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

ATA DA 9! SESSÃO ORDINÁRN DA 2t SESSÃO TEGISIÁTIVA DA 19I
IEGISLATURA DA CÂMARA MUNtCtpAt DE pAU DOS FERROS, RN.

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, reuniram-

se os Seúores Vereadores via reunião virtual (Google Meet) clujo evento foi coordenado

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

convocação através de Oficio Circular n" 01312022, a todos os vereadores e vereadoras, a 9'

Sessão Ordinária da 2' sessâo legislativa da 19' legislatura, com o objetivo de apreciar

uma matéria do Poder Executivo e dez do Poder Legislativo: l. PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO:000112022 de autoria do Vereador Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha)

e Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar), que dispõe sobre a concessão de

Título de Cidadão Pau-Ferrense, e dá outras providências. 2. MOÇÃO DE PESAR:

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

Zélia IN{.aria Leite, que dispõe sobre a Moção de pesar a familia Rêgo, pelo falecimento do

Seúor Francisco Assis do Rêgo. 3. PROJETO DE LEI: 205512022 de autoria da Vereadora

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, autoriza o Poder Executivo a implantar ciclovias ou

ciclofaixas nos projetos e obras viárias do munícipio de Pau dos Ferros, RN.4. PROJETO

DE LEI: 205312022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), que

dgnsÍnina a Rua Maria Rumana do Nascimento, logradouro público que especifica. 5.

PROJETO DE LEI: 2057 /2022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nâscimento, que dispõe sobre as diretrizes orçamentririas para a elaboração do Orçamento

Geral do Municipio (Lei Orçamentaria Anual) para o exercíci o de 2023 e dá outras

providências. 6. INDICAÇÃO:003'112022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego

do Alho), que requer a Continuação da Pavimentação e Drenagem da Rua Galdino dos Santos

Lima, no Bairro João XXIII. 7. INDICAÇÃO: 003212022 de autoria do Vereador Jose Alves

Bento (Galego do Alho), que requer a Construção de Redutores de Velocidades na Rua

Antônia Taveira Bess4no Núcleo Habitacional José Nicodemos de Lima (Cawão) - Baino

Riacho do Meio. 8. INDICAÇÃO: OO43|2O22 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da
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Silv4 que indica ao Poder Executivo que adote as medidas necessárias, objetivando dar

cumprimento ao que estâbelece o art.2" da Lei N'14.164, de l0 de juúo de 2021.9.

INDICAÇÂO: OM6|2O22 de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka

Frentista), que requer a construção de uma Quadra Poliesportiva para Modalidade Areia na

Cidade de Pau dos FerroVRN. 10. INDICAÇÂO:0c4712022 de autoria da Vereadora Celio

de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja realizado Mânutenção nos

Parques Infântis e nas Academias ao Ar Livre nas Praças da Cidade. I l. REQUERIMENTO

PARA O LEGISLATIVO: 0001/2022 de attoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes

@olinha), que requer realização, via Câmara, de Audiência Pública para debater as Ações

de Educação no Trânsito durante o Movimento Intemacional do Maio Amarelo 2022. A

Excelentíssima Sra. Francisca Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a todos

os presentes que se encontraÍn de forma virtual através das redes sociais, e os demais

pÍesentes. Em seguida, a l' Secretiiria realizou a conferência de quórum, na mediada em que

do coletivo de I I (onze) vereadores/as, registrou-se a presença de dez (10) conforme atesta

lista de presença constante nesta ata, declarando, portanto, existência de quórum. Estâvam

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.

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

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

8. José Alves Bento (Galego do Alho); 9. Reginaldo Alves da Silva 10. Zélia Maria Leite.

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

Vereador Deusivan dos Santos Nazírio justificou sua ausência. A ata da 8'Sessão Ordinrfu-ia

foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. A

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

justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:000112022 de

autoria do Vereador Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa) e Francisco José Femandes de

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

dá outras providências. O Vice-Presidente da Casa, José Alves Bento (Galego do Alho)

assumiu os trabalhos legislativos para que a Vereadora Itacira Aires (Bolinha) realizasse a
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defesa de sua matéria. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) também autor da referida

matéria, explicou que o título de Cidadão Pau-Ferrense para o Seúor Rogério Marinho é

uma felicidade grande, pois já havia conversado com o Vereador Francisco Guternberg

(Gugu Bessa) para que propusessem a matéria juntos. Falou que dos ministros que já

passaram do Rio Grande do Norte foi o maior para o estado e para o Brasil, em ter assumido

uma pasta üÍo importante e ter dâdo retomo para a região. Discorreu sobre a chegada do Rio

São Francisco a Pau dos Fenos que iú beneficiar não somente a cidade, como também os

municípios vizinhos, sendo um soúo desde da época de Dom Peúo II. Ressaltou a

importância do ex-Miaistro Rogério Marinho para colocar em pnítica o ramal que traz as

águas do Rio São Francisco para a região do Alto Oeste Potiguar. A Vereadora Itacira Aires

(Boliúa) explanou sobre a importância do Senhor Rogério Marinho para a tansposição do

Rio São Francisco para a região do Alto Oeste. A mesma, elencou diversos acontecimentos

em sua carreira polític4 desde o ano de dois mil treze, no que se refere à questão hídrica

(cidades mencionadas: Luiz Gomes/RN, São Miguel/RN, Doutor Severiano/RN,

Brasília/DF) visando a aquisição da adutora de engate riípido para Pau dos Ferros e regiâo.

Explicou que a adutora era algo paliativo em tomo de treze milhões, recordando que a

população lutou para que isso acontecesse. Afirmou que havia muitos registros de lutas

hídricas na Casa Legislativa. Elencou outros manifestos em torno do referido assunto.

Continuou sua fala, exprimindo a obra e valor da transposição do fuo São Francisco para a

região do Alto Oeste e assim, indagou sobre o porquê não enaltecer e valorizar o Seúor

Rogério Marinho, pois é um conterrâneo e trouxe água para a região. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) disse que é mais do que justâ a homenagem para o ex-Ministro

Rogério Mariúo, pois muitos conterrâneos passaÍam no cÍlÍgo de ministro, no entanto,

nenhum lembrou da transposição do Rio São Francisco no eixo norte e nem projeto existia.

Destacou sobre uma reunião na casa da ex-Vereadora Tércia Batalha e desde dessa época, os

vereadores já lutavam pela questão hídrica em Pau dos Ferros. Pediu para subscrever a

matéria. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) falou que é um título merecedor de primeira

categoria para o ex-Ministro Rogério Mariúo, pois o mesmo trouxe as águas do Rio São

Francisco para o fuo Grande do Norte e as águas vão beneficiar muitas cidades do estado.
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Parabenizou os autores da matéria e pediu para subscrever. A Vereadora Aldaceia Oliveira

argumentou que tiúa muito respeito a propositura dos autores, mas que tinha algumas

reflexões para serem analisadas: "No que tange à transposição do Rio São Francisco, é

importante recoúecer que há quem queira se apropriar da autoria total desta obra. É

importante reconhecer que essa luta travada pela sociedade civil, política, da região - eu,

como professora, como miliBnte, hoje como Vereadora - sempre estive nessa luta como nós

todos aqui. E importante que se diga que os governos Lula e Dilma foram responsáveis pela

execução de oitenta e oito por cento desta obra de transposição do fuo São Francisco, o

governo Temer cinco por cento e o govertro que aí esta, no Governo Federal, sete por cento.

E falar em Rogério Mariúo, sinceramente, é falar de um sentimento de um grupo política

que estii com uma gestão desastrosa, uma gestão que esüí pondo decadência em nosso país."

Acrescentou que é preciso lembrar que o Seúor Rogério Marinho é o pai da reforma

trabalhista que tirou direitos garantidos pelas lutas históricas de trabalhadores e

trabalhadoras. Disse que como Vereadora respeitava a propositura dos colegas, mas que não

via Rogério Marinho como um cidadão que pudesse ser considerado pau-ferrense. Pediu para

que a votação da matéria ser nominal. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse

que ouviu atentamente as palawas da Vereadora Aldaceia Oliveira, mas que a populaçâo

Norte-fuo Grandense não podia deixar de esquecer o que estava sendo votado no momento.

hdagou que nos govemos de Temer, Dilma Rousseff e Lula não lembraram nem sequer de

um projeto para o eixo norte que beneficiasse Pau dos Ferros e o estado do Rio Grande do

Norte. Parabenizou o ex-Ministro Rogério Mariúo e os autores da matéria. A Vereadora

Aldaceia Oliveira declarou que a luta pela transposição do Rio São Francisco passou poÍ

momentos distintos e que Fátima Bezerra enquanto deputada e senadora organizou e realizou

eventos para a lutâ pela transposição do Rio São Francisco para o eixo norte. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que estava explicando que nenhum ministro do

estado que passou na pasta, sequer pensou no projeto para o eixo-norte. A Vereadora Zélia

Leite pronunciou que fazia das palavras dela, as mesmas palawas da Vereadora Itacira Aires

(Boliúa), Francisco José (Gordo do Bar) e Francisco GutembeÍg (Gugu Bessa) quando se

fala em ações, pois o povo quer saber de quândo se executa e aqueles que passaram não
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tiveram compromisso e respeito com o povo - começarÍrm e não terminaram - hoje, a

coragem de Rogério Mariúo, pensando no povo sofrido do Nordeste. Destacou que os

trabalhadores do Rio Grande do Norte estão sofrendo por causa de reformas e como

aposentada, os inativos estão pagando para se aposentar e receber a mixaria que estií sendo

paga pelo govemo atual. Falou que talvez a população não saiba que o Govemo do Estado

até hoje não tem compromisso com o povo do Rio Grande do Norte, muito menos com os

frrncionários da educação, nem da saúde, nem da segurança, mas também nunca teve com

Pau dos Ferros, p6is 3 riniss pbrâ Que se recorda e a estrada asfáltica na parede da barragem.

Explicou que não queria falar de quemjá passou e sim do que está acontecendo hoje, no Rio

Grande do Norte, porque a sociedade precisa saber que é um absurdo ter de pagar de novo

impostos para se apo§entaÍ. Falou que tem como provar, pois tem em mãos conhacheques,

além de greves em diversos seguimentos. Prosseguiu sua fal4 mencionando que o povo queÍ

saber é de quem executa, tendo em vista que muitos passaram e nada fizeram. Parabenizou

o Senhor Rogério Mariúo e disse que é louvável que a Casa Legislativa homenageie o

mesmo, pois foi o ministro que já deixou recursos para execução. O Vereador Alexsander

Magnus (Leka Frentista) pediu para subscrever o referido projeto e disse que o RN agtadece

pelo trabalho feito, pois o mesmo deu continúdade a essa transposição do fuo São Francisco.

A Vereadora Aldaceia Oliveira explanou que os govemos Rosalba e Robson Faria saquearam

a presidência, atrasaram salários e a reforma da presidência tem reflexo em todos os estados.

Novamente, disse que os govemos Rosalba e Robson "rasparam o taxo" e questões como

saúde, segurança pública e educação eram um caos. Finalizou sua fala, declarando que é

preciso recoúecer o que muito tem sido feito pela Excelentíssima Govemadora Fátima

Bezerra. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) agradeceu as palavras da Vereadora

Itacira Aires (Boliúa) e discursou que apesar de outros govemos terem feito parte da obra

do Rio São Francisco, foi através do governo atual que se concretizou o projeto para o eixo-

norte. O Presidente Interino colocou a matéria para votação nominal. A Vereadora Zélia

Leite votou a favor. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) votou a favor. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) votou a favor. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista) votou a favor. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou os
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autores, pediu para subscrever a matffa e votou a favor. A Vereadora Aldaceia Oliveira

votou conEa, dizendo que não ia votar a favor da nomeação de título pau-ferrense para o pai

da reforma trabalhista que retirou tantos direitos dos trabalhadores do Brasil. A Vereadora

Itacira Aires (Bolinha) votou a favor. O Vereador Reginaldo Alves votou a favor. O Vereador

José Alves (Galego do Alho) votou a favor. Portanto, foram nove votos favoráveis e um

contra. O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIYO:000ll2022foi aprovado. A Presidente

da Casa, Itacira Aires (Boliúa) reassumiu os trabalhos legislativos. Dando continuidade, a

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

PESAR: 00l3l202l de autoria dos Vereadores Francisco José Fernandes de Aquino (Gordo

do Bar) e Zélia Maria Leite, que dispõe sobre a Moção de pesar a familia Rêgo, pelo

falecimento do Seúor Francisco Assis do Rêgo. Os Vereadores Francisco José (Gordo do

Bar) e Zélia Leite teceram comentários a respeita da vida e vivência com o Seúor Francisco

Assis do Rêgo. O Vereador Frâncisco Augusto (Xixico), a Vereadora Aldaceia Oliveira,

Alexsander Magnus (Leka Frentista), Itacira Aires (Boliúa), Francisco Gutemberg (Gugu

Bessa) teceram comentários positivos a respeito da vida e conduta do homenageado na

matéri4 deixando condolências para os familiares. O Vereador Francisco Augusto (Xixico),

a Vereadora Aldaceia Oliveira, Alexsander Magnus (Leka Frentista), pediram para

subscrever a matéria. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) pediu para se retiftf da

sessão e o Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) também (os mesmos, afrmaram

que seriam a favor das matérias restantes). Em seguida, a pedido da I'Secretriria, o Vereador

Reginaldo Alves leu a ementa e justificativa da seguinte matéria (em viÍtude do 2" Secreúrio

passâr por tratamentos médicos que forçam a fala): PROJETO DE LEL205512022 de a',úona

da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, autorizâ o Poder Executivo a implantar

ciclovias ou ciclofaixas nos projetos e obras viárias do municipio de Pau dos Ferros, RN. A

Vereadora Aldaceia afirmou que a gestão da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida já

pontuou sobre obras viiírias e pediu para nâo deixar de incorporar as ciclovias e ciclofaixas

nestas obras. Destacou a importância do referido projeto para organização do trânsito, para

os atletas e todos aqueles que dependem de bicicletas de alguma forma. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou a autora da matéria, deixou as suas
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condol&rcias aos três ciclistas que faleceram em Guemaré, pedindo para os condutores de

veículos terem mais cuidado com os ciclistas. Continuou sua fala, pedindo que o Poder

Executivo possa fazer algo junto com sua equipe para que viabilize ciclofaixas ou ciclovias

em avenidas como Joaquim Torquarto e José Alves de Queiroz, Mano Marcelino, Quintino

Bocaiúva, etc. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é um projeto de suma

importância, falando que a justificativa já está bem posta e pediu paÍa que se possível,

subscrever a matéria. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) pediu para subscrever

a matéria. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou a autora da matéria" afirmando que é

um projeto de grande relevância. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia)

parabenizou a autora da matéria e que realmente as ciclovias vai melhorar tanto para os

ciclistas, como parâ toda a sociedade. O Projeto de Lei N' 205512022 foi colocado para

votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida,

o Vereador Reginaldo Alves leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE

LEl. 205312022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha), que

denomina a Rua Maria Rumana do Nascimento, logradouro público que especifica. O Vice-

Presidente, Vereador José Alves (Galego do Alho) assumiu os trabalhos legislativos. A

autora da matéria, explicou que era uma homenagern a Maria Rumana do Nascimento,

destacando alguns pontos sobre a mesma e que foi procurada pelos familiares para que

homenageasse a Senhora. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) questionou sobre o

motivo de não estar sendo apresentado o parecer das comissões pertinentes nos projetos de

leis. A l" Secretíria alegou que estava com todos em mãos, mas por motivo de cansaço da

leitura não tinha lido. A mesma, exibiu os pareceÍes devidamente assinados. Em seguid4 o

Vereador Reginaldo Alves leu a ementâ da seguinte matéria que tramitará em comissões

pertinentes: PROJETO DE LEI: 2057 /2022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna

Almeida Nascimento, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do

Orçamento Geral do Municipio (Lei Orçamentriria Anual) para o exercício de 2023 e dár

outras providências. Continuando, o Vereador Reginaldo Alves leu a ementa e justificativa

das seguintes matérias: INDICAÇÃo: 003712022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a Continuação da Paümantação e Drenagern da Rua Galdino
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dos Santos Lim4 no Bairro João XXI[; INDICAÇAO: 003212022 de autoria do Vereador

Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Construção de Redutores de Velocidades

na Rua Antônia Taveira Bessa, no Núcleo Habitacional José Nicodemos de Lima (Carvão) -

Bairro Riacho do Meio. O Vereador José Alves (Galego do Alho) disse que no Núcleo

Habitacional José Nicodemos de Lima só há dois quebra-molas, e assim, pediu mais um

redutor de velocidade. No que se refere a pavimentação, disse que a mesma traz mais

melhorias e só quem ganha é a população. O Vereador Francisco Augusto (Xixico)

parabenizou o autor das matérias, afirmando que é preciso mais um ou dois redutores de

velocidade no Núcleo Habitacional José Nicodemos de Lima. No que se refere a

pavimentagão da da Rua Galdino dos Santos Lima, no Bairro João XXIII, falou que é de

grande importância pois é uma população carente que precisa de atenção. As Indicações

032/2022 e 037 /2022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade

pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida, o Vereador Reginaldo Alves leu a ementa

e justificativa da seguinte matéria: n{DICAÇÃO: 004312022 de autoria do Vereador

Reginaldo Alves da Silva, que indica ao Poder Executivo que adote as medidas necessárias,

objetivando dar cumprimento ao que estabelec e o afi.2o da Lei N'14.164, de l0 de juúo de

2021. O Vereador Reginaldo Alves explicou que é uma indicagão de extrema relevância para

garantir o combate a violência contra a mulher e nada melhor que instituir dentro de onde se

efetiva a lei, que é na escola. A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou o autor da matéria,

explanando que a violência contra a mulher é uma construção social e que é possível reverter

isso dentro da cultura e na educação. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista)

parabenizou o autor da matéria e disse que são grandes pontos que podem ser destacados

para que se possa haver uma sociedade mais harmônica. A Indicação 04312022 foi colocada

para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a l'
Secretaria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 004612022 de

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

constução de uma Quadra Poliesportiva para Modalidade Areia na Cidade de Pau dos

Ferros/RN. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) explicou que ajustificativajá

está bem clara, bem pertinente e pediu para o Secretiírio de Esportes do RN olhar com mais
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cuidado as quadras de Pau dos Ferros e rtes cidades vizinhas, para que as escolas possam ter

mais adequações em quadras poliesportivas. A Indi cação 04612022 foi colocada para votação

e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Dando continuidade, a 1'

Secretaria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 0047 /2022 de

autoria da Vereadora Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja

realizado Manutenção nos Parques Infantis e nas Academias ao Ar Liwe nas Praças da

Cidade. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) informou que foi procurado por

alguns pais que informaram que os parques estão quebrados e que isso pode causar algum

risco para as crianças. Aproveitou a oportunidade para mencionar que há academias

comunitarias que há vários anos os aparelhos estão danificados. Pediu para a chefe do Poder

Executivo fazer algo a respeito dessa situação, pois as praças e os parques são de grande

importância para a população. A Vereadora Aldaceia Oliveira falou que a referida matéria é

de grande pertinência e é preciso haver politicas de manutenção e incentivo das pessoas à

zelarem os bens públicos. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) parabenizou o autor da

matéria e sugeriu que sempre houvesse um servidor monitorando onde é necessário haver

reparos. A Vereadora Zélia Leite parabenizou o autor da matéria e disse que ouviu

atentamente a leitura, pedindo para todos fazerem uma corrente de oração para que a gestão

faça alguma coisa. A mesma informou que:" Vi, seu Gambiarra falando que comprou por

reais - não era nem dois reais - , um parafuso. Foi pedido aqui uma faixa de pedestre e até

hoje nada que era só passar uma tinta na rua. Meu colega Célio, acho que tá bom da

população da cidade de Pau dos Ferros fazer uma correlte de oração para que essa gestão

decole, para que essa gestão funcione. Tá aqui, próximo a minha casa, meio mundo de

entulho. As ruas estão cobertas de mato, se não fossem os presidiários a ma estava

completamente cheias de mato e de lixo. Eu fico observando. Só vejo esses homens

trabalhando, em outros setores eu não vejo ninguém. Eu ando nas Nações Unidas, no Aluízio

Diógenes, aonde eu ando é uma tristeza. Vamos rezar, gente, para que essa gestão funcione".

O Vereador Reginaldo Alves parabenizou a propositura do Vereador Célio de Queiroz (Célio

da Farmácia) e afirmou que é necessário realmente fazer manutenção dos respectivos lugares

mencionados e que creria que o Poder Executivo irâ Íazer algo a respeito. Informou a
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Vereadora Zélia Leite que quanto a sinalização das faixas de pedestres, foi feita uma parceria

com o Govemo do Estado para que realize a sinalização tanto horizontal como vertical.

Explicou que o Poder Executivo vem tentando fazer tudo que esüí dentro da possibilidade do

municipio. A Vereadora Aldaceia Oliveira mencionou que a gestão Marianna Alneida tem

seus limites, mas já tem feito muita coisa, sendo aberta ao diálogo e que foi feito não foi

pouco. A Vereadora Itacira Aires (Bolinha) explanou que foi com sua neta na Praça do Bairro

São Benedito e o parque estava danificado, assim coms rrm xpalslhs no Bairro Princezinha.

Afrmou que é algo bem simples e que espera que o Secretário do Meio Ambiente que é

responsável pelas praças, possa fazer algo a respeito. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista) falou que é preciso despertar essas manutenções simples, como limpezas, roços,

uma simples troca de lâmpada, buracos e é preciso se atentar a isso. A Indicação 04712022

foi colocada para votação e foi aprovada com unanimidade pelos vereadores presentes na

sessão. Em seguida, o Vereador Reginaldo Alves leu a ementa e justificativa da seguinte

matéria: REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO:000112O22 de autoria da Vereadora

Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), que requeÍ rcalização, via Câmara, de Audiência

Pública para debater as Ações de Educação no Trânsito durante o Movimento lntemacional

do Maio Amarelo 2022. Tendo em vista a ausência do Vice-presidente, José Alves (Galego

do Alho), a Vereadora Aldaceia Oliveira, 1'Secretária assumiu os tabalhos legislativos. A

Vereadora Itacira Aires (Boliúa) autora da matéria, explicou que a matéria trata de uma

audiência pública que mtâ sobre educação no trânsito e no mês de maio, existe essa

campaúa a nivel nacional. Expôs que o DEMUTRAN pediu para que fosse viabilizasse a

referida audiência, tendo em vista que a mesma só trani beneficios para a população. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) falou que gostaria de estar presencialmente na

audiência tendo em vista diversas problemáticas acerca do trânsito e as sinalizações. A

Vereadora Aldaceia Oliveira falou que é uma audiência de extrema relevância e sugeriu que

possa haver alguém do Núcleo dos Direitos Humanos (NIIEDH/UER». O Vereador

Reginaldo Alves parabenizou a autora da matéria e disse que audiência é um dos momentos

nos quais aproxima a Câmara da população, sendo uma temática muito importante para se

tratar. A Vereadora Zélia Leite parabenizou a autora da matéria e disse que infelizrnente não
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poderia ir a viagem de Brasília/DF devido um acidente domiciliar sem graves consequências.

O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou a autora da matéria e afirmou

que a referida audiência seú muito oportuna, pedindo para que a população participe. A

Vereadora Zélia Leite sugeriu que fosse um repÍesentante de cada bairro para a referida

audiência para assim, cada bairro teÍ a voz do povo. O REQTIERIMENTO PARA O

LEGISLATIVO:000112022 foí colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. A Presidente da Casa, a Sra. Itacira Aires (Boliúa)

reassumiu os trabalhos legislativos. A Excelentissima Presidente da Casa, a Sra. Itacira

Aires, encerrou a I Sessão Ordinríria do ano de dois mil e vinte e dois, e para constar, eu,

Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora./ I " Secretií,ria da Mesa Diretora da Câmara

Municipal, lawei a presente atâ, mediânte 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 Fenos, 20 de abril de 2022.

Aires Nunes Josefa liveira

Presidente l"s
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