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

ATA DA 14I SESSÃO ORDINÁRIA DA 2! SESSÃO IEGISLATIVA OA 19!

TEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAI DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos vinte e cinco do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, à treze horas e vinte

mhutos, reuniraÍn-se os Seúores Vereadores via reunião virtual (Google Meet) cujo evento

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

mediante convocação através de Oficio Circular n" 01812022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 14' Sessão Ordinária da 2' sessão legislativa da 19'legislatura, com o

objetivo de apreciar quatorze matérias do Poder Legislativo e uma do Poder Executivo: 1.

PROJETO DE LEI: 206512022 de autoria da Excelentissima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento, que dispõe sobre a abertura de Crédito Especial e dá outras providências. 2.

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. 3.

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

(Gugu Bessa), que denomina o logradouro que espccíÍica e dá outras providências. 4.

INDICAÇÃO: 007412022 de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario,

que requet Recapeamento Asfáltico da Rua Tertuliando Sinfrônio de Queiroz, rro Baino Sã<r

Judas Tadcu, na cidade de Pau dos Ferros. 5. INDICAÇÀO: 007312022 de autoria do

Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requer Rosso dos Bairros Riacho do

Meio e Bairro Carvào, na cidade de Pau dos Ferros. 6. INDICAÇÃO:00'7212022 de autoria

do Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que sejam construídas

Cobernrras para os Quiosques da Praça de Eventos Nossa Seúora da Conceição. 7.

INDICAÇÀO: OO7ll2022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa),

que requer que sejam realizadas, com urgência, obras de recuperação do asfalto da BR 405,

no trecho que compreende das Cidades de Itau/RN a Pau dos Ferros/RN. 8. INDICAÇÃO:

0069/2022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer que

seja feita a pavimentação da Rua Raimundo Peixoto de Queiroz, Bairro Riacho do Meio,

nessa cidade. 9. INDICAÇÀO: 0068/2022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de
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Queiroz (Xixico), que requer que seja feita a pavimentação asfilltica da Rua São Francisco

Bairro São Judas Tadeu, nesta Cidade. I0. INDICAÇÃO: 006612022 de autoria do Vereador

Jose Alves Bento (Galego do Atho), que requer a Reforma da Quadra Poliesponivo

(Cobertura, Redes, Telas de Proteção, iluminação e Piso) no Bairro João XXIII. I 1.

INDICAÇÀO: 0065/2022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que

requer a Cons§ução de uma Praça de Lazer, Polo de Academia Comunitiâ.Lria, no Bairro João

XXIII. 12. PROJETO DE DECRETO LEGISLATM: O00812022 de autoria da Vereadora

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadania

Pau-ferrense ao Sr. Emanuel Neto Alves de Oliveira. 13. PROJETO DE DECRITO

LEGISLATwO: O0O712022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira,

que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadania Pau-ferrense á Senhora Simone Cabral

Mariúo dos Santos e fixa outras ptovidências. 14. PROJETO DE DECRETO

LEGISLATTVO:000612022 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que ourtoga

o tihrlo de cidadão Pau-Ferrense, ao senhor Pablo Antônio Femando Tatim dos Santos. 15.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATM:000312022 de autoria da Vereadora Francisca

Itacira Aires Nunes (Bolinha), que dispõe sobre a concessão de Titulo de Cidadão Pau-

Ferrense, e dá outras providências. A Excelentíssima Sra. Francisca Itacira Aires Nunes.

Presidente da Casa, cumprimenta a todos os pÍesentes que se encontmm de forma ürtual

através das redes sociais, e os demais presentes. Comunicou que semanalmente está

acontecendo encontros com os Presidentes das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte

e explanou sobre os eventos ocorridos. Em seguida, a lu Secretária, a Vereatlora Aldaceia

Oliveira, realizou a conferência de quórum, na mediada em que do coletivo de I I (onze)

vereadores/as, registrou-se a presença de onze (ll) conforme atesta lista de presença

constante nesta ata, declarando, portanto, existência de quórum. Estavam presentes os

seguintes vereadores: l. Alexsandcr 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 NazríLrio 6. Francisco José Fernandes de

Aquino (Gordo do Bar); 7. Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa); 8. Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveira; 9. José Alves Bento (Galego do Alho); 10. Reginaldo Alves
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da Silva ll. Zélia Maria Leite. Havendo existência de quorum suficiente, a Presidente da

Casa decltrou aberta a sessão. A ata da 13" Sessão Ordinii.rio foi colocada para votação e foi

aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. A lu Secretâla fez a leitura da ordem

do dia. Em seguida, leu as ementas, justificativas e pareceres das seguintes matérias:

PROJETO DE LEI:2O60/2022 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), que denomina o logradouro que específica e dá outras providências;

PROJETO DE LEI: 206112022 dc autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), que denomina o logradouro que específica e dá outras providências.O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) explicou que foi um pedido do jovem Allef e

sua mãe, Francilene Freire, sendo assim, os dois projetos de leis referidos se adequam a

mesma justificativa. O Projeto de 206112022 e 206012022 foram colocados para votação e

foram aprovados por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida, a l"

Secretiiria leu a ementa da seguinte matéria que tramitaÍá em comissões pertinentes:

PROJETO DE LEI: 206512022 de autoria da Excelenússima Prefeita Marianna Àlmeida

Nascimento, que dispõe sobre a abertura de Crédito Especial e dá outras providârcias.

Continuando, a Ilustríssima l' Secretiíria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria,

bem como o parecer da comissão pertinente: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

0003/2022 de autoria da Vereadora Francisca ltacira Aires Nunes (Bolinha), que dispõe

sobre a concessão de Titulo de Cidadão Pau-Ferrense, e dá outras providências. O Vice-

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

Vereadora ltacira Aires (Bolinha) justificou a pertinência da referida matéria, expondo

algumas informações a respeito da biografia do Seúor Eduardo Raimundo Dias Nunes.

Explicou que assim como para Almir Mariano, este título de cidadania pau-ferrense é uma

homcnagem para o Professor da IIFERSA, no curso de Arquitetura em Pau dos Ferros. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou a autora da matéria pelo

importante projeto, assim como parabenizou o Senhor Eduardo Raimundo pelo título

merecido. Parabenizou o Centro de Taekwondo de Pau dos Ferros pelas premiações que

receberam no Campeonato de Taekwondo, bem como Írs pessoas que participaram do evento.

A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que é um titulo de cidadania muito relevante e que é
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inegável a importância das universidades na cidade de Pau dos Ferros. Afirmou que é uur

titulo fantástico. Falou sobre o projeto "absurtlo" do Govemo Federal que tem a iniciativa de

cobrar pagamentos para os estudantes quc cursam em faculdades e universidades públicas.

O Projeto de Decreto Legislativo 00312022 foi colocado em votação e foi aprovado por

unanimidade pelos vereadores presentes na scssão. A Vercadora Itacira Aires, Prcsidcnte da

Casa, reassumiu os trabalhos legislativos. O Vereador Francisco Gutembetg (Gugu Bessa)

pediu para se retirar da sessão por um instante. Em seguida, a llustríssima l" Sccreúria leu a

ementa das seguintes matérias que tramitarão em comissões pertinentes: PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO: 000812022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de

Oliveira, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadania Pau-fen'ense ao Sr. Emanuel

Neto Alves de Oliveira; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 000712O22 de autoria

da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que dispõe sobre a concessào do Título

de Cidadania Pau-ferrense á Senhora Simone Cabral Marinho dos Santos e fixa outras

providências; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 000612022 dc autoria do

Vereador Reginaldo Alves da Silva, que outoÍga o título de cidadão Pau-Ferrense, ao senhor

Pablo Antônio Femando Tatim dos Santos. Dando continuidade, a l' Secretária leu as

emcntas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: 006612022 de autoria do

Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Reforma da Quadra Poliesportivo

(Cobertura, Redes, Telas de Proteçào, iluminação e Piso) no Bairro João XXIII;

INDICAÇÀO: OO65i2O22 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Atho), que

requer a Construção de uma Praça deLazer, Polo de Academia Comunitiiria, no Bairro Joào

XXIII. O Vereador José Alves (Galego do Alho) reivindicou a Excelentíssima Prefeita

Marianna Almeida, explicando que é uma reivindicação antiga, a construção de uma Praça

de Lazer, Polo de Academia Comunitária, no Bairro João XXII; bem como uma a reforma

da Quadra Potiesportiva (Cobcrtura, Redes, Telas de Protegão, iluminação e Piso) no mesmo

bairro, João XXIII. Explicou que é um pedido não somente dele, mas já foi de outros

vereadores e que há recurso para isso. O Vereador Alexsander Magrus (Leka Frentista) falou

que é muito importante a participação da população nas sessões ordin:írias, parabenizando o

autor pelas matérias em discussão. Disse que a instalação de uma academia irá propiciar a
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atividade fisica para os jovens. No que se refere a lndicação 066/2022, também pediu para

que se faça alguma coisa a respeito, pois os jovens atletas Bmbém pedem bastante com

relaçào a essa demanda, destacando os bairros Manoel Domingos, 25 de marÇo e outros. O

Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou o autor pelas matérias,

destacando a academia para a população e também a quadra poliesportiva. Falou que esá

participando de uma Liga do Alto Oeste, no Centro Cultural Joaquim Correia com alguns

seúores e meninas do Futsal (Vôlei, Futebol e Futsal). Falou que foram várias pessoas do

Alto Oeste e região, sendo cobrado a pÍesença do Secretrá,rio de Espones da cidade de Pau

dos Ferros. Explanou sobre a falta de compromisso do Secretririo de Esportes, expondo a

necessidade de uma quadra de esportes aperfeiçoada, um incentivo e apoio por pane do Poder

Executivo nesse sentido. Destacou que aonde o esporte vai, leva ojovem para outro camiúo.

A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que educação, cultura e esportes são fundamentais para

ressignificar as vidas dos jovens; mencionou sobre o encontro que fará com jovens que

praticam o basquete no bairro 25 de março. Expôs sobre uma pequena emenda que será

destinada para associação de futebol comunitário e pediu para a Excelentíssima Prefeita

agilizar. As indicações 065/2022 e 06612022 foram colocadas para votação e foram

aprovadas por unanimidade pelos vereadores prcsentes na sessão. Em seguida, a l'Secretiína

leu as ementas e justificativas das seguintes nrarérias: INDICAÇÀO: 006s/2022 de autoria

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

pavirnentação da Rua Raimundo Peixoto de Queiroz, Bairro Riacho do Meio, nessa cidade;

INDICAÇÀO: 0068/2022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico),

que requer que seja feita a pavimentaçào asfálrica da Rua São Francisco Bairro São Judas

Tadeu, nesta Cidade. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que ambas as indicações

são importantes. Falou que a Rua São Francisco, assim como a Napoleão Diógenes, é uma

rua que tem muito hânsito e com a pavimentação irá melhorar o fluxo. Sobre a Rua

Raimundo Peixoto de Queiro, disse que ajustificativajá deixa bem especificada os motivos,

destacando o periodo chuvoso. As Indicações 006812022 e O69/2022 loram colocadas para

votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes na sessào.

Continuando, a l" Secretríria, leu a ementa e justificativa da seguinte materia: INDICAÇÃO:
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0071/2022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha), que requer que

sejam realizadas, com urgência, obras de recuperação do asfalto da BR 405, no trecho que

compreende das Cidades de Itaú/RN a Pau dos Fsrros/RN. O Vice-Prcsidente, José Alves

(Galego do Alho) assumiu os rabalhos legislativos. A Vereadora Itacira Aires (Bolinha)

abriu espaço para qualquer vereador subscrever a matéria em discussão. Justificou que indo

ao encontro dos Presidentes das Câmaras, cm Baraúna, em diversos locais da cidadc, no

trecho da BR 405, há vários buracos que deixam preocupação, pois causam insegurança a

quem precisa trafegar no referido local. Informou a Excelentissima Prefeita Marianna

Almeida também pediu uma solicitação ao DNIT. Enfatizou o trecho de Itaú a Pau dos Ferros

que há vários buracos. Reforçou que será muito importante todos subscreverem para unir

forças ao pedido solicitado. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é uma

indicação muito importante, pois o trecho de Apodi a Mossoró está bem, mas de Itaú a Pau

dos Ferros está péssimo, sendo um trecho muito perigoso para quem dirige. Assim, é muito

ruim dirigir a noite neste local, aparecendo vários buracos e sendo possível até causar

acidentes. Pediu ao Superintendente do DNIT do RN fazer algo a respeito. A Vereadora Zélia

Leite parabenizou a iniciativa da autora da matéria, pedindo para subscrever. Também pediu

para o superintcndcntc do DNIT do RN, fazer algo a respeito, pois passa no referido lugar

várias vezes quando vai a casa de sua mãe e devido aos buracos, corre o risco de sofrer algum

acidente. Falou que está realmente uma calamidade o fiecho de Itaú a Pau dos Ferros.

Acrescentou que é preciso haver supervisão nos serviços de recapearnento no asfalto, pois

com o passeu de pouco tempo, e principalmente na época das chuvas logo os buracos se

abrem novamente. Relatou sobre o acidente que já aconteceu na entrada na Rua Hemetério

Femandes, assim como em frente ao prédio do comércio "A Construtora". Expôs que apesar

do período chuvoso é importante fazer os serviços. A Vereadora Aldaceia Oliveira pediu

para subscrever a referida matéria ern discussão, explanando que além do risco de acidentes,

também há o risco de furtos no trecho em destaque. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista) pediu para subscrever a referida matéria, e se por ventuÍa alguma pessoa do setor

do DNIT que estivera acompanhando, pudera dar alguma informação a respeito deste trecho,

pois como vereadores não se podem calar, pois o trecho de Itau a Pau dos Ferros estii horrível.
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Disse que acidenÍes gerarn despesas, e como legisladores querem prevenção de acidentes,

querem preselvar vidas. Elencou que os deputados federais e senadores também tem papel

fundamental nisso. O Vereador Reginaldo Alves, Líder do Govemo, parabenizou a

propositura da Veteadora ltacira Aires, justificando que tem muita importância para Pau dos

Ferros e região. Falou que há realmente estradas mal feitas e esburacadas que trazem

prejuízos às pcssoas e que graças a Deus, e aos vereadores presentes na Câmara de Pau dos

Ferros estão pleiteando essa importante matéria. Pediu para subsctever a referida matéria e

informou que a Excelentissima Prefeita Marianna Almeida, fez a solicitação da recuperação

do trecho da BR 404 na cidade de Pau dos Ferros. Disse que é uma matéria de interesse

coletivo que beneÍicia a todos, sendo importante todos subscreverem. O Vereador Deusivan

Santos parabenizou a autora da matéria e pediu para subscrever, destacando que de todas as

matérias da Casa, as mais importantes são as que defendem as vidas e como representaÍrte

do povo, tem que ter muito cuidado sobre isso, sempre cobrando, pois é um assunto de

interesse ao povo. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar), parabenizou a autora da

matéria e pediu para subscrever a matéria, sugerindo acÍescentar no requerimento até "as

placas." Relembrou quejá chegou a ficar quatro horas de Pau dos Ferros a Mossoró quando

tinha muitos buracos na referida BR 404. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia)

parabenizou a Vereadora Itacira Aires (Bolinha) pela proposição, pois é muito importante

para a cidade. Disse que já houve vários acidentes em logradouros que cruzam com a BR

404, devido aos buracos que interligam as ruas na cidade. A Indicação 0O7l/2022 foi

colocada em votação e foi aprovada pelos vereadores presentes na sessão. A Presidente da

Casa, Itacira Aires (Bolinha) reassumiu os trabalhos legislativos. Por seguinte, a Ilustríssima

l' Secretária leu a ementa e justifrcativa da seguinte matéria: INDICAÇÂO: 007212022 de

autoria do Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que sejam

construídas Coberturas paÍa os Quiosques da Praça de Eventos Nossa Ssnhora da Conceição.

O Vereador Célio de Queiroz (Cólio da Farmácia) disse que como pediu para a Praça da

Matriz, o mais justo, apesar de complexo, também é colocar as coberhuas na Praça de

Eventos, tendo em vista que como por exemplo, choveu bastante no fim de semana e

infelizrnente o pessoal deixa de frequentar os locais. Explicou que isso incentivaria abrir o
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comércio até mesmo pela manh{ tendo em vista que há clinicas e até a Secretaria de Mero

Ambiente por pe(o. O Vereador Deusivan Santos parabenizou o autor da matéria, no

entanto, disse que a maior dificuldade, no entanto, é a visibilidade para o Palco da Praça dc

Eventos. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) parabanizou o autor da matéria,

explicando que por própria experiência as chuvas realmente afastam as pessoas dos

comércios, bares, lanches, etc. Falou que sendo bem estudado, dar para realizar esta obra. A

Vereadora Aldaceia Oliveira falou que como se há faculdade com cuÍso de arquitetura, seria

possível um convenio com projetos de extensão que viabilizem algo a respeito. Se

disponibilizou a ajudar neste sentido, levando a proposta na UFERSA, em parceria com

outras IEs. A Indicação 07212022 Íbi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade

pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida, a l" Secretária leu as ementas e

justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: OO74|2O22 de autoria do Vereador

Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requer Recapeamento Asfáltico da Rua

Tertuliando Sinfrônio de Queiroz, no Bairro São Judas Tadeu, na cidade de Pau dos Ferros.

INDICAÇÀO: 007312022 de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario,

que requeÍ Íoço dos Bairros Riacho do Meio e Bairro Carvão, na cidade de Pau dos Ferros.

O Vereador Deusivan Santos falou que a Indicação 07312022 que pede o roço, disse que o

período chuvoso faz crescer o mato na cidade toda, e em algumas entradas no bairro do

Riacho do Meio, há lugares que não tem mais visão e a população pede que se faça algo a

respeito. Falou que no Bairro Carvão estiá da mesma forma e o povo tem muito medo de

caminhar e sair de casa. A Presidente da Casa, falou que na Reunião com o Poder Executivo

foi repassado que a partir de hoje, iria iniciar os trabalhos de roço nos bairros e ruas de Pau

dos Ferros; acrescentou que na zona rural iria esperar mais wn pouco, mas na zona urbana

já irá começar. Com relação a Rua Tertuliando Sinfrônio de Queiroz, esclareczu que o acesso

a ela está inacessível e pediu encarecidamente a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

que se faça algo a respeito. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que a Indicação

0O7312O22 é uma indicação muito importante, pois é bom para fazer o roço do Bairro Riacho

do Meio e Bairro Carvão. Falou que nas imediações que o mato está grande, se aglomera

locais de marginais com uso de drogas ilicitas. No que se refere a lndicação 0'7412022, falou
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que realmente é um local múto esburacado, portanto, o asfalto é muito ruim e o acesso

perigoso, principalmente nos periodos chuvosos. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista) disse que como representantos, estão sempre lutando por melhorias e parabcnizou

o autor das matérias pelas proposições. Expôs que o bairro Domingos Gameleira está

precisando urgentemente de Íoço. Falou que o logradouro Tertuliando Sinfrônio de Queiroz

é uma importante rua que precisa também de sinalização. Sobre o bairro Frci Damiào, disse

que é preciso ver a infraestrutura com engenheiros, pois há vririos esgotos cstourados e se for

fazer uma análise, que se possa melhorar nesse sentido. O Vereador Célio da Farmácia

parabenizou o autor das matérias, pois recebe algumas reclamações dos moradores na Rua

Rafael Fernandes, porque o mato está tomando de conta, assim como os buracos. Falou que

irá aguardar, pois na rua que sai até a BR é um atoleiro e quem vem de Iracema sofre muito

com esta situaçào. Sobre a pavimentação da rua Tertuliando Sinfrônio de Queiroz, seria

importante abranger toda a área do campo e realmente estii feia a situação. Falou que uma

moradora do bairro Princesinha, pediu para se retirar entulhos que foram deixados em runa

limpeza urbana desde janeiro. Falou sobre os esgotos estourados no centÍo da cidade.

Explanou que foi procurado pelas escolas e associações acerca dos recursos quc não foram

repassados para eles. Relatou que o pessoal da limpeza o pÍocurou, pcdindo melhores

condições de trabalho, como por exemplo, botas, luvas e fardamento adequado. 0 Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) indagou sobre a questão dos garis e os EPIs, se ó por

parle da empresa contratada ou por parte da Secretaria da Infraestrutura. O Vereador

Reginaldo Alves, Líder do Govemo, parabenizou o autor das matérias e explicou quejá se

vem fazendo trabalho de roço em algumas localidades. Em resposta a situação dos EPIs e

paÍte contratual, que é desde da gestão anterior, rezâ que os EPIs são de obrigatoriedade da

ernpresa DIAS CASTRO e cabe ao municipio ser notificado, pois pelo que sabe, infelizmente

é oferecido todos os EPIs e os empregados não gostavam de utilizar. Falou que vai verificar

a denúncia feita pelo Vereador para se saber o porquê dos funcionários não estarem

utilizando os EPIs, O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) falou que o <Iiálogo é

de fundamental importância, e se há o contrato entre a Prefeitura e a DIAS CASTRO, é

preciso viabilizar e estará aguardando um retorno. A Presidente da Casa informou que a
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Vereadora Zélia Leite ficou sern intemet e nào conseguiu retomar a sessão. A Vereadora

Aldaceia Oliveira, informou que no dia dezesseis de maio foi até aos giris e deixou até cópia

de uma lei de sua autoria. Falou que o Secretario de Infraestrutura tem um planejamento para

âtender as demandas da cidade, e que na lei que concerne sobre a valorização dos garis,

dispõe sobre a utilização dc EPIs. Acrescenlou que sentiu no Secretario de Infraestrunra,

uma vontade muito grande de desenvolver ações. Explanou quc observou uma neccssidadc

de aumento do número de garis, pois só há cinquenta e seis garis atuando no município e

inclusive, o coordenador pediu para levar a Câmara Municipal a proposição do "Dia do

Gari." As Indicações 073/2022 e 07412022 foram colocadas para votação e foram aprovadas

por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. A Presidente da Casa declarou que

sempre é cobrada na feira, aos sábados, com relaçào ao Bairro Nova Pau dos Ferros e que a

população fala que os vereadores abandonaram o bairro e constatou, presencialmente, que o

acesso até [á realmente estrí deplorável. Falou que o mato realrnente está tomando de conta.

Por seguinte, a Presidente da Casa encctrou a 14" Sessão Ordiniiria do ano de dois mil e vinte

e dois, e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora./l " Secretária da

Mesa Diretora da Câmara Municipal, lavrei a presente a1a, mediante assessoramcnto dc

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, 25 dc maio de 2022.

Franc ca ires Nunes Josefa Al Oliveira

Prcsidcntc l' Secretária
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