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

ATA DA 153 SESSÃO ORD]NÁRIA DA 2! SESSÃO TEGTSLATIVA DA 198

TEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e dez

minutos, reuniram-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 dc Oficio Circular n" 01912022, a todos os vcreadores e

vereadoras, a 15" Sessão Ordinária da 2'sessão legislativa da 19' legislaturâ, com o

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

PROJETO DE LEI: 206612022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes

(Boliúa), que concede revisão geral anual, prevista do Artigo 37, inciso X da Constituição

Federal, aos Servidores da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN. 2. PROJETO DE LEI:

206312022 de autoria de Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que denomina

o logradouro que específica e dá outras providências. 3. PROJETO DE LEI: 206212022 de

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

que específica e dá outras providências.4. INDICAÇÃO: 0084/2022 de autoria do Celio de

Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja Construido Redutor de Velocidade

tipo lombada na rua José Bessa Filho, no Bairro Bela Vista. 5. INDICAÇÀO: 0081/2022 de

autoria dos Vereadores Francisco Augusto de Queiroz (Xixico) e José Alves Bento (Galego

do Alho), que requer a Reforma da Quadra Poliesportiva (Cobernrra, Redes, Pintura e

Vestiário) na Rua 25 de Março. 6. INDICAÇÀO: 0O7 612022 de autoria dos Vereadores

Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que requer a

pavimentação e drenagem da Rua João Bezerra de Queiroz no município de Pau dos Ferros.

7. INDICAÇÃO:007512022 de autoria dos Vereadores Francisco José Femandes de Aqüno

(Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que requer a limpeza do esgoto da Rua Antônio Laurino,

a rua fica em frente ao Saiào Nossa Senhora das Graças no município de Pau dos Ferros. 8.

INDICAÇÀO: 0070/2022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico),

que requeÍ que seja feita a pavimentaçào da Rua Maria Taveira Bessa, Bairro Chico Cajá,
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nessa Cidade. s. nrrotcaçÀo : 0o6712o22 de autoria da Vereadora José Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Jose Holiurda Pinto, no

SãO BCNCditO. 10. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: OOOS/2022 dC 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. I 1 . PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO: 0O07 /2022 de a,.ttoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de

Oliveira, que dispõe sobre a concessão do Titulo de Cidadania Pau-ferrense a Senhora

Simone Cabral Marinho dos Santos e fixa outras providências. 12. PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO: O00612022 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva,

que outorga o título de cidadão Pau-Ferrense, ao senhor Pablo Antônio Femando Tatim dos

Santos. 13. PROJETO DE DECRETO LEGISLATTVO: OOM|2O22 de autoria da Vereadora

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

Pau-Ferrense, e dá outras providências. A Excelentíssima Sra. Francisca ltacira Aires Nunes,

Presidente da Casa, cumprimenta a todos os pÍesentes que se encontram de forma virtual

através das redes sociais, e os demais pÍesentes. Em seguida, a 1' Secretária, a Vereadora

Aldaceia Oliveira, realizou a conferência de quórum, na mediada em que do coletivo de I I

(onze) vereadores/as, registrou-se a pÍesença de sete (7) confotme atestâ lista de presença

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

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

Queiroz Lopes (Céiio da Farnrácia); 3. Francisco Augusto tle Queiroz (Xixico);4. Itacira

Aires Nunes (Bolinha); 5. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 6. José Alves Bento (Galego

do Alho); 7. Reginaldo Alves da Silva. Havendo existência de quórum suficiente, a

Presidente ü Casa declarou aberta a sessão. Os vereadores Deusivan dos Santos Nazário,

Francisco José Fernandes de Aquino (Gordo do Bar); Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa) e Zélia Maria Leite justiÍicaram suas ausências. A ata da 14' Sessão Ordinária

foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. A l'
Secretária fez a leitura da ordem do dia. As matérias dos Vereadores Francisco José (Gordo

do Bar), Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) e Zélia Leite foram retiradas de pauta, em

ümrde da ausência dos mesmos. Devido a necessidade do Vereador Francisco Augusto
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(Xixico) se retirar da sesão para realização de exames, as matérias do referido vereador foram

colocadas em discussão primeiramente. Assim, a lo Secretiiria leu as ementas e justificativas

das seguintes matérias: INDICAÇÀO: OOSI /2022 de autoria dos Vereadorcs Francisco

Augusto de Queiroz (Xixico) e Jose Alves Bento (Galego do Alho), que Íequer a Reforma

da Quadra Poliesportiva (Cobertura, Redes, Pintura e Vestiário) na Rua 25 de Março;

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

quc requcr que seja feita a pavimentação da Rua Maria Taveira Bessa, Bairro Chico Cajá,

nessa Cidade. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) explicou que a Indicação 0070/2022

é muito importante porque o Bairro Chico Cajá e um bairro novo que precisa urgentemente

de um calçamento, pois como menciona najustificativa, nos periodos chuvosos chega muita

poeira prejudicando até mesmo a saúde dos moradores. No que se refere a Indicação

0081/2022, disse quejá é a terceira ou a quarta vez que produz a mesma proposirura, pois

nem banheiro tem na quadra e vários atletas de vários bairros usam o espaço. Mencionou

vários problemas que existem no lugar. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista)

parabenizou as duas importantes indicações de autoria do Vereador Francisco Augusto

(Xixico), pois os moradores do Bairro Chico Cajá também o procuram bastante no que tange

às pavimentações e drenagens; assim como parabcnizou pela Indicação 0081/2022. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista), explicou que no sábado foi visitar os atletas

do basquete, e realmente e necessária esta atenção, porque no diriLlogo que tiveram relataram

que precisam de melholias na iníraestrutura da quaüa e rnelhores redes no espaço esportivo.

A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que na sexta-feira passada a esta data, foi até a quadra

no Bairro 25 de Março e conversou com os atletas de basquete da cidade. A mesma, disse

que viu que realrnente não tem a mínima condição e até mesmo há demandas para o Estado

e para o Município. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) sugeriu para a

Vereadora Aldaceia Oliveira que o Secretii.Lrio de Esportes do Estado do Rio Grande do Norte

se aproximasse mais das cidades, pois Antônia, inclusive é capitã, representa muito bem a

região. A Vereadora Aldaceia Oliveira pediu subscriçâo a Indicação 0081/2022. O Vereador

José Alves (Galego do Alho) parabenizou pelas matérias do Vereador Francisco Augusto

(Xixico) e pediu para os senadores, deputados e parlamentares dessem emendas que

E *
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priorizassem mais os bairros que carecem de infraestrutura na cidade de Pau dos Ferros,

como Nova Pau dos Ferros e Nações Unidas. No que se refere a Indicação 081/2022 que

também é de sua autoria, explanou que pediu várias vczcs a outros gestores, a mesma

propositura. Falou que a juventude e os moradores cobram muito, assim como também uma

academia comunitária para as pessoas da segunda e tcrceira idade na Praça do Bairro 25 de

Março. Acrescentou que ini ür mútas melhorias e coisas boas para o município. O Vereador

Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) informou que soube da reunião que o seu sobrinho

Rodrigo participou, sendo esta muito boa. Disse que realmente é preciso fazer vários reparos

na quadra e na Praça do Bairro 25 de março. Destacou que os atletas informaram que o

Secretário de Esportes está fazendo mal uso dos horários, tomando algumas horas para

"Escolinha" e o basquete realmente está sendo prejudicado. Falou que o calçamento na Rua

do Baino Chico Cajá é muito importante. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse para o

Secretiirio de Esportes, Jocélio, que está precisando que se constnür um cronograma dejogos.

A Presidente da Casa disse que a pavimentação de uma rua e muito importante para os

moradores, assim como valoriza os imóveis; disse que o esporte tambérn é importante e o

esporte valoriza a saúde e a vida, assim, pediu para a Excelentíssima Prefeita ver com bom

os olhos a propositura. As Indicações 07012022 e 08112022 foram colocadas para votação e

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

Secretária leu a ementa, j ustificaüva e parecer das comissões pertinentes da seguinte matéria:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: A0O4/2022 de autoria tla Vereatl«rra Francisca

[tacira Aires Nunes (Bolinha), que dispôe sobre a concessão de Título de Cidadão Pau-

Ferrense, e dá outras providências. O Vereador Deusivan Santos entrou na sessão. O Vice-

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

Itacira Aires (Bolinha) teceu comentários a respeito da biografia do Senhor Agassiel de

Medeiros Alves e a importância do mesmo para desenvolvimento de atividades como

profissional, além de sua vida profissional ao município de Pau dos Ferros/RN. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que é um título merecido para o Senhor Professor Agassiel

de Medeiros Alves. A Vereadora Aldaceia Oliveira falou que é uma grande propositura, pois

é um ser humano maravilhoso e que merece este recoúecimento. O Vereador Deusivan

m *
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Santos parabenizou a autora, pois todos que vêm para Pau dos Ferros e prestam serviço a

população são dignos de aplausos. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou a autora da

matéria e explanou comentrírios positivos a respeito do Senhor Agassiel de Medeiros Alvcs.

O Vereador Francisco Augusto (Xixico) pediu para se retirar da sessão. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou Agassiel pelo título recebido. O Prcsidente

lnterino parabenizou a autora da propositura, pois segundo o mesmo, o homenageado é digno

deste reconhecimento. O Projeto de Decreto Legislativo 004/2022 foi colocado p.ua votaÇão

e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. A Presidente da Casa,

Itacira Aires (Bolinha) reassumiu os trabalhos legislativos. Em seguida, a 1" Secretária lcu a

ementa, justificativa e parecer da comissão pertinente da seguinte matéria: PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO: O00612022 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva,

que outorga o título de cidadão Pau-Ferrense, ao senhor Pablo Antônio Femando Tatim dos

Santos. O Vereador Reginaldo Alves explanou comentários a respeito da biografia e a

motivação para fazer a propositura, foram pelos serviços relevantes do Seúor Pablo Antônio

Femando Tatim dos Santos na cidade de Pau dos Ferros, que está beneflciando diretamente

a populaçào. O Pr«rjeto de Decreto Legislativo 00612022 foi colocado em votação c Í'oi

aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Dando continuidade, a l'
Secretária leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE DECRETO

LEGISLATTVO: 0007 /2022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira,

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

Mariúo dos Santos e fixa outras providências. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que a

Seúora Simone Cabral é uma pessoa respeiúvel, arrojada e deterrninada, tendo muita

articulação regional, nacional e intemacional. O Projeto de Decreto Legislatlro 00712022 foí

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

Dando continuidade, a Presidente da Casa se dispôs a ler a ementa ejustificativa da seguinte

matéria: PROJETO DE DECRETO LEGISLATM: 000812022 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. A Vereadora Aldaceia Oliveira

comentou positivos a respeito da biografia do Senhor Emanuel Neto. Disse que o IFRN é um
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grande patrimônio da humanidade. A Presidente da Casa disse que ficou bastante

envaidecida pela biografia e desafios vividos pelo Senhor Emanuel Neto. Parabenizou o

mesmo pelo titulo de cidadania recebido. O Projeto de Decreto Legislativo 008/2O22 foí

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

Continuando, a l'Secretária leu a ementa da seguinte matéria que tramitará em comissões

pertinentes: PROJETO DE LEI: 206612022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires

Nunes (Bolinha), que concede revisão geral anual, prevista do Artigo 37, inciso X da

Constituição Federal, aos Servidores da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN. Em

seguida, a l' Secretária leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÂO:

006'I /2022 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), que requer a

Pavimentação e Drenagem da Rua José Holanda Pinto, no São Benedito. A Presidente da

Casa externou a todos, acerca do convite para paÍticipação do evento "Prefeihra nos

Bairros", Bairro São Benedito; e a presença da Govemadora Fátima Bezerra, na Rua Sào

João à l9h, no dia dois de junho. A VeÍeadora Aldaceia Oliveira também aproveitou a

oportunidade para falar de outros eventos que a Governadora Fátirna Bezerra irá participar

na mesma ocasião. O Vereador José Alves (Galego do Alho) desejou boas vindas para a

Govemadora Fátima Bezerra, desejando mais obras para o Município, juntamente com a

Prefeita Marianna Almeida. O Vereador José Alves (Galego do Alho) fez a defesa da sua

matéria, pedindo que a Excelentíssima Prefeita Mariann6 Ahneida veja com bons olhos e

possa executar a indicação. A Vereadora Iacira Aires (Bolinha) agradeceu ent nome dos

moradores do Bairro São Benedito as obras de asfaltamento nas ruas do referido bairro, tendo

em vista que as obras mencionadas foram muito benéÍicas para toda a populaçào. Falou que

ainda faltam muitas ruas no Bairro São Benedito a serem asfaltadas, pois é o bairro mais

antigo da cidade de Pau dos Ferros. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou a Govemadora

Fátima Bezerra pela obra realizada no Bairro São Benedito, e também explanou sobre as

outras ruas do bairro que faltam ser pavimentadas. A Vereadora Aldaceia Oliveira

parabenizou o autor da matéria pela proposição e mencionou sobre a história do Bairro São

Benedito; falou que se incomoda pela falta de associativismo e cooperatiüsmo, sendo

necessário lutar por isso em Pau dos Fenos. O Vereador José Alves (Galego do Alho)

6



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

parabenizou o Vice-Prefeito, Renato Alves e o Deputado Federal João Maia pelo recurso

adquirido para o calçamento das ruas do Bairro Sào Benedito. A Indicaçào O067 /2022 foi

colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentcs na sessão.

A Presidente da Casa comunicou que recebeu a noticia de uma emenda no valor de duzentos

e cinquenta mil reais, pelo Deputado Federal Bctinho Rosado, destinado para obra <la Escola

Municipal Professora Nila Rêgo. O Vereador José Alves (Galego do Alho) parabcnizou

todos os parlamentares que contribuem e ajudem no desenvolvimento da cidade de Pau dos

Ferros. O Vereador José Alves (Galego do Alho) se retirou da sessão. Em seguida, a 1"

Secretária leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÀO: 0084/2022 de

autoria do Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja Construído

Redutor de Velocidade tipo lombada na rua José Bessa Filho, no Bairro Bela Vista. O

Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) explicou que é uma rua longa e as pessoas

tÍafegam em alta velocidade, tendo acidentes até mesmo com animais. Explicou que um

morador o procurou para que se possa fazer algo a respeito, para que se previna acidentes no

referido logradouro. Parabenizou a Excelentissitna Governadora Fátima Bezerra pela obra

realizada no Bairro São Bencdito. Explicou que ainda não tinha comentado nada a respeito,

pois não tinha ncnhuma placa com detalhamentos sobre a ação. Falou que é importante o

asfaltamento da Rua Hemetério Femandes, Joaquim Torquato e pegando até a BR, no

"TITANIC". O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o Vereador Célio de Queiroz (Célio

da Farmácia) pela propositura, pois as lornbadas são muito pe(inentes e dirninuem as

irresponsabilidades por parte dos condutores. Respondendo a questão cla pavimentaçào

asfáltica já foi feita solicitação a União e o mesmo informou que estão em aguardo. A

Vereadora Aldaceia Oliveira falou que os redutores de velocidade realmente diminuem os

acidentes ds trânsito. A Indicação 08412022 Í'oi colocada para votação e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. A Vereadora Aldaceia Oliveira comentou

a respeito de uma politica de alfabetização, desenvolvida pelo Governo do Estado do Rio

Grande do Norte para alfabetizar jovens e adultos. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista), comentou sobre os condutores de trânsito ter consciência no trânsito e reduzir a

velocidade para salvar vidas. Por seguinte, a Presidente da Casa enceÍrou a 15'Sessào
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Ordinríria do ano de dois mil e vinte e dois, e pala constaÍ, eu, Josefa Aldacéia Chagas de

Oliveira, Vereadorzr./l'SecretiíLria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lawei a presente

ata, mediante assessoramento de Gabriela Oliveira Lima, na condição dc 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,0l de junho de 2072.

Franclsca lrcs un cs Joscfa Aldaceia livcira

Presidente 1" Secretária
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