as pessoas de

Iracema e Ererê estilo cobrando quando vêm de carro de liú4 porque não tem quando passar

com material inadequado. Falou que esüá tendo bastante mato no Cemitério. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) pediu para subscrever a matéria e pediu para que o

Poder Executivo viabilizar a indicação. Sugeriu ao Poder Executivo que faça uma limpeza

no Alto São Geraldo, pois se a Barragem do Município de Pau dos Ferros sangrar, irá elevar

a água e os bueiros não irão suportar, transpoÍando a água para a Avenida. O Vereador José

Alves (Galego do Alho) parabenizou o autor da matéria pela indicação e pediu para todos os

vereadores, tanto da oposição como da situação paÍa que üsitassem o CAPS na Getulio

Vargas, pois se sentiu numa clínica e a infraestrutura melhorou bastante. A Vereadora Zélia

Leite pediu para se retirar. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor da matéri4 mas

que era preciso coúecer os limites de cada município e é preciso elogiar tanto os pontos

positivos como negativos de uma gestão e de forma humanizada, buscar ter uma maturidade

para também ver as coisas boas. A Presidente da Casa Itacira Aires @oliúa) parabenizou

a matéria e sugeriu tamMm a padronização das barracas existentes no percurso e disse que

inclusive, esteve com a Prefeita e pediu para que fosse viabilizado melhorias nesse sentido.

Explanou que sobre os entulhos, em uma gestão anterior, na reforma da Câmara Municipal

o legislativo foi multado, pois não é competência do Poder Executivo a retirada de entulhos.

O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) disse que não era entulho de construção,

mas sim de madeiras, galhos de rirvores. A Vereadora Aldaceia disse que a padronizzção do

centro comercial eÍa pertinente e sobre os materiais de construção em vias públicas era algo

que deveria ter penalidade de multa, tendo em vista que algumas ruas ficam intransitriveis e

comprometendo a estética da cidade. A Presidente da Casa disse que teve que se afastar pois

precisou se fazer presente no velório da Seúora lací e mencionou alguns relatos de vida com

a Seúora que infelizrnente veio a óbito. A Indicação 002812022 foi colocada para votação e

foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. A Excelentíssima Presidente da

Casa, a Sra. Itacira Aires, encerrou a 6" Sessão Ordinriria do ano de dois mil e vinte e dois, e

paÍa constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/l" Secretária da Mesa
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Diretora da Câmara Municipal, lawei a presente ata, mediante assessoÍaÍnento 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, 30 de março de 2022.

Aires Nunes Josefa Oliveira

Presidente 1
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