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ATA DA 7C SESSÃO ORDINÁR|A DA 2' SESSÃO TEGISTATIVA DA 19!
TEGISIÁTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, as quinze horas e vinte

minutos, reuniram-se os Seúores Vereadores via reunião virtal (Google Meel) cujo evento

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

mediante convocação através de Oficio Circular n" 01112O22, a todos os vereadores e

vereadoras, a 7 Sessôo Ordinária da 2' sessão legislativa da l9 legislatura, com o

objetivo de apreciar uma matéria do Poder Executivo e oito do Poder Legislativo: l.

PROJETO DE LEI: 2M812022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento, que altera e acrescentâ dispositivos na Leí no 727197 do município de Pau dos

Ferros e dá outras providências. 2. PROJETO DE LEI: 205312022 de autoria da Vereadora

Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), que denomina a Rua Maria Rumana do Nascimento,

logradouro público que especifica. 3. INDICAÇÃO:002412022 de autoria do Vereador Jose

Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Climatização daq salas de todas as Escolas e

Centros Educacionais do Municipio. 4. INDICAÇÃO: 0025/2O22 de autoria do Vereador

Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a lnstalação de um Parque Infantil na Escola

Municipal Elpídio Virginio Chaves.S. INDICAÇÃO: 002612022 de autoria do Vereador

Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requeÍ ao Diretor Superintendente Do

DEMUTRAN a Pintura da Faixa de Pedestres e a Implantação de Placas de Sinalização de

Trânsito, na Escola Estadual João Escolástico, e na CEMEI - Vera Lúcia Diógenes, na Rua

Joel Praxedes, no Bairro Riacho do Meio, no Município de Pau dos Ferros. 6. INDICAÇÃO:

003112022 de autoria da Vereadora Francisca ltacira Aires Nunes (Bolinha), que requer a

criação de um Banco Ortopédico na Cidade de Pau dos Ferros,RN. 7. INDICAÇÃO:

003312022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que requer ao Poder

Executivo Municipal a drenagem, pavimentação e iluminação (lâmpadas LED), do pátio em

frente ao Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido -URFESA, prestando esse

serviço, também, ao Centro Municipal de Educação Infantil Djalma de Freitas, neste
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município. 8. INDICAÇÃO:001512022 de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes

Rocha (Leka Frentista), que requer Vigia/Segurança Para o Centro de Atenção Psicosocial -
CAPS. 9. MOÇÃO DE CONGRATUTaçÕES (APLAUSOS): OOOL/2O22 de autoria do

Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requeÍ moção de Congratulações para

a Senhora Sheyla Maria Fontenele Macedo. A Excelentíssima Sra. Francisca Itacira Aires

Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a todos os presentes que se encontram de forma

virtual através das redes sociais, e os demais presentes. Em seguida, a 1'Secretária realizou

a conferência de quórum, na mediada em que do coletivo de I I (onze) vereadores/as,

registrou-se a presença de nove (9) conforme 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. Deusivan dos Santos Nazrírio; 5;

Itacira Aires Nunes (Bolinha); 6. Francisco José Fernandes de Aquino (Gordo do Bar) 7.

José Alves Bento (Galego do Alho) 8. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 9. Reginaldo

Alves da Silva. Havendo existência de quórum suficiente, a Presidente da Casa declarou

aberta a sessão. O Vereador Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa) e Zélia

Maria Leite justificaram suas ausências. A ata da 6" Sessão Ordinária foi colocada para

votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. A Ilustríssima 1'

Secretária, a Senhora Aldaceia Oliveira, leu a ordem do dia. Em seguida, leu o oficio, ementa

e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 204812022 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que altera e acrescenta dispositivos

na Lei no 727197 do município de Pau dos Ferros e dá outras providências. O Vereador

Reginaldo Alves, Líder do Governo, disse que era mais um Projeto de Lei do Executivo que

valoriza as mulheres e dispensa até comen!írios, pois iria enaltecer a mulher e esperava que

os nobres pares votassem a favor. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) explicou que é

um projeto que já está muito detalhado, especificado e não tem neúum problema, pois

valoriza a mulher, sendo uma espécie de estatuto. O Vereador Deusivan Santos parabenizou

o projeto e falou que de certa forma a mulher sempre foi excluída da sociedade, tendo que

lutar bastante e assim, todo projeto que viera a Casa Legislativa deve ser aprovado por todos.
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A Vereadora Aldaceia Oliveira explanou que a questão da mulher, assim como de outros

seguimentos sociais, à medida que a sociedade vai se desenvolvendo as leis vão sendo

alteradas. Disse que gostaria de solicitar aos nobres pÍues, no artigo primeiro onde será

acrescentado: "tmplantação de programa, desenvolvimento e manutenção das atividades

relacionadas aos direitos da mulher" fosse substituído por "Implantação de políticas públicas,

progrÍlmÍts [...]" e justificou que essa alteração é devido nas razões do projeto mencionar

políticas públicas e 'Violência contra mulher, combate ao analfabetismo e outras

problemáticas sociais são âtenuadas por pÍogmmas e ações, mas são as políticas públicas

aquelas que tem o caráter continuo, e mesmo porque, nas razões do projeto foram colocadas

'políticas públicas', porque programas são ações espoÉdicas não possuindo caníter continuo

t...]." O Vereador Reginaldo Alves disse que infelizmente, os nobres pares na condição de

vereadores não podem propor mudanças, tendo em vista que veio do Poder Executivo e

infelizrnente não têm essa autonomia. Acrescentou que não via prejuízos caso não mudasse

os termos. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que a lei é de extrema relevância e que

depois, a Excelentíssima Prefeita poderia encaminhar uma emenda aditiva para mudar esses

termos. A Presidente da Casa colocou em votação o Projeto de Lei N'2048/2022 e foi

aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Dando continuidade, a 1'

Secretrária leu a ementa da seguinte matéria que tramitará em comissões pertinentes:

PROJETO DE LEI: 205312022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes

(Bolinha), que denomina a Rua Maria Rumana do Nascimento, logradouro público que

especifica. Logo depois, a 1" Secreúria leu as ementas ejusühcativas das seguintes matérias:

INDICAÇÃO: OO24|2O22 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que

requer a Climatização das salas de todas as Escolas e Centros Educacionais do Município;

INDICAÇÃO: 002512022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que

Íequer a Instalação de um Parque Infantil na Escola Municipal Elpidio Virginio Chaves. O

Vereador José Alves (Galego do Alho) explicou que gostaria de reivindicar a Excelentíssima

Prefeita Marianna Atmeida do Nascimenlo a climatização de todas as salas de aula do

municipio de Pau dos Ferros, pois com certezâ com a climatização nas salas de aula, os

alunos irão ter um bom desempeúo, sendo algo muito simples para realizar. Sobre a
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Indicação 002512022, falou que é um pedido antigo de outras legislaturas e não foi atendido,

assim, pediu para que fosse atendido pois era algo simples e de grandes melhorias. 0
Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor das matérias pelas

proposições, pois é importante valorização a educação e muito mais importante, a

valorização dos professores. Frisou que a Quadra do Bairro João XXIII precisa de conclusões

e indagou se foram feitos alguns estudos acerca dessa situação porque a quadra é muito

importante para a população. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é a Indicação

0024/2022 é múto importante, mas é preciso se realizar por etapas e tendo alguns colégios

quejá possuem ar-condicionado. Sobre a lndicação 002512022 afirmou que também é muito

importante. A Presidente da Casa disse que as indicações propostas em debate são

pertinentes, pois como profissional da educação, a mesma trabalhou muito tempo em sala de

aula e sabe como o clima da cidade é quente, sendo muito justo climatizar as escolas do

municipio. No que conceme a Indicação 002512022 também disse que é algo muito

importânte para propiciar lazer e diversão para as crianças, esperando que a Secretária de

Educação possa ajudar neste sentido. A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou o autor

das matérias, mencionando que inclusive são metas do Plano Municipal de Educação e Pau

dos Ferros precisa otimizar as questões estnrturais no sentido de garantir a permanência das

crianças na escola. O Vereador José Alves (Galego do Alho) informou que foi na Escola

Elpídio Chaves e ficou muito feliz com a limpeza, climatização e merenda escolar, assim

como em outras instituições do município que estâo com ótimo estado. A Vereadora

Aldaceia Oliveira informou que o Deputado Francisco do PT repassou uma emenda no valor

de cento e trinta mil reais para a Escola Elpídio Chaves. O Vereador Reginaldo Alves pediu

para se retirar da sessão. As Indicações 002412022 e 002512022 foram colocadas para

votação e foram aprovadas por unanimidade de votos pelos vereadores presentes na sessão.

Em seguida, a l" Secretiíria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO:

002612022 de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requeÍ ao

Diretor Superintendente Do DEMUTRAN a Pintura da Faixa de Pedestres e a Implantação

de Placas de Sinalização de Trânsito, na Escola Estadual João Escolástico, e na CEMEI -

Vera Lúcia Diógenes, na Rua Joel Praxedes, no Bairro Riacho do Meio, no Município de
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Pau dos Ferros. O Vereador Deusivan Santos disse que é uma reivindicação da maioria dos

populares do Bairro fuacho do Meio, crendo que não é algo dificil de se fazer e trará

segurança para crianças e pedestres que fazem travessia para as escolas do município. A

Vereadora Aldaceia Oliveira narrou que enqwmto não havia faixa de pedestres em frente a

UERN Campus Pau dos Ferros viu muita gente acidentada, sendo, portanto, as faixas muito

importantes nas escolas também. A mesma parabenizou o autor da matéria. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) parabenizou o autoÍ da matéria e enunciou que já havia

apresentado essa proposta a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida, mas como a matéria

é destinada ao Diretor Superintendente Do DEMUTRÂN, seria interessante haver

sinalização de placas em todas as escolas estaduais. Pediu para subscrever a referida matéria.

O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que é uma matéria muito importante,

porém, já havia um ano e três meses que os vereadores cobram faixas e sinalizações, sendo

apenas duas viabilizadas. Acrescentou que as respostas apenas retomam estudos, pesquisas,

erc., e destacou paÍa que fosse feito algo o mais nípido possível. Também comentou que o

DEMUTRAN visitasse ao redor da Escola José Guedes e Universidade Potiguar. A

Presidente da Casa teceu algumas considerações, explicando que há anos, os vereadores

também reivindicam proposições semelhantes. Pediu para que houvesse fiscalização nas

faixas de pedestres e comunicou que a Câmara Municipal iâ realizar eventos com relação

ao Maio Amarelo, em parcerias com outras instituições. O Vereador Francisco José (Gordo

do Bar) pediu para se retirar da sessão. A Indicação 0026/2022 foi colocada para votação e

foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a 1' Secretária leu a

ementa e justificativa da seguinte materia: INDICAÇÃO: 003112022 de autoria da Vereadora

Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), que requer a criação de um Banco Ortopédico na

Cidade de Pau dos Ferros, RN. O Vice-Presidente, o Seúor José Alves (Galego do Alho)

assumiu os trabalhos legislativos. A Vereadora Itacira Aires (Bolinha) disse que são muitas

reivindicações feitas ao longo do trabalho legislativo e observa as circunstâncias. Explicou

que teve a oportunidade de ser assessorada por uma pessoa que tem dificuldade de locomoção

e sempre teve interesse em lutar por uma instituição que viabilizasse empréstimo de materiais

ortopédicos. Mencionou situações nas quais já presenciou a necessidade desses recursos.
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Expressou que gostaria que a Excelentissima Prefeita Marianna Almeida do Nascimento

viabilizasse o Banco Ortopédico. A Vereadora Aldaceia Oliveira declamou que é uma

matéria múto pertineDte e importante, sendo que mútas pessoas precisam desses materiais

ortopédicos e não têm as mínimas condições de comprar. Acrescentou que se fosse feita uma

campaúa incentivando doações pela população, com certeza haverá um excelente banco. O

Vereador Deusivan Santos explanou que vivencia tal fato todos os dias, tendo que até buscar

cadeira de rodas em sítios para as pessoas que o procuram, pois tem pessoas que não possuem

condições nem de comprar muletas. Falou que é algo muito pertinente e que tem tudo paÍa

que possa ser desenvolvido. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) explicou que é um

projeto de suma importância, pois existem pessoÍs sem condições alguma de comprar um

material ortopédico e fazendo uma campaúa de doações com a sociedade civil e ONGs,

com certeza vai dar certo. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) expôs que é

uma matéria muito importante, pois todos sabiam da procura de materiais ortopédicos pela

população mais carente e seria muito impoíante o município viabilizar. O Presidente

Interino, parabenizou a autora da matéria e disse que o Banco de Materiais Ortopédicos vai

servir muito para a população mais carente que não tem condições de comprar. O Presidente

lnterino colocou em votação a Indicação 003112022 e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. A Presidente da Casa, Itacira Aires (Bolinha) reassumiu os

trabalhos legislativos e informou quejá existe um equipamento que tira o paciente da cama

e coloca em uma cadeira (e vice-versa). Em seguida, a l' Secretária leu a ementa e

justiÍicativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 003312022 de autoria da Vereadora Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveira, que requeÍ ao Poder Executivo Municipal a drenagem,

pavimentação e iluminação (lâmpadas LED), do pátio ern frante ao Campus da Universidade

Federal Rural do Serniárido -URFESA, prestando esse serviço, também, ao Centro

Municipal de Educação Infantil Djalma de Freitas, neste municipio. A Vereadora Aldaceia

Oliveira explicou que é uma indicação que decorre de vários pedidos através de estudantes,

professores e servidores da UFERSA e que a escuridão é uma das problemáticas, assim como

a violência local. Acrescentou sobre a UFERSA ser próximo a BRs e é melhor prevenir do

que cuff. Sobre o CMEI, argumentou que também precisa de iluminação, tendo em vista a
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escuridão e o risco de violênciajá narrados. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista)

parabenizou a autora da matéria e parabenizou a UFERSA, esperando que o Poder Executivo

possa viabilizar a iluminação extema, assim como na região do Hospital Centenrírio até a

saida da cidade, esperando que o pedido possa ser atendido. O Vereador Deusivan Santos

parabenizou a autor da matéria e disse que quem transita nas proximidades da UFERSA

realnente precisa de mais seguÍança. A Presidente da Casa parabenizou a autora da matéria,

argumentando que a falta de iluminação traz oums circunslâncias, como a violência, medo

e temoÍ. A lndicação 003312022 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade

pelos vereadores presentes na sessão. O Vereador José Alves (Galego do Alho) pediu para

se Íetirar da sessão. Dando continuidade, a I' Secretríria leu a ementa e justificativa da

seguinte matéria: INDICAÇÃO: OO35|2O22 de autoria do Vereador Alexsander Magnus

Nunes Rocha (Leka Frentista), que requer Vigia/Segurança Para o Centro de Atenção

Psicosocial - CAPS. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou os

servidores do CAPS e pediu para que de imediato fosse colocado um segurança no local,

para assim fazer mais seguÍanga paÍa que os que estão no local e até mesmo para o

patrimônio. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou ao autor da

matéria pela importante indicação, por ter pessoas com algumas necessidades. Acrescentou

que recebeu fotos de um morador na Rua das Violetas e que "a coisa realmente estrá feia", e

ele reclama, que os canos da CAERN estão quebrando, sendo necessário fazer reparos e ter

um olhar paÍa essas ruas que est?lo precisando de serviço. Continuando a sessão, a lu

Secretária leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: MOÇÃO DE

CONGRATLJLAÇÔES (APLAUSOS): 0001/2022 de autoria do vereador Francisco

Deusivan dos Santos Nasario, que requeÍ moção de Congratulações para a Senhora Sheyla

Maria Fontenele Macedo. A Vereadora Aldaceia Oliveira" pediu para subscrever a Moção

de Congratulações (Aplausos) 0001/2022. O Vereador Deusivan Santos teceu alguns

comentáLrios sobre a Senhora Sheyla Maria Fontenele Macedo, elogiando a mesma sobre o

trabalho desempeúado em diversas esferas e especificamente, no Projeto "Ética na Escola".

O Vereador Francisco Augusto (Xixico), a Vereadora Aldaceia Oliveira, a Presidente da

Casa e o Vereador Alexsander Magnus (Leka Frantista) também elogiaram a Seúora Sheyla
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Maria Fontenele Macedo e ftzera;rr: comentários acerca do trabalho desempenhado pela

mesma. 0 Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) pediu licença para expor algumas

demandas do município: Atenção na Avenida Independência, Rua Treze de Maio, Rua

Hemetério Femandes, roço na passagem molhada no Alto São Geraldo. Proximidade

próximo ao Banco Bradesco: material de asfalto que precisa ser retirado. A Vereadora

Aldaceia Oliveira comunicou sobre a abertura de inscrições para o festival de quadrilhas,

pela Secretaria de Cultura e Turismo. A MOÇÃO DE CONGRATULAÇÔES

(APLAUSOS): 000112022 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. A Excelentíssima Presidente da Casa, a Sra. Itacira Aires,

encerrou a 7 Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, e para constar, eu, Josefa

Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/l' Secretaria da Mesa Diretora da Câmara

Municipal, lavrei a presente atâ, 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 F ab,'il de 2022.

ranclsca Aires Nunes Josefa Aldac

Presidente 1" Secre!ária
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