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ATA DA 8! SESSÃO ORDTNÁRN DA 2! SESSÃO IEGIS]ÂTIVA DA 19!
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos treze 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 viroal (Google Meel) cujo evento

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

mediante convocação através de Oficio Circular n' 01212022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 8' Sessão Ordinária da 2' sessão legislativa da 19Ê legislatura, com o

objetivo de apreciar duas matérias do Poder Executivo e sete do Poder Legislativo: 1

PROJETO DE LEI: 205512022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira,

que autoriza o Poder Executivo a implantar ciclovias ou ciclofaixas nos projetos e obras

viárias do município de Pau dos Ferros, RN. 2. PROJETO DE LEÍ:205412022 de autoria da

Excelentissima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que se ratifica o Protocolo de

lntenções firrnado entre o Govemo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria

de Estado da Saúde Pública, e municípios. 3. PROJETO DE LEI: 2U912022 de autoria do

Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que denomina o logradouro

que especifica e dá outras providências. 4. INDICA ÇAO: OO42|2O22 de autoria da Vereadora

Francisca Itacira Aires Nunes (Bolhha) que requeÍ a instalação de cercado de proteção em

playground da Praça da Matrí2, na cidade de Pau dos Ferros, RN. 5. [.{DICAÇÃO:

0041/2022 de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requer que

Seja Feita Uma Praça de Convivência com Parque Infantil, no Bairro Carvão, no Municipio

de Pau dos Ferros. 6. INDICAÇÃO: 004012022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas De Oliveir4 que requer, no uso de atribuições legais e regimentais.ao Poder

Executivo Municipal que seja criada e implementada" no municipio de Pau dos Ferros/RN,

a Feira da Agricultura Familiar, de forma a potencializar a economia local e dos sujeitos do

lugâr, consoante com a legislação pertinente. 7. INDICAÇÃO: 0039/2022 de autoria dos

Vereadores Francisco José Fernandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zêlia Maria Leite, que

arvide esforços no sentindo de implantar uma faixa de pedestre em frente a agencia do
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BRADESCO na cidade de Pau dos Ferros/RN. 8. INDICAÇÃO:0036/2022 de autoria do

Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que requer manutenção e

Cobertura da Quadra de Esportes da Praça Israel Ferreira Nunes, no Bairro São Benedito, 9.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 0022/2022 de autoria da Excelentíssima Prefeita

Marianna Almeida Nascimento, que altera os apêndices que menciona Lei Complementar

n"O1612021do município de Pau dos Ferros e dá outras providências. 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 pÍesentes. Em seguida, a

l' Secretária realizou a conferência de quórum, na mediada em que do coletivo de 1 I (onze)

vereadores/as, registrou-se a presença de oito (8) 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. ltacka Aires Nunes

(Bolinha); 5. Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar); 6. Francisco Gutemberg

Bessa De Assis (Gugu Bessa); 7. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 8. Zélia Maria Leite.

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

Vereador Deusivan dos Santos Nazário; José Alves Bento (Galego do Alho); e Reginaldo

Alves da Silva justificaram suas ausências. A ata da 7" Sessão Ordinriria foi colocada para

votação e foi aprovada por unanimidacle pelos vereadores presentes. O Vereador Deusivan

Santos entrou na sessão. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) pediu para retirar a

seguinte matéria da sessão: INDICAÇÀO: 0038/2022 de autoria dos Vereadores Francisco

José Femandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que envide esforços no

sentido de concluir a pavimentação da Rua Soldado Xaxu no bairro Manoel Deodato no

municipio de Pau dos Ferros. 0 mesmo, afirmou que a Excelentíssima Prefeita, juntamente

do Vice-Prefeito e o Vereador Reginaldo Alves teriam firmado compromisso em rcalizar a

obra, e assim, iria aguardar. A Ilustríssima 1" Secretária, a Seúora Aldaceia Oliveira, leu a

ordem do dia. Em seguida, leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE

LEI: 204912022 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa),

que denomina o logtadouro que especifica e dá outras providências. O Vereador Francisco
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Gumtemberg (Gugu Bessa) disse que a referida rua fica próxima a BR 405 e vai eternizar a

memória da seúora na localidade. Pediu aos edis que votassem a favor do projeto. O Projeto

de Lei N"2049/2022 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. Em seguida, a l" Secretiíria leu a ementa das seguintes

matérias que tramitarão em comissões pertinentes: PROJETO DE LEI:205412022 de autona

da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que se ratifica o Protocolo de

lntenções firmado entre o Govemo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secreüíria

de Estado da Saúde Pública" e municipios; PROJETO DE LEI: 205512022 de autoria da

Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a implantar

ciclovias ou ciclofaixas nos projetos e obras viárias do município de Pau dos Ferros, RN;

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:0022/2O22 de autoria da Excelentissima Prefeita

Marianna Almeida Nascimento, que altera os apêndices que menciona Lei Complementar

n"01612021 do município de Pau dos Ferros e dá outras providências. Dando continuidade,

a 1" Secretiíria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 003612022 de

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

manutenção e Cobertura da Quadra de Esportes da Praça Israel Ferreira Nunes, no Bairro

São Benedito. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) afirmou que todos sabem da

importância da referida Quadra de Esportes, mas pâÍa que possa ser mais interessante para

os atletas, é importante a cobertura da quadra para treinos em quaisquer honírios. Relatou

sobre algumas problemáticas no município: Buracos na Avenida lndependência;

problemáticas de iluminação na rua Matilde Sampaio de Queiroz; roço na passagem molhada

no Alto São Geraldo e sangrador da Barragem; atenção no Bairro Dom Bosco com caixas de

esgotos estourados. O Vereador Francisco GutembeÍg (Gugu Bessa) parabenizou o autor da

mateÍia e disse que em outÍas legislaturas já foram feitas proposições para cobertura da

referida quaúa de esportes. A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou o autor da matéria,

pois é algo de grande relevância e disse que há uma aliança entre esporte, cultura e educação.

Explanou que destinou uma emenda para o Centro Desportivo Potiguar. O Vereador Célio

de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou o autor da matéria e pediu ao Poder Executivo

a cobertura de oukas quadras da cidade, pois o espoÍte é um dos meios para tirar os jovens
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do mundo das drogas. Pediu ao Secretrírio de Infraestrutura que olhasse para o Bairro Carvão,

pois o mesmo esiá intransitrível, assim como no Bairro Aluízio Diógenes. Também explanou

sobre um buraco entre as ruas Joaquim Torquato e Hipólito Cassiano. O Vereador Francisco

José (Gordo do Bar) parabenizou o autor da matéria e também afirmou que já tiúa pedido a

mesma proposição em outras legislaturas. Expôs sobre um buraco na entrada do Bairro Alto

São Geraldo. A Y ereadora Zélia Leite parabenizou o Vereador autor da matéria, explicando

que o sol da cidade é múto quente e as crianças ficam impossibilitadas de usar as quadras

em outros horírios, sem ser o período matutino. Aproveitou o momento para pedir ao Poder

Executivo e ao Secretrí.rio de Infraestrutura, diante das chuvas que estão acontecendo, que se

possa fazer roço em frente a UFERSA; buracos grandes nos bairros Aluízio Diógenes,

Nações Unidas, Nova Pau dos Ferros, Manoel Domingos e na Rua Hemetério Fernandes.

Sugeriu para que fosse feita uma parceria entre DNIT e a Prefeitura para que realizassem um

paliativo para minimizar a situação. Destacou casos de dengue em crianças hospitalizadas

no Hospital Regional e calazar em seres humanos, pedindo ao Poder Executivo mais atenção

para o por,o de Pau dos Ferros. No que concerne à matéria INDICAÇÃO 003612022, a

Vereadora Aldaceia Oliveira mencionou sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR), pedindo

a Secretária de Educação e a Secretaria de Assistência Social que ftzessem o cadastro do

Bairro São Benedito como região quilombola para facilitar a aqüsição de recursos para a

quadra. A INDICAÇÃO 0036/2022 foi colocada para votação e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida, a 1" Secretríria leu a ementa

e justificativa da seguinte matéria: tfDICAÇÃO: 003912022 de autoria dos Vereadores

Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do B ar) e ZéliaMaria Leite, que envide esforços

no sentindo de implantar uma faixa de pedestre em frente a agencia do BRADESCO na

cidade de Pau dos Ferros/RN. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que é mais

uma matéria de faixa de pedestres, tendo em vista que é uma passagem muito dificultosa

principalmente para idosos e pediu atenção ao DEMUTRAN em diversos locais da cidade

que possuem mais fluxo de trânsito. A Vereadora Zélia Leite destacou a urgência da faixa

de pedestres não somente em frente a agencia do Bradesco, bem como na Igreja da Matriz.

Explicitou sobre a necessidade do DEMUTRAN atuar mais em locais dentro da cidade de
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Pau dos Ferros. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou os autores das

matérias e falou que já pediu ao Coordenador de Tránsito de Pau dos Ferros que colocasse

um guarda de tr.ânsito em frente ao Shopping Plaza Center. A Vereadora Aldaceia Oliveira

teceu algumas considerações a respeito das complicações no trânsito na cidade de Pau dos

Ferros e a importância da faixa de pedestres. Disse que o DEMUTRAN precisa atuaÍ em

mais locais na cidade de Pau dos Ferros. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que

é uma indicação muito importânte e é preciso fazer mais pelo u'ansito de Pau dos Ferros, pois

infelizrnente existem diversas circunstâncias a desejar e que fica indigaado por suas

demandas não serem atendidas. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) pediu para

subscrever a matéria. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou os

autores da matéria e falou que como representantes do povo, estão sempre pleiteando ações

para melhorias em lombadas, sinalizações e recuperações de ruas e espera que o Poder

Executivo faça algo a respeito. A Presidente da Casa mencionou sobre a Íecente

municipalização do tnânsito de Pau dos Ferros e que já viu algumas melhorias em nível de

tr'ansito estadual e municipal, bem como orientações educativas para o trânsito, através de

uma Audiência Pública que se realizará no dia doze de maio, em virtude do Maio Amarelo.

A Indicação 0039/2022 foi colocada paÍa votação e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. Os Vereadores Francisco José (Gordo do Bar) e Francisco

Gutemberg (Cugu Bessa) saíram da sessão. Dando continuidade, a I'Secretriria leu a ementa

e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 0O4O|2O22 de autoria da Vereadora Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveira, que requer, no uso de atribuições legais e regimentais ao Poder

Executivo Municipal que seja criada e implementadq no município de Pau dos Ferros/RN,

a Feira da Agricultura Familiar de forma a potencializar a economia local e dos sujeitos do

lugar, consoante com a legislação pertinente. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que há

uma cultura de cooperativismo e Pau dos Ferros ainda não exerce; no que tange a agricultura

familiar, trouxe a referida indicação em virtude de pedidos de famílias que vivem de

agricultura. Afirmou que Pau dos Ferros tem condições para realizar uma feira de agricultura

familiar e que é preciso fortalecer essa ideia. O Vereador Francisco Augusto (Xixico)

parabenizou a autora da matéria, dizendo que é uma indicação muito importante pois a
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implementação da feira agricultura familiar vai trazer beneficios para os mais necessitados

que não podem comprar alimentos mais caros, e assim vai baratear a alimentação para o

pobre. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) pediu para subscrever a matéria. A Indicação

004012022 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores

presentes. Dando continuidade, a l" Secretríria leu a ementa e justificativa da seguinte

matéria: INDICAÇÂO: OO4l/2022 de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos

Nasario, que requer que seja feita uma Praça de Convivência com Parque Infantil, no Bairro

Carvão,no Município de Pau dos Ferros. O Vereador Francisco Deusivan disse que a referida

praça de convivência não é uma necessidade apenas do bairro Carvão e SEMA, assim como

de outros bairros, pois a população pede. Pediu licença para convidar todos para participar

da festividade que se realizaná dia vinte de abril no bairo Riacho de Maio. A Vereadora

Aldaceia Oliveira parabenizou o autor da matéria e relembrou da Areninha que será

construída no Bairro Paraíso através da emenda Jean Paul. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) parabenizou o autor da matéria e parabenizou a Vereadora Aldaceia Oliveira pela

bancada que ela defende, pois, todas as suas proposições foram atendidas. Pediu para

subscrever a matéria. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor

da matéria. A Presidente da Casa parabenizou o autor da matéria pela proposição, pois a

mesma já fez proposições similares e é necessiirio fazer algo pelas comunidades mais

carentes. A Indicação 004112022 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade

pelos vereadores presentes. A Vereadora Zélia Leite se retirou da sessão. Por seguinte, a l'
Secretríria leu a errenta e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 0M212022 de

autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa) que requer a instalação de

cercado de proteção em playgtound da Praça da Matriz, na cidade de Pau dos Ferros, RN.

Em virtude da ausência do Vice-Presidente da Casa, a l'Secretária assumiu os trabalhos

legislativos como Presidente Interina e pediu para a Vereadora Itacira Aires (Bolinha) fazer

a defesa da matéria. A Vereadora Itacira Aires (Boliúa) explanou que ouviu um depoimento

de um pai, em que o mesmo explicou que as crianças após a pandernia precisam de um

playground para brincar e assim, dada a necessidade de um cercado para maior segurança. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é uma indicação muito pertinente e que
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protege as crianças de animais, caÍros e motos que passam ao lado do playground. O

Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou a autora da matéria e também

teceu algumas considerações sobre a importância de uma cerca de proteção para as crianças

que ali brincam. A Indicação 00/.212021 foi colocada para votação e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. A Presidente da Casa reassumiu os

trabalhos legislativos. A Excelentíssima Presidente da Casa, a Sra. Itacira Aires, enceÍrou a

8' Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, e para constar, eu, Josefa Aldacéia

Chagas de Oliveira, Vereadora./1" Secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lavrei

a presente ata, mediante assessoÍamento 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, 13deabril de 2022.

Aires Nunes Josefa Aldaceia

Presidente l'Secretária
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