
Estado do Rlo Grande do NoÉe
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

ATA DA 11! SESSÃO ORDINÁRN DA 2I SESSÃO LEGISTÂTIVA 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 dezessete horas,

reuniram-se os Seúores Vereadores via reunião virfial (Google Meet) crtjo evento foi

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

mediante convocação através de Oficio Circular n" 01512O22, a todos os vereadores e

vereadoras, a ll'Sessâo Ordinária da 2' sessão legisletiva da 19 legislatura, com o

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

PROJETO DE LEI: 205412022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento, que ratifica-se o Protocolo de lntenções frnnado entre o Govemo do Estado do

Rio Grande do Norte, através da SecretríLria de Estado da Saúde Pública, e municipios do Alto

Oeste. 2. PROJETO DE LEI: 205612022 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva,

que denomina a Rua Vereador João Batista F. Vieira, logradouro público que especifica. 3.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 002212022 de autoria da Excelentíssima Prefeita

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

n"0l6l2O2l do municipio de Pau dos Ferros e d.á outras providências. 4. INDICAÇÃO:

004912022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que Íequer a

aquisição de um Trihuador de Galhos e Troncos para o Municipio de Pau dos Ferros. 5.

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

requer a Pavimentação e Drenagem da Rua José Simão de Araújo, no Bairro Manoel

Deodato. 6. INDICAÇÃO: 005512022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de

Oliveira, que requer que seja realizada a drenagem e pavimentação da Rua Alexândre Pinto,

Bairro Manoel Deodato, Pau dos Ferros, RN. 7. INDICAÇÃO: 0054/2O22 de autoria do

Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requeÍ que seja feita a pavimentaçâo

asÍiiltica da Rua Cônego Caminha, Bairro Alto do Açude, na nossa Cidade. A Excelentissima

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
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seguida, a 1" Secretária realizou a confer&rcia de quóntm, 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. Estavam presentes os

seguintes vereadores: l. Alexsander Magnus Nrmes Rocha (Leka Frentista); 2. Celio de

Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3. Francisco Augusto de Queiroz (Xixico);4. Itacira

Aires Nunes (Boliúa); 5. Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar); 6. Deusivan

dos Santos Naário; 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

suficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. O Vereador Francisco Gutemberg

Bessa De Assis (Gugu Bessa) justificou sua ausência. A l" Secreúria fez a leitura da ordem

do dia. Em seguida, leu o oficio, ementa e justiÍicativa da seguinte matéria: PROJETO DE

LEl- 205412022 de autoria da Excelentissima Prefeita Mariânna Almeida Nascimento, que

ratifica-se o Protocolo de Intenções firmado entre o Govemo do Estado do fuo Grande do

Norte, através da Secretária de Estado da Saúde Pública, e municípios do Alto Oeste. O

Vereador Reginaldo Alves, Lider do Govemo, explicou que o referido projeto é para fazer

algumas correções na redação e pediu para os nobres pares votarem a favor para acelerar o

processo. O Projeto de Lei 2O5412022 foi colocado para votação e foi aprovado por

unanimidade pelos vereadores por unanimidade. Em seguida, a l" Secretriria leu a ementa e

justiÍicativa da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 2056/2022 de autoria do Vereador

Reginaldo Alves da Silv4 que denomina a Rua Vereador João Batista F. Vieira, logradouro

público que especifica.O Vereador Reginaldo Alves pediu para os nobres pares votarem a

favor do referido projeto e desde já, agradeceu. O Projeto de Lei 205612022 foi colocado

pâra votação e foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a l'Secretária leu o oficio,

ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

0022/2022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que altera

os apêndices que menciona Lei Complementar n"O1612021 do município de Pau dos Fenos

e dá outras providências. O Vereador Reginaldo Alves, Lider do Governo, comentou sobre

o referido projeto e pediu a colaboração dos vereadores para votar a favor, agradecendo. A

Presidente da Casa explicou que o foram adicionados três novos bairros ao Plano Diretor. O
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Projeto de Lei O?2/2022 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos

vereadores presentes. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) pediu para se retiraÍ da

sessão. Em seguida, a l' Secreüíria leu a ementa e justificativa das seguintes matérias:

INDICAÇÃO: 0cp;912022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que

requer a aquisição de um Triturador de Galhos e Troncos para o Municipio de Pau dos Ferros.

INDICAÇÂO: OO48|2O22 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que

requer a Pavimentação e Drenagern da Rua José Simão de Araújo, no Bairro Manoel

Deodato. O Vereador José Alves (Galego do Alho) explicou que a referida rua precisa de

pavimentação, pois é r'ma reivindicação dos moradores. Comentou que existe uma demanda

grande de podas e é preciso um triturador grande para dar mais agilidade as podas do

município. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor das

matérias e enfatizou sobre a importância do desenvolvimento sustentável, pois o triturador

seÉ importantíssimo. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor das matérias. A

Vereadora Aldaceia Oliveira comentou que há uma confusão sobre as Secretarias de Meio

Ambiente e Infraestrutura e que o triturador só irá beneficiar a população. As lndicações

04812022 e 04912022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade. Em

seguida, a l'Secretária leu a ementa e justifica da seguinte matéria: INDICAÇÃO:

005412022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer que

seja feita a pavimentação asfáltica da Rua Cônego Caminhq Bairro Alto do Açude, na nossa

Cidade. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é uma pavimentação de suma

importânci4 pois é uma rua movimentada e que precisa de cuidado nesse sentido. A

Indicação 005412022 foi colocada para votâção e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. Em seguida, a l" Secretiária leu a ementa e justificativa da

seguinte matéria: INDICAÇÃO: 005512o22 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas

de Oliveira, que requer que seja realizada a drenagem e pavimentação da Rua Alexandre

Pinto, Bairro Manoel Deodato, Pau dos Ferros, RN. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse

que é uma matéria deconente do diálogo com os moradores do Bairro Manoel Deodato e é

emergente. A Indicação 05512022 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade

pelos vereadores presentes na sessão. A Excelentissima Presidente da Casa, a Sra. Itacira
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Aires, encerrou a I l'Sessão Ordinríria do ano de dois mil e vinte e dois, e para constar, eu,

Josefa Aldacéia Chagas de Oliveir4 Vereadora/l" Secretriria da Mesa Diretora da Câmara

Municipal, lawei a presente ata, 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

Livro de Registro de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 04 de maio de 2022

Nunes Josefa verra

Presidente lu Secretiíria
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