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Câmara Municipa! de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

ATA DA 10! SESSÃO ORDINÁRIA DA 2! SESSÃO TEGISIATIVA DA 19!

TEGISTATURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e dez

minutos, reuniram-se os Seúores Vereadores via reunião viratal (Google Meet) cujo evento

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

mediante convocação através de Oficio Circular n" 01412022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 10' Sessão Ordinária da 2' sessão legislativa da 19 legislatura, com o

objetivo de apreciar dez matérias do Poder Legislativo: l. PROJETO DE LEI: 205812022 de

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

denominação do logradouro da Rua 04 de Outubro;2. PROJETO DE LEI: 2059/2022 de

autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade

da limpeza e manutenção dos terrenos baldios sem edificações em todos os bairros do

município e da outras providências; 3. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

000212022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), que dispõe

sobre a concessão de Tirulo de Cidadão Pau-Ferrense, e dá outras providências. 4. PROJETO

DE RESOLUÇÃO:0O01/2022 de autoria do Vereador Reginaldo Alves Da Silva, que cria a

Galeria mulher no âmbito da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN e dri outras

providências. 5. INDICAÇÁO: O04512022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego

do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Antônio Alves Pereir4 no Bairro

João XXIII. 6. INDICAÇÃO:004412022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego

do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Elias Feitos4 no Bairro João

XXIII. 7. INDICAÇÃO: OO5OI2O22 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De

Oliveir4 que requeÍ, no uso de atribuições legais e regimentais, ao Poder Executivo

Municipal que seja rcalizadz a drenagem, pavimentação e iluminação (lâmpadas LED) da

Rua Francisca De Castro, no Bairro Riacho do Meio, Pau dos Ferros, RN. 8. INDICAÇÂO:

005112022 de autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos Nasario, que Íequer que

seja feito três quebra-molas na Rua Manoel Justino da Costa, no Bairro João XXIII, na cidade
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de Pau dos Ferros. 9. INDICAÇÃO: OO53|2O22 de autoria do Vereador Francisco Augusto

de Queiroz (Xixico), que requer a criação de um Letreiro Turístico na cidade de Pau dos

Ferros. 10. INDICAÇÃO: 0052/2022 2022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de

Queiroz (Xixico), que requer que seja feita a pavimentaçâo e drenagem da Rua Lindolfo

Noranha, Bairro Alto do Açude, na nossa Cidade. A Excelentíssima Sra. Francisca Itacira

Aires Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a todos os presentes que se encontrírm de

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

realizou a conferênciade quórum, ra 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. Estavam presentes os seguintes vereadores: l.
Alexsander Magrus Nunes Rocha (Leka Frentista); 2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da

Famrácia); 3. Francisco Augusto de Queiroz (Xxico);4. Itacira Aires Nunes (Bolinha); 5.

Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar);6. Deusivan dos Santos Nazírio;7.

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

Alves da Silva 10. Zélia Maria Leite. Havendo existêrcia de quórun suficiente, a Presidente

da Casa declarou aberta a sessão. O Vereador Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu

Bessa) justificou sua ausência. A ata da I Sessão Ordinriria foi colocada para votação e foi

aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. A llustríssima l'Secreüiria fez a

leitura da ordem do dia. Em seguid4 leu a ementa das seguintes matérias que tramitarão em

comissões pertinentes: PROJETO DE LEI: 205812022 de autoria do Vereador Alexsander

Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que dispõe sobre denominação do logradouro da Rua

M de Outubro; PROJETO DE LEI: 2059/2022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza e manutenção dos

terrenos baldios sem edificações em todos os bairÍos do município e da outras proüd&rcias;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 0ffi212022 de autoria da Vereadora Francisca

Itacira Aires Nunes (Boliúa), que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadâo Pau-

Ferrense, e dá outras providências. Em seguida, leu a ementa e justificativa da seguinte

matéria: PROJETO DE RESOLUÇÃo: owll2022 de autoria do Vereador Reginaldo Alves

da Silv4 que cria a Galeria mulher no âmbito da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN e
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dá ouhas providências. O Vereador Reginaldo Alves agradeceu a oportunidade de estar

legislando com rês mulheres pois as mesmas tem dado a oportunidade de conhecer a luta de

cada uma. Assim, nada mais justo do que homenagear todas as mulheres vereadoras que

pÍlssÍuam na Câmara Municipal e que ainda virão e pediu a compreensão de todos para que

aprovem o projeto. A Presidente da Casa comentou que no mês de março tiveram a iniciativa

de homenagear as mulheres que fizeram parte do legislativo de Pau dos Ferros. No que

concerne a Galeria da Mulher, explicou que não é dificil de se realizar porque é um material

que já está todo pronto nos arquivos da Câmara Municipal de Pau dos Ferros. Fez uma

reflexão acerca do número baixo de vereadoras que pÍssou pelo parlamento. A Vereadora

Aldaceia Oliveira parabenizou o autor da matéria e reforçou que realmente não dificil

compor a Galeria da Mulher, tendo em vista o material já disponivel. Também explanou

sobre o baixo número de mulheres no parlamento. O Vereador Francisco Augusto (Xixico)

falou que a referida matéria é muito importante, pois aborda todas as mulheres que já

passaram pelo legislativo de Pau dos Ferros. Comentou que irá fazer um projeto de resoluçâo

no sentido de homenagear os presidentes interinos que já exercerarn essa fimção na Casa

Legislativa. O Projeto de Resolução 00112022 foi colocado para votação e foi aprovado por

unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a l" Secreríria leu a ementa e justiÍica

das seguintes mâtérias: INDICAÇÂO: OM5|2O22 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Antônio Alves Pereira,

no Bairro João XXItr. INDICAÇÁO: OO44|2O22 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

(Galego do Alho), que Íequer a Pavimentação e Drenagem da Rua Elias Feitos4 no Bairro

João )O(I[. O Vereador José Alves (Galego do Alho) pediu para o Poder Executivo que as

referidas ruas fossem pavimentadas, pois Pau dos Ferros ainda tem muitas ruas a serem

calçadas e que precisam de melhorias, beneficiando a população. O Vereador Alexsander

Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor dâs matérias e comentou que espera ação do

Poder Executivo nesse sentido para atender as demandas. Comentou sobre sua indignação

acerca do descaso pelo Poder Executivo, pois nas épocas chuvosas há desgaste nas estradas

e há várias semanas os vereadores explanam sobre crateras nas ruas que podem ocorrer

acidentes (B& Manoel Domingos, pista em frente à Loja de Construção "A ConstrutoÍa",
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em frente ao Banco Bradesco - onde foi colocado material para realização do serviço, mas

não executado na sua totalidade). Falou acerca dos animais de rua que continuam soltos, sern

nenhuma real proüdência, assim como a necessidade de um castra móvel. Disse que na

próxima sexta-feira (seis de maio de dois mil e vinte e um) haverá a diwlgação da FINECAP

e vê os esforços e desempeúos de vários, no entanto, quando se concerne a demandas mais

urgentes como foram citadas, não se vê este empeúo. A Presidente da Casa afirmou que o

local da pista em frente à Loja de Construção "A Construtora", é BR e portanto, seria

adequado todos os vereadores realizar uma indicação. A Vereadora Zélia Leite sugeriu que

neste documento 'legasse" desde o contomo, pois vê a hora acontecer uma desgraça grande

(entrada do Manoel Domingos e na Rua Hemetério Femandes), sendo um descaso total, uma

coisa absurda. A Presidente da Casa sugeriu todos os vereadores em conjunto mandar um

documento para o DMT. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor das matérias e

explicou que a gestão tem visto as demandas e a Excelentíssima Prefeita tem buscado

priorizar as ruas com mais problemáticas, porém, em breve, muitas ruas serão pavimentadas

com recursos que estão sendo adquiridos. Parabenizou a Excelentíssima Govemadora Fátima

Bezerra pela parceria com a Prefeita Municipal acerca do projeto "Tapa Buraco" pois tem

beneficiado a população. Quanto à situação de animais de rua, esclareceu que infelizmente

Írs pessoâs tem uma cultura de soltar os animais pela parte da noite e fez um apelo para que

todos procurem manter os animais presos. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista)

comentou que por parte do municipio, já tem trinta dias que tem um asfalto próximo ao

Banco Bradesco para ser inserido. Indagou que, se destinaram uma equipe para deixar o

asfalto no local, o porquê de os próprios colaboradores não executarem o serviço. A

Vereadora Aldaceia Oliveira pediu para que no planejamento estratégico da gesüio, fossem

sendo hierarquizadas as ruas por prioridade. Sobre a ação "Tapa Buraco" mencionou que

como o próprio nome sugere, é um paliativo. A Vereadora Aldaceia Oliveira comentou sobre

ações e investimentos que o Govemo do Estado vem trazendo para Pau dos Ferros. Expôs

sobre a emenda da Deputada Natália Bonaüdes, no valor de cento e trinta mil reais destinada

a castração de animais. O Vereador José Alves (Galego do Alho) pediu para a Excelentissima

Govemadora Fátima Bezerra também dar 'hm banho" de asfalto em frente ao Hospital
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Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade. As Indicações 04412022 e 04512022 forarr

colocedas para votação e forâm aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes. Em

seguida, a lu Secretária leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO:

0050/2022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveira, que requer, no uso

de atribuições legais e regimentais, ao Poder Executivo Municipal que seja rezlizada a

drenagem, pavimentação e iluminação (lâmpadas LED) dâ Rua Francisca de Castro, no

Bairro Riacho do Meio, Pau dos Ferros, RN. A Vereadora Aldaceia Oliveira explicou que a

indicação decorre de um diálogo com a referida comunidade no Bairro Riacho do Meio. O

Vereador Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou a autora da matéria, pois a ilnminação

de LED é muito importante. Questionou a Excelentíssima Prefeita o que houve, pois a

energia do açougue público foi cortadâ pela maúã e também na Secretaria de Meio

Ambiente, e desta forma, houvesse mais cuidado neste sentido. Sobre o lixo, comentou que

Posto de Saúde Daniel Gama, no Perimetro, tem dois meses que não é retirado o lixo

hospitalar. Acrescentou que além do lixo, há também o mato. O Vereador Reginaldo Alves,

parabenizou a Aldaceia Oliveira pela propositura. Quanto a situação do lixo hospitalar e mato

nas proximidades do Posto de Saúde, afinnou que iria buscar uma resolução nesse sentido,

assim como em outras problemáticas que foram levantadas pelo Vereador Francisco José

(Gordo do Bar). O Vereador Alexsander Magrrus (Leka Frentista) parabenizou a autora da

matéria e comentou que também faltou energia na Escola Severino Bezerra. A Vereadora

Zélia Leite parabenizou a autora da matéria e os demais pelas ações. Disse era uma luta de

tantos pedidos e vendo um desastre na cidade de Pau dos Ferros, porque esta faltando

planejamento. Acrescentou que só estrá havendo planejamento apenas para mídias para o

Poder Executivo e que todos veem a cidade ern situação muito dificil, deixando a desejar e

vendo ruas escuras. Deu o exernplo na Rua Quintino Bocaiúva que foi feito um serviço ern

um buraco ejá esuí danificado novamente, assim, o pessoal que estrí trabalhando nessas obras

não esüio fazendo direito (começam e não terminam), pois a equipe não estií fazendo o

serviço direito. Comentou sobre o lixo hospitalar no Perímetro Irrigado, pois é lamentivel

isto acontecer. O Vereador Deusivan Santos parabenizou a autora da matéria e disse que não

concordava com a Vereadora Zélia Leite, pois a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida
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vem desempenhando um ótimo rabalho, próxima ao povo e recebendo setetrta por cento de

aprovação. Reforçou que é necessário criticar, que existem defeitos, mas que a Prefeita nunca

se escondeu e que gestão nenhuma nunca será perfeita. A Vereadora Zélia Leite falou que

administrar é dificil, no entanto, se o Poder Executivo ouve, entra em um ouvido e sai no

outro, porque até hoje o número de reclamações e pedidos que são feitos não são atendidos,

porque não existe uma equipe para fazer o que tem que ser feito. Citou o exemplo na Avenida

Independência, próximo a Doutor Lobiúo, onde há um buraco que já foi pedido mil vezes

para tapar, limpeza em determinados locais e é preciso haver consciência que esüi faltando

gestão na cidade. Acrescentou que escutou dias atras, um vídeo no SESPE do povo fazendo

apelos. Expôs sobre descaso na saúde, ruas sujas, sendo limpo só o Centro da cidade. O

Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou a Vereadora Aldaceia Oliveira

pela propositura" pois as lâmpadas de LEDS e o calçamento são importantes, e se a Prefeitura

não poder fazer o serviço no momento, pelo menos faça o paliativo. Comentou acerca de

algumas demandas problemáticas: falta de túmulo para enterrar as pessoas, o mato cobrindo

as covírs, falta de ônibus para os estudantes, parede do açude 25 de Março, problemas na

saúde, buracos e esgotos estourados na Avenida lndependência e Rua Quintino Bocaiúva,

serviços inacabados. O Vereador Deusivan Santos comentou acerca da falta de energia nos

órgãos públicos e que se faltoq foi algo com a COSERN, pois todos os impostos que estão

incluídos nas contas de luzjá pagam este serviço em órgãos públicos. Falou para a Vereadora

Zélia Leite que ela coúecia bem o que era uma gestão desastrosa. O Vereador Francisco

José (Gordo do Bar) pediu para a Vereadora Aldaceia Oliveira investigar acerca da falta de

ônibus por parte do estado, pois alguns não estavam parando em determinados bairros. Sobre

a iluminação pública, explicou que as taxas das contas de luz são revertidas para consertos,

iluminação, etc. enquanto os órgãos do município têm que pagar suas próprias contas, pois

trabalhou na pasta e sabe como é que funciona. A Indicação 05012022 foi colocada para

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

a l" Secre&íria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÂO: 005112O22 de

autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos Nasario, que requer que seja feito três

quebra-molas na Rua Manoel Justino da Costa, no Baino Joâo XXIII, na cidade de Pau dos
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Ferros. O Vereador Deusivan Santos explicou que foi um pedido de uma amiga de infincia

e os redutores vão servh para diminuir a velocidade dos motociclistas. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor da matéria e comentou que a

iniciativa é uma medida de seguÍanç4 que diminui os acidentes. Comentou sobre o número

miiximo de acidentes que se deve levar nos ônibus. A Vereadora Zélia Leite explanou que

pediram dois dias para verem a questão dos ônibus que levam estudantes para o IFRN, pois

o mesmo não traz os alunos de volta e os alunos só retornam após às treze horas e espera que

a Prefeitura possa fazer algo, se não, tení que reconer ao Ministério Público para que se faça

algo. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) parabenizou o autor da materia, pois ela e

muito importante. Pediu para os vereadores não se estenderem à assuntos paralelos que não

concemem a pauta da sessão. O Vereador José Alves (Galego do Alho) parabenizou o autor

da matéria. A Indicaçáo 05112O22 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade.

Em seguida, a 1' SecretáLria leu as ementas e justificativas das seguintes matérias:

INDICAÇÃO: 005312022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico),

que requeÍ a criação de um Letreiro Turístico na cidade de Pau dos Fenos. INDICAÇÃO:

005212022 2022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer

que seja feita a pavimentação e drenagem da Rua Lindolfo Noraúa, Bairro Alto do Açude,

na nossa Cidade. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) comentou que a Rua Lindolfo

Noranha é uma rua pequena e de fácil pavimentação. Sobre o letreiro turístico, comentou

que chamaria mais atenção dos turistas e das pessoas de foram que passam pela cidade. O

Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor das matérias, enfatizando o pórtico da cidade,

pois seria muito interessante para desenvolver a economia e turismo. A Vereadora Aldaceia

Oliveira comentou que é importante e fundamental, o pórtico da cidade ter itens que remetam

a história de Pau dos Ferros. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou

o autoÍ das matérias e se explicou que como não estrí acontecendo o pequeno expediente,

aproveita a sessão pÍ!Ía expor as demandas da cidade. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) explicou apenas que pediu para não se prolongaÍ por tanto tempo níts discussões.

As Indicações 05212022 e O5312022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. A Excelentissima Presidente da Casa, a
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Sra. Itacira Aires, encerrou a lf Sessão Ordinriria do ano de dois mil e vinte e dois, e para

constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/I" Secrekária da Mesa Diretora

da Câmara Municipal, lavrei a presente ata, mediarte 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 de maio de 2022.

Nunes Josefa Aldacei velra

Presidente I'Secreüiria
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