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

ATA DA 13! SESSÃO ORDINÁRIA DA 2! SESSÃO LEGISLATIVA DA 19A

LEGTSTATURA DA CÂMARA MUNICIPAI DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos dezoito 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 virtual (Google Meet) cujo evento

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

mediante convocação através de Oficio Circular n" 017 /2022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 13" Sessão Ordinária da 2'sessão legislativa da l9'legislatura, com o

objetivo de apreciar nove matérias do Poder Legislativo: l. PROJETO DE LEI: 206212022

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

logradouro que especifica e dá outras providências. 2. Requerimento: 00312022 de autoria

do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer que seja

realizada via Câmara uma audiência Pública para esclarecimentos sobre a Associação

Beneficente Nossa Senhora da Conceição - ABENÇÀO. 3. PROJETO DE LEI: 205912022

de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, quc dispõe sobrc a

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

bairros do município e da outras providências.4. PROJETO DE LEI: 2058/2022 de autoria

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

denominação do logradouro da Rua M de Outubro. 5. INDICAÇÀO: 006412022 de autoria

do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer que seja feita a

pavimentação asfáltica da Rua Coronel José Ferreira de Costa, no baino COHAB, nesta

cidade. 6. INDICAÇÃO: 006212022 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do

Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Professora Zita Fernandes, no Bairro

Zeca Pedro. 7. INDICAÇÀO: 006112022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego

do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Francisco de Castro Júca, no Bairro

João Catingueira. 8. PROJETO DE DECRETO LEGISLATTVO: 00M/2022 de autoria da

Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), que dispõe sobre a concessão de Título

de Cidadào Pau-Ferrense, e dá outras providências. 9. PROJETO DE DECRETO
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LEGISLATIVO: O0O212022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes

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

providàrcias. A Excelentissima Sra. Francisca Itacira Aires Nunes, Presidcnte da Casa,

cumprimenta a todos os presentes que se encontram de forma virtual através das redes

sociais, e os demais presentes. Em seguida, a l" Secretária, a Vereadora Aldaceia Oliveira,

realizou a conferência de quóntm, na mediada em que do coletivo de I I (onze) vereadores/as,

registrou-se a pÍesença de onze (ll) conforme atesta lista de presença constante nesta ata,

declarando, portanto, existência de quórum. Estavam 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.

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

Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa); 8. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira;

9. Jose Alves Bento (Galego do Alho); 10. Reginaldo Alves da Silva 11. Zélia Maria Leite.

Havendo existência de quórum suÍiciente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. A

ata da 12" Sessão Ordinário foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos

vcreadores pÍesentes. Antecedendo a leitura da ordem do dia, o Vercador Reginaldo Alves,

Líder do Govemo, pediu para que fosse retirada de pauta seguinte matéria: PROJETO DE

LEI: 205912022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que dispôe

sobre a obrigatoriedade da limpeza e manutengão dos terrenos baldios sem edificações em

todos os bairuos do município e da outras providências. O mesmo, explicou que era um ótimo

projeto, no entanto, já era comtemplado na questào do código tributário, se encontrando

prejudicado e assim, a pedido de alguns vereadores solicitaram a retirada da referida matéria-

Acrescentou que depois, caso a autora da matéria quisesse, poderia fazer uma emenda no

código tributário. A Presidente da Casa esclareceu que o Projeto de Lei 2059/2022 eru de

autoria da Vereadora Aldaceia Oliveira, e portanto, a mesma ó que deveria ouvir dos nobres

pares que pediram a retirada do projeto seus esclarecimentos em razão da retirada da matéria.

A Vereadora Aldaceia Olíveira questionou quem foram os vereadores que tinham solicitado

a retirada do Projeto de Lei 205912022. O Vereador Reginaldo Alves explicou que foram

vrírios. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que o código tributário impõe a questão do
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imposto progressivo e o referido projeto dispõe sobre a limpeza urbana no que corresponde

aos terrenos baldios. Esclareceu que todos sabiam perfeitamente que o Secretário de

lnfraestrutura tem exercício um ótimo trabalho com planejamento estratégico, mas que era

preciso dizer que a Prefeitura faz a limpeza pública das ruas, mas quem mora vizinho aos

terrenos baldios estii sofrendo com cobras, ratos e baralas c portanto, o Projeto de Lci cm

pauta, visa ajudar na limpeza pública urbana e isso não estii disposto no código tributiirio.

Explicou que a Prefeitura só iria limpar depois de notiÍicar seus proprietiirios. Explicou que

a construção do projeto se deu após vá.rios pedidos dos munícipes nas andanças pela cidade

e a intenção é contribuir com a limpeza urbana. Afirmou que os argumentos não a

convenciam, pois não está replicando o que está disposto no código tributário. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que era para Íetirar de pauta. A Presidente da Casa expõe

que o Projeto de Lei era da Vereadora Aldaceia Oliveira e portanto, ela que deveria decidir

pela retirada dele ou não. Questionou quem eram os nobres pares que querem que retirem de

pauta o projeto. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que respeitava a autora da

matéria, tiúa muito cariúo, no entanto, o projeto não era benéfico, pois faltou alguns itens

a exemplo: quanto de IPTU iria se cobrar, o valor, ficando muito vago, mas dessa maneira

nâo era viável. A Vereadora Aldaceia Oliveira explicou que no parágrafo [I do rcferido

projeto, abordava sobre a regulamentação pelo Poder Executivo. O Vereador Deusivan

Santos falou que também tinha pedido pÍrÍa retirar de pauta, pois o momento nào é de

cobranças, sendo todos já saturados de tantas cobranças; tendo a obrigatoriedade do

município limpar, os proprietários também obrigatoriedade de pagar. A Vereadora Aldaceia

Oliveira disse que iria retirar de pauta o Projeto de Leí 205912O22, ma.s elucidou mais uma

vez que foi uma sugestão da própria população que tem reclamado de terrenos baldios que

levam cobras, ratos e etc., para dentro das casas vizinhas. O Vereador Celio dc Queiroz

(Célio da Farmácia) indagou como a Prefeitura iria fazer a limpeza desses terrenos se nem

os próprios terrenos da prefeitura está havendo manutenção; e assim, portanto sendo conúa.

A Vereadora Zélia Leite também pediu para fazer a rctirada do Projeto de Lei 205912022,

porque é muito imposto e já existe no "código de impostura" e o "código de impostura" já

deveria estar atualizado, porque é aonde vai dar mais reforço para a prefeifura ter mais
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legalidade para se manifestar com relação a esses terÍenos. Disse que realmente existe múto

terreno e com múto lixo, que as pessoas colocam poda e tudo no mundo; que também é visto

a mesma situação em muros de casas que são fechadas, que as ruas estão cobertas de entulhos

e de mato; que concorda que tem baÍata, ratos, cobras, escorpiões e em sua residência já

entrou várias, ficando assustada com tantas coisas que apÍreceÍem. Acrescentou que foi um

periodo chuvoso e que realmente atrai esses tipos de insetos e animais, mas indagou quantas

vezes os teÍrenos vão ser limpos, pedindo para a autora da matéria ter sensibilidade, pois e

muito imposto pÍra as pessoas limparem, mas concorda que os donos dos terrenos baldios

precisam fazer as limpezas e cerquem, pois, evita de as pessoas colocarem lixo. Finalizou

sua fala, pedindo para a Vereadora Aldaceia Oliveira ver o código de impostura e ver como

esti desatualizado há anos. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que já tinha visto e coúecia.

O Vereadora Aldaceia Oliveira reafirmou que iria tirar o projeto de lei de pauta, mas só tiúa
a contribuir com a limpeza pública de Pau dos Ferros, com a gestão municipal. O referido

projeto de lei foi retirado de pauta a pedido da autora da matéria. A l' SecretáLria fcz a leirura

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

DE LEI: 205812022 de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nuncs Rocha (Leka

Frentista), que dispôe sobre denominaqão do logradouro da Rua 04 de Outubro. O Vereador

Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista) disse que é uma Rua que fica localizada

no Bairro Carvão e que a cada dia vem crescendo cada vez rnais; pediu a aprovação dos

nobres pares, pois o logradouro vem a homenagear o Santo São Francisco de Assis. O

PROJETO DE LEI: 205812022 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade

pelos vereadores presentes na sessâo. Em seguida, a 1' Secretária leu a ementa ejustificativa

da seguinte matéria: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 00O212022 de autoria da

Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha), que dispõe sobre a concessão de Título

de Cidadão Pau-Ferrense, e dá outras providências. Devido a ausàrcia do Vereador José Alvs

(Galego do Alho), a Vereadora Aldaceia Oliveira assumiu os trabalhos legislativos. A

Vereadora Itacira Aires (Bolinha) teceu alguns comentários a respeito da biografia do Seúor

Almir Mariano de Souza Junior e as contribuições do mesmo para o município de Pau dos

Fenos, na UFERSA e no PLANITES (UERN). A Presidente Interina (Aldaceia Oliveira),
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observou a retomada da presença do Vice-Presidente da Casa, o Senhor José Alves (Galego

do Alho) e passou os trabalhos legislativos para o mesmo. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) parabenizou a autora da matéria e se considerou favorável a matéria, pois o mesmo

teceu vários comentários positivos a respeito do Seúor Almir Mariano de Souza Junior. A

Vereadora Aldaceia Oliveira fez algumas considerações sobre o trabalho desenvolvido pelo

Senhor Almir Mariano, tendo em vista que o mesmo ajudou também no projcto do Plano

Diretor na cidade de Pau dos Ferros, assim como cm outros projetos e univcrsidades. O

PROJETO DE DECRETO LEGISLATTVO: 000212022 foi colocado para votação e foi

aprovado por unanimidade pelos vereadoÍes presentes na sessão. A Presidente da Casa

reassumiu os trabalhos legislativos e reforçou que o título de cidadão concedido ao Senhor

Almir Mariano é um recoúecimento de seus trabalhos no município de Pau dos Ferros.

Dando continuidade a sessão, a Ilustríssima l' Secreúria leu as ementas das seguintes

matérias que traÍnitarão em comissões pertinentes: PROJETO DE LEI:206212022 de autoria

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

que especifica e dá outras providências; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

0004/2022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes @olinha), que dispõe

sobre a concessão de Título de Cidadão Pau-FerreÍlse, e dá outras providências. Em seguida,

a l' Secretária, a Seúora Aldaceia Oliveira, leu as ementas e justificativas das seguintes

matérias: INDICAÇÃO: 006112022 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do

Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Francisco de Castro Jucá, no Bairro

João Catingueira. INDICAÇÀO: 006212022 de autoria do Vereador José Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagern da Rua Professora Zita Feanandes,

no Bairro Zeca Pedro. O Vereador José Alves (Galego do Alho) reivindicou à Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida, a pavimentação e drenagem da Rua Francisco de Castro Jucá,

pois com o calçamento irá melhorar bastante a qualidade de vida das pessoas que habitam na

localidade. Com relação à Indicação 06212022, o mesmo também reivindicou a

pavimentação e drenagem, pois assim, irá beneficiar a população. As Indicações 06112022 e

062/2022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade pelos

vereadores presentes. Em seguida, a 1' Secretriria leu a ementa e justificativa da seguinte
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matéria: Requerimento: 00312022 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de

Assis (Gugu Bessa), que requeÍ que seja realizada via Câmara uma audiência Pública para

esclarecimentos sobre a Associação Beneficente Nossa Senhora da Conceição - ABENÇÃO.

O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que há um problema acerca da

instituição e trazendo a audiência pública para debater na Casa Legislativa, a população

poderá debater e escutar os posicionamentos tanto de um lado, como de outro: Poder

Executivo e Associação ABENÇÃO. Falou que está na hora de unirem as màos e reveÍ o que

está acontecendo, pois não se pode mais ouvir questões só politicas e é necessário passÍr a

transpar&rcia à população. Explanou que a instituição deveria levar recibos e notas para

expor para a população que recebe a prestação de serviço da ABENÇÀO. Falou sobre os

debatedores que iriam acrescentar neste momento, e assim, dando explicações ao município

de Pau dos Ferros e os outros mais de trinta municípios que fazem pane do Alto Oeste

Potiguar que recebem a ptestação de serviços da ABENÇÀO. O Vereador Francisco Jose

(Gordo do Bar) parabenizou o autor da matéria pela importante indicação, pois este é o

camiúo certo, o camiúo da transparência. Sugeriu que o autoÍ da materia ampliasse os

convites dos debatedores que irào estar presentes na referida audiência pública: Conselho de

deficientes da SESAP e Conselho de Secretiírios de Saúde. Pediu para subscrever o referido

requerimento. O Vereador Reginaldo Alves disse que é uma temática um pouco polêmica e

que se escuta muitos comentários tanto do Poder Executivo, tânto como da direção da

ABENÇÀO e o legislativo esrá nesse processo justamente para mediar. Explanou que

claramente, pensa que, paralelemente, é possível até chamar o Ministério Público para

participação e que na condição de legisladores, mas seria preferivel pedir um Requerimento

de Informação tanto do Executivo, como da ABENÇÂO para que os mesmos possam

esclarecer o ocorrido; abordou que toda instituiçào que administra recurso público deve

prestaÍ contas, de todo centâvo empregado. Disse que não tinha nada contra a Scnhora Nádija

Diógenes, pois reaknente deve ser debatido, deve ser esclarecido. No entanto, se posicionou

de forma a preferir um requerimento de informação, para se teÍ um respaldo como legislativo.

A Vereadora Aldaceia disse que é uma questão que tem como público-alvo os deficientes,

que são pessoas que precisam muito de assistência. Disse que na referida instituição existem
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equipamentos que não existem em nenhuma universidade em Pau dos Ferros e nem na cidade

de Mossoró. Falou que só há esses equipamentos devido investimentos de recursos públicos,

que a prestação de contas é algo obrigatório e que o legislativo não pode abrir mào dessa

causa. Parabenizou pela indicação de participação do Ministério Público, pois ele e o órgâo

que protege a lei, sendo defensor da sociedade. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu

Bessa) deixou claro que a audiência pública é para pedir a prestação de contas e solicitando

a presença das autoridades, para quebrar essa gangora que está acontecendo, colocando o

Poder Executivo e a ABENÇÃO em frente ao público. Disse que estão pensando que os

vereadores é que estão fechar a ABENÇÃO, e isso não é verdade, pois votaram para a

construção do CER II. Disse que acatava a subscrição do Vereador Francisco José (Gordo

do Bar). O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) disse que já viu a tristeza e a

angústia dos pacientes da ABENÇÀO e familiares que os acompanham, pois todos estào

vendo os prejuízos que estão acontecendo por causa do cancelamento desse convênio e é

preciso ser resolvido esse problema. Parabenizou o autor da matéria e esclareceu que votou

contra o projeto do CER II, sendo a audiência é muito importante para defender os mais

fnígeis. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) pediu para debaterem o assunto apenas na

audiência pública e votassem a favor do requerimento. O Vereador Francisco Josó (Gordo

do Bar) agradeceu o autor da matéria por ter acatado seu pedido de subscrição e por ter

aceitado os convites que forarn sugeridos. Parabenizou o autor da matéria. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu) esclareceu ao Vereador Célio de Queiroz (Célio da Fannácia)

que está apenas pedindo a prestação de contas, e que não foi assinado o contrato justamente

pela ausência desta. A Vereadora Zélia Leite parabenizou o autor da matéria pela iniciativa,

e ouvindo bem as colocações por ter acatado as sugestões do Vereador Francisco José (Gordo

do Bar) e lodos sabem do serviço que muitos anos foi prestado pela ABENÇÀO à população

de Pau dos Ferros e dos municípios viziúos, pois a ABENÇÀO tem um serviço muito

eficiente e só quem sofre sem esse serviço são os Íilhos e as mães que precisam. Falou que

o município deveria ter se sensibilizado, poiso serviço existe e é executado, muita gente

precisava e precisa desse serviço para continuar fazendo diversos tratamento não só na

cidade, mas em todo Rio Grande do Norte. Falou que importante trazer o hesidente dos
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Secretários de Saúde do Estado, porque o mesmo sabe perfeitamente como funciona e como

é feito esse trabalho com as associações, e principalmente a ABENÇÃO de Pau dos Ferros

que descnvolve um fabalho importantíssimo. Falou que só quem sofre sem o serviço são os

usuários, mães e pais de família, assim como os empregados da ABENÇÃO que estão sem

receber seus salários. Explanou que é uma tristeza a descontinuidade dcsse serviço, sendo

uma problemática triste não só para a município, nem para região, mas até mesmo para o

Brasil, pois via claramente que se rata de uma questiio de poliücagem. Disse ao Vereador

Francisco Augusto (Xixico) que toda indicação ou requerimento que é colocado na Casa

Legislativa é importaÍrte decidir, mas também dar sugestões, opiniões que são importantes,

pois não é só chegar e colocar em votação. A Presidente da Casa informou que nesta semana

irá acontecer duas ações que tratam da problemática entre o Poder Executivo e ABENÇÀO.

Sugeriu marcar a audiência na próxima semana, pois precisa saber o que foi discutido nesta

semana e na próxima semana terá data definida quanto a este tema que está afligindo tantas

pessoas, sendo oportuno tÍazer para Casa essas discussões. O Requerimento 00312022 foi

colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão.

Em seguida, a l' Secretária leu a ementa e justiÍicativa da seguinte matéria: INDICAÇÀO:

0064./2022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer que

seja feita a pavimentação asfliltica da Rua Coronel José Ferreira de Costa, no bairro COHAB,

nesta cidade. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que fez essa indicação porque é

muito importante essa pavimentação, pois é um bairro que tem grande fluxo de pedestres e

de transportes. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor da

matéria e teceu alguns comentários: primeiro, sobre o Dia "Faça Bonito", l8 de maio, Dia

de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; que é também o Mês

Maio Amarelo sobre a Conscientização no trânsito. Comentou a respeito da execução dos

serviços e edificações para o Núcleo de Zoonoses, pois os cachorros da cidade pedem socorro

e inclusive nesta semana, foi notificado um cachorro com muitas feridas na orelha, e uma

abençoada chegou e passou para o veterinário. Indagou sobre até quando essa situação iria

acontecer, elencando o valor da obra do Núcleo de Zoonoses e prÍrzo para execução. Falou

que o Núcleo de Zoonoses fica na rua da Delegacia Civil e gostaria que o Líder do Governo
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cometrtasse alguma coisa a respeito; quais os trabalhos serão realizados; quem úabalhará no

Centro de Zoonoses. O Vereador Reginaldo Alves, Líder do Govemo, parabenizou o autor

da matéria pela propositura, pois quando se fala em pavimentação asfáltica é um beneficio

para todos e até mesmo para prédios comerciais. Parabenizou a Excelentíssima Govemadora

Fátima Bezerra pelo recapeamento da Rua São João e asfaltamento das ruas Senador Dinarte

Mariz e São Benedito. Sugeriu outras ruas estratégicas para asfaltagem. Comentou que o

centro de zoonosesjá esui em andamento, em fases finais e em breve estará sendo executado,

pois é uma situação que vem de vários anos, não sendo obsoleto e é preciso ser realista com

relação a isso. Falou que a Excelentissima Prefeita Marianna Almeida se dedica bastante e

existe um processo desde de licitação e local adequado para realizar a demanda, míis em

breve esse serviço seú realizado e uma ação muito importante seria o con§ole desta

população de animais, através de um castra móvel e veterinários aptos a realizar este

procedimento. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou o autor da matéria e

tambem a Govemadora Fátima Bezerra pelo asfaltamento das ruas e que outras ruas precisam

ser asfaltadas (como a Rua José Alves), pois se for realizado esses serviços, irá beneficiar a

população. Falou para a Vereadora Aldaceia Oliveira que ó ligada ao Govemo do Estado que

o semáforo ao lado da pousada do Anizio, precisa ser feito algo a Íespeito disso, pois o

mesmo não dá trinta segundos e já fecha, dando multas para os motoristas. A Vereadora

Aldaceia Oliveira parabenizou o autor da matéria. No que tange a questão dos animais,

comentou que o poder público terá que fazer uma parceria interinstitucional, pois a UFERSA

tem um projeto de extensão que e coordenado poruma equipe de Mossoró, mas a equipe está

dispondo boa vontade para cuidar dos animais, mas a UFERSA tem uma boa estrutura que

ajudará nessa questão. Explicou que existem algumas questões com relação ao trânsito de

Pau dos Ferros, pois o DNIT arrecada e na hora de prestar serviço quem é cobrado é o

Govemo do Estado, ou seja, é preciso observar pontuâlmente quais são as competências de

cada entidade federativa. Falou que anotou a observação do Vsreador Francisco José (Gordo

do Bar) para repassar ao Govemo do Estado. A INDICAÇÀO:0064/2022 foi colocada em

votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. A Vereadora

Aldaceia Oliveira socializou a respeito de uma rifa solid:íria para construção da ordenação
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do presbiteral Clóvis Augusto Freire Alves; que trouxe um bloco de dez bilhetes para cada

vereador e cada um pegaria o seu. A Vereadora Zélia Leite comentou quejá contribuiu. A

Presidente da Casa comentou que recebeu a ligação de Ceição Nobre que falara justamente

sobre a ordenação de Clóvis Augusto Freire, e a mesma falou que iria entrar em contato para

teÍ um momenlo com todos os vereadores, no entanto, não teve Íetorno. A Presidente da Casa

convidou todos os edis para Exposição do Dr. Etelânio Figueiredo -'?anorama das Artes

Visuais Potiguares/Olhares Pau-ferrenses II Edição" no CentÍo Cultural Joaquim Correia.

Por seguinte, a Presidente da Casa encerrou a 13" Sessão Ordinríria do ano de dois mil e vinte

e dois, e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/l'Secreüíria 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 F , l8 de maio de 2022.

unes Josefa Ald Oliveira

Presidente l' Sec a

F Cha
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