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

ATA DA 12t SESSÃO ORDINÁR|A DA 2! SESSÃO TEGISTATIVA DA 19A

IEGISIÁTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e vinte minutos,

reuniram-se os Seúores Vereadores via reunião vitaal (Google Meet) c',tjo evento foi

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

mediante convocação através de Oficio Circular n" 01612022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 12' Sessão Ordinária da 2' sessão legislativa da 19'legislatura, com o

objetivo de apreciar nove matérias do Poder Legislativo: 1. PROJETO DE LEI: 2060/2022

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

logradouro que específica e dá outras providências. 2. PROJETO DE LEI: 2061/2022 de

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

logradouro que especifica e dá outras providências. 3. PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO: 0003/2022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes

(Bolinha), que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Pau-Ferrense, e dá outras

providências. 4. INDICAÇÃO 0O5612022 de autoria do Vereador Celio de Queiroz Lopes

(Célio da Farmácia), que requer que seja construida uma Faixa de Pedestre Elevada na Rua

Praça da Matriz em frente à Farmrícia Ideal. 5. INDICAÇÃO: 005712022 de autoria do

Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xiíco), que requeÍ que seja feita a pavimentâçâo

asfáltica da Rua Napoleão Diógenes, Bairro São Judas Tadeu, na nossa cidade. 6.

INDICAÇÃO: OO5812O22 de autoria do Vereador Frâncisco Augusto de Queiroz (Xixico),

requer que seja feita a pavimentação asf;íltica da Rua Severino Rêgo, Bairro Alto do Açude,

na nossa cidade. 7. INDICAÇÃO: OO59|2O22 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

(Galego do Alho), que requeÍ a Compra de Uma Unidade Móvel Odontológico e Médico,

para o Munlcipio de Pau dos Ferros. 8. INDICAÇÃO:. 006012o22 de autoria do Vereador

Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua

Margarida Maria Fernandes, no Bairro Chico Cajá. 9. REQUERIMENTO PARA O

LEGISLATwO: 000212022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira,
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que Íequer a realizaçáo, pela Câmara Municipal de Pau dos Ferros - RN de uma Audiência

Pública para tratar da Situação de Crianças e Adolescentes em lulnerabilidade,

preferencialmente, no dia 12 do mês de julho de 2022, pela Câmara Municipal de Pau dos

Ferros. 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 pÍesentes. Em seguida, a l" SecretríLria, a Vereadora Aldaceia Oliveira,

realizou a conferê ncia 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, portânto, existência de quórum. Estavam presentes os seguintes vereadores: I .

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 Femandes 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

suficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. O Vereador Deusivan dos Santos

Nazário justiÍicou sua ausência. A atas da lf e I l' Sessões Ordinárias foram colocadas para

votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes. A 1'Secretá,ria fez

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

REQUERIMENTO PARA O LEGISLATTVO: 0002/2022 de autoria da Vereadora Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveir4 que requer a realizaçáo, pela Câmara Municipal de Pau dos

Ferros - RN de uma Audiência Pública para tratar da Situação de Criangas e Adolescentes

em rulnerabilidade, preferencialmente, no dia 12 do mês de julho de 2022, pela Câmara

Municipal de Pau dos Ferros. A Vereadora Aldaceia Oliveira explicou que ajustificativa da

matéria já deixara claro as razões e que estava inquieta com a situação de vulnerabilidade

das crianças e adolescentes; disse que a referida audiência vai servir para discutir e viabilizar

possíveis soluções para amenizar tal problema. A Presidente da Casa enfatizou que não é

preciso ir longe para ver a situação de crianças e adolescentes na cidade de Pau dos

FerroslRN, pois na Rua Dom Pedro IIjá há vários casos como esses. O Vereador Francisco

GutembeÍg (Gugu Bessa) parabenizou a Vereadora Aldaceia Oliveira pelo importantissimo
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requerimento, pois próximo à Câmara Municipal já há esse tipo de situação e realmente é

lamentilvel. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) pediu licença para comentar

que está sendo muito procurado pelos usuários da ABENÇÂO, pois as pessoas estâo

condenando os vereadores que votaram a favor do Projeto de Lei para que se fosse criado o

CER II em Pau dos Ferros. Explicou que o presidente da ABENÇÃO está jogando os

usuários contra a Casa Legislativa, dizendo que os edis tem culpa. Aproveitou o espaço para

esclarecer aos usúrios que na próxima sessão ordiniíria irá trazer uma matéria que proporá

uma audiência pública acerca deste assunto. Disse que convidaria a direção da ABENÇÃO

para fazer prestações de contas e passar para a população, desde dois mil e vinte e um,

também chamando a Secretríria de Saúde e o Procurador Geral do Município. Explicou que

todos já sabem como foi feita a prestação de contas, não sendo inclusos notas fiscais e

extratos bancários. O Requerimento 00212022 foi colocado para votâção e foi aprovado por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida, a Ilustríssima l' Secreúria

leu as ementas das seguintes matérias que tramitarão em comissões pertinentes: PROJETO

DE LEI: 206012022 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu

Bessa), que denomina o logradouro que específica e dá ouEas providências. PROJETO DE

LEI:206112022 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa),

que denomina o logradouro que específica e dá outras providências. A Vereadora Aldaceia

Oliveira pediu para se retirar, justificando ausência pois precisou ir à um velório. O Vereador

Reginaldo Alves se dispôs a ler as m2térias da sessão, em virtude dos problemas de saúde do

2' Secretario da Mesa DiÍetora (Francisco Augusto de Queiroz - Xixico). O Vereador

Reginaldo Alves leu a ementâ da seguinte matéria que tramitará em comissão pertinente:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATTVO: 0003/2022 de autoria da Vereadora Francisca

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

Ferrense, e dá outras providências. Em seguida, o Vereador Reginaldo Alves leu as ementas

e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: 005612022 de autoria do Vereador

Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requeÍ que seja construida uma Faixa de

Pedestre Elevada na Rua Praça da Matriz em frente à Farmácia Ideal. O Vereador Célio de

Queiroz (Célio da Farmácia) informou que a referida faixa de pedestre é muito importânte,
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pois no local há um intenso fluxo de trânsito e pedestres. Assim, no mencionado local, os

veículos tomam até a visão dos pedestres ao aravessar a rua. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) pediu explicação sobre o que seria "faixa elevada", mas de antemão informou que

seria favorável e parabenizou o autor da referida matéria. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) também aproveitou a fala para criticar a falta de investimentos em obras no

município, principalmente no que se refere ao trânsito de Pau dos Ferros. O Vereador

Reginaldo Alves parabenizou o autor da matéria e explicou que a "lombada elevada" é

comum em frente às escolas e em outros municípios, sendo ela muito importante em locais

que há um intenso fluxo de pedestres e automóveis. Explicou que o DEMUTRAN foi

municipalizado e já foi iniciado o trabalho de fiscalização e multa, porém sendo por

enquanto, uma ação educativa, sem ser punitiva. Parabenizou o DEMUTRAN pelas ações

que vêm sendo realizadas na cidade. Expôs, pedindo desculpas, mas que precisava mencionar

o fato do Senhor Doutor Salismar fez um video, acusando o DEMUTRAN de agir de forma

incoÍreta em estar notificando uma situação sobre pneus de um carro. Disse que tal fato era

uma injustiça e entrou em contato com o DEMUTRAN para verificar o ocorrido e confirmou

a não veracidade. Explanou sobre o investimento do Governo do Estado sobre a sinalizaçâo

vertical e horizontal no trânsito de Pau dos Ferros, na ordem de pouco mais de quatrocentos

reais. A Presidente da Casa (Itacira Aires) precisou de retirar e o Vice-Presidente da Casa

Legislativa" o Seúor Vereador José Alves (Galego do Alho) assumiu os trabalhos

legislativos. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou o autor da matéria

pela proposição e sugeriu que na matéria incluísse tambem uma lombada elevada em frente

ao Plaza Shopping, na Rua Praça da Matriz. Informou que sabia que as multas eram

educativas, mas é preciso cobrar pois os efetivos que estão no DEMUTRAN são poucos,

assim sendo necessár'io fazer um processo seletivo. Sugeriu também acrescentaÍ lombadas

elevadas em frente aos colégios. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) peüu para que o

órgão responsável fizesse as sinalizações de forma adequadas, e criticou o Govemo do

Estado por não ter realizado ainda a implementação de dois semáforos que foram sugeridos

pelo mesmo. A INDICAÇÃO: 005612022 foi colocada para votação e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da
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Farmácia) pediu para se retirar, pois precisava ir à um velório. Em seguida, o Vereador

Reginaldo Alves leu as ementas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO:

005712022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer que

seja feita a paümentação asfáltica da Rua Napoleão Diógenes, Bairro São Judas Tadeu, na

nossa cidade. INDICAÇÃO: OO5812O22 de autoria do Vereador Francisco Augusto de

Queiroz (Xixico), requer que seja feita a pavimentação asflíltica da Rua Severino Rêgo,

Bairro Alto do Açude, na nossa cidade. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) explanou

que as duas indicações são importantes pois o alto fluxo de veículos é grande e as referidas

ruas sendo pavimentadas, melhoram o fráfego da cidade, tanto dos moradores do muoicípio,

quanto das pessoas que vêm de outras cidades. Sugeriu que a Excelentíssima Prefeita

Marianna Almeida também frzesse parceria com a Excelentíssima Govemadora Fátima

Bezena para que asfaltasse também a Rua Quintino Bocaiúva. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou o autor das matérias, pois são indicações importantes

que beneficiarão o tráfego dos transeuntes que vêm de outros m"nicípios. As Indicações

057 /2022 e 058/2022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade

pelos vereadores presentes na sessão. Foi reaüzado um minuto de silêncio pela morte do

Seúor José Vieira da Silva (Tim Maia). Em seguida, o Vereador Reginaldo Alves assumiu

os trabalhos legislativos para que o Vereador José Alves (Galego do Alho) pudesse fazer a

defesa de srras matérias. O Presidente Interino leu as ementas e justificativas das seguintes

matérias: INDICAÇÃO: OO59|2O22 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do

Alho), que requer a Compra de Uma Unidade Móvel Odontológico e Médico, para o

Munícipio de Pau dos Fenos. INDICAÇÃO: 0060/2022 de autoria do Vereador Jose Alves

Bento (Galego do Alho), que requeÍ a Pavimentação e Drenagem da Rua Margarida Maria

Fernandes, no Bairro Chico Cajá. O Vereador José Alves (Galego Alho) pediu a

Excelentíssima Prefeita a compra de uma Unidade Móvel Odontológica e Médic4 visto que

é algo simples que vai beneficiar a população em eventos no município e os moradores na

zona rural. Sobre a Indicação 06012022, pontuou que é um pedido de melhorias para o

referido bairro e pediu para a Excelentissima Prefeita veÍ essa necessidade para atender à

população. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou o Vereador José
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Alves (Galego do Alho) pelas referidas matérias e pontuou que a matéria sobre a Unidade

Móvel Odontológica e Médica já foi um pedido do mesmo na legislatura passada. Sobre a

pavimentação da Rua Margarida Maria Fernandes, no Bairro Chico Cajá, informou que é

algo muito importante. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que a lndicação

059/2022 é muito importante, mas infelizrrente é impossivel visto a falta de orçamento para

isso. Falou que a lndicação 060/2022 também é muito bo4 sendo favorável ao projeto. A

Vereadora Itacira Aires (Bolinha), comunicou acerca de um evento promovido pelo SESC

(Serviço Social do Comércio), intitulado "Saúde Mulher" que acontecerá na cidade de Pau

dos Ferros. A mesma, comentou acerca das matérias em discussão e parabenizou o Vereador

José Alves (Galego do Alho) pelas indicações. Sobre a Unidade Móvel Odontológica e

Médica comentou que é importante principalmente para as zonas rurais, em iireas que a

população tem dificuldade para chegar aos postos de saúde. lnformou acerca de

ruas/travessas do bairro São Benedito que serão pavimentadas. As Indicações 059/2022 e

060/2022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. oA Vereadora Itacira Aires @oliúa), Presidente da Casa,

reassumiu os trabalhos legislativos e questionou se todos os nobres pares participariam da

Audiência Pública a ser realizada no dia doze de maio, acerca do Maio Amarelo. O Vereador

Reginaldo Alves infonnou que provavelnente não poderia participar do evento, em virtude

de uma aula pÉtica do curso de tratorismo. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse

que não poderia participar, mas que iria assistir. A Vereadora Itacira Aires (Bolinha) explicou

que seria interessante todos participarem por ser um evento promovido pela Câmara

Municipal de Pau dos Ferros e por ser uma temática pertinente. O Vereador Alexsander

Magnus (Leka Frentista) disse que iria participar. A Vereadora Zélia Leite pediu a fala e

mencionou que não poderia participaÍ pois já tinha outro compromisso marcado e que na

visão da mesma, durante todo o peíodo que foi vereadora, o que a deixa triste é que em todas

as audiências, as coisas não saem do papel: 'Nós vereadores, vocês podem observar, é a

mesma forma através de indicação, através de projeto de lei, para os poderes resoiver os

problemas e a gente fica esperando a reposta, e a população pagando o preço; pois só quem

sofre, não é nós não, é o povo". Continuou sua fala, enfatizando que em sua visão já foram
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várias audiências e até iria participar de uma audiência que ocorreu no dia posterior a sessão,

no entanto não pôde participar. Acrescentou que em todas essas audiências, as pessoas que

são responsáveis pelos problemas da população, resolvessem, pois as audiências acontecem

e ficam só no papel. "Até hoje, não vi, até peço desculpas se eu tô falando alguma coisa que

não estou recordando, de algumas reivindicações que foram feitas através de audiência e

foram resolvidas; porque até hoje não aconteceu. Eu anseio que não só nos vereadores, com

os problemas que acontecem em nossa cidade e eu digo até de modo geral que o maior anseio

é da população que está sendo sofrida." Enfatizou mais uma vez que as audiências

acontecessem e as reivindicações não saem do papel. A Presidente da Casa disse que várias

coisas são requisitadas e não são resolvidas, mas também teve muitas coisas que foram

discutidas na Casa Legislativa e que saiu com algo de concreto e positivo. Citou o exemplo

da LIFERSA que em vários momentos foi discutido. A Vereadora Zélia Leite pediu licença

na fala, pois na época em questão não era Vereadora. A Presidente da Casa retomou a fala e

acrescentou sobre a questão das ágtras e a vinda de adutora de engate rípido também foi uma

proposição advinda de audiência. Outro exemplo citado foi o curso de arquitetura que

conseguiu continuar em Pau dos Ferros, assim como as câmeras na cidade de Pau dos Ferros.

O Vereador Reginaldo Alves disse que tiúa ouvido atentamente a fala das vereadoras e

entendia as indagações, mas várias ações já foram desenvolvidas com encaminhamentos de

audiências, apesar das dificuldades, citando o exernplo da Audiência Pública sobre o

saneamento brásico e a aquisição de recursos pela FUNASA para investimento na cidade. O

Vereador Alexsander Mapus (Leka Frentista) pediu a fala para conscientizar os condutores

de veículos acerca do mês MAIO AMARELO e o respeito para e com o tÍânsito. Por

seguinte, a Presidente da Casa encerrou a 12'Sessão Ordinríria do ano de dois mil e vinte e

dois, e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora./l' Secretrâria da Mesa

Diretora da Câmara Municipal, lavrei 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, constânte no Liwo de Registro de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.
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Pau dos Ferros, 1 I de maio de 2022.

Aires Nunes Josefa Al a Chagas de

Presidente l'Secretária
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