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

ATA DA 16! SESSÃO ORDINÁR|A DA 2! SESSÃO TEGISTATIVA DA 19i
LEGISI.ATURA DA CÂMARA MUNTCIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos oito dias do mês de juúo do ano de dois mil e vinte e dois, as üeze horas vinte e cinco

minutos, reuniram-se os Seúores Vereadores via reunião virnal (Google Meet) crtjo evento

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

mediante convocação através de Oficio Circular n" 020/2022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 16' Sessão Ordlnária da 2' sessão legislativa da 19'Iegislatura, com o

objetivo de apreciar dezoito matérias, sendo qünze do Poder Legislativo e três do Poder

Executivo: 1. PROJETO DE LEI: 207212022 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da

Silva, que declara de utilidade pública mrmicipal a entidade Associação Miguel Pessoa de

Queiroz (AMPQ), e dá oufas proüd&rcias. 2. PROJETO DE LEI: 2071/2022 de autoria do

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

de logradouro, que específica e drí outras providências. 3. PROJETO DE LEI: 206912022 de

autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que cria o fundo

municipal para políticas penais do município de Pau dos FerroslRN, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI: 206812022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento, que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos referentes a contratos de

empresÍrs com o município de Pau dos Ferros nas condições que indica, aplicando-se, aos

presos em regime semiaberto. 5. PROJETO DE LEI:206512022 de autoria da Excelentissima

Prefeita Mariama Alneida Nascimento, que dispõe sobre a abertura de Crédito Especial e

úí outras providências. 6. PROJETO DE LEI:. 206312022 de autoria do Vereador Francisco

Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que denomiaa o logradouro que específica e dá

outras providências. 7. PROJETO DE LEI: 206212022 de autoria do Vereador Francisco

Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que denomina o logradouro que específica e dá

outras providências. 8. INDICAÇÂO: 0086/2022 de autoria dos Vereadores Alexsander

Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista) e Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que

requer a Conclusão da Obra do Pavilhão Municipal Encontro de Gerações. 9. [{DICAÇÃO:
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008512022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a

Pavimentação e Drenagem da Rua José NizáLrio Vidal de Queiroz, no João XXI[. 10.

INDICAÇÃO: 008212022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que

requer que seja criado no município de Pau dos Ferros, um serviço público municipal de

orientação jurídica rís associações, ONG'S e demais instituições de elevada relevância social,

de forma a anpoderar o associativismo e o cooperativismo, nesta cidade. 11. INDICAÇÃO:

007912022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), requer que seja

feita a pavimentação da Rua Maria das Dores de Queiroz, Bairro Paraíso, nessa cidade. 12.

INDICAÇÃO: 007812022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico),

que requer que seja feita a pavimentação asfliltica da Rua Carloto Távora, Bairro São

Benedito, nesta cirtade. 13. INDICAÇÃO: 007712022 de autoria dos Vereadores Francisco

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

da Rua Vicente Banos da Silva no municipio de Pau dos Ferros. 14. INDICAÇÃO:

007612022 de autoria dos Vereadores Francisco José Fernandes de Aquino (Gordo do Bar),

Zétia Maria Leite, que requer a pavimentação e drenagem da Rua João Bezerra de Queiroz

no município de Pau dos Ferros. 15. INDICAÇÃO: @6312022 de autoria do Vereador

Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requer que seja feita a Drenagem e

Pavimentação da rua João Pereira do Nascimento, no Bairro Carvão, na cidade de Pau dos

Ferros, RN. 16 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 00,O912022 de autoria da

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

Cidadania Pauferreruie ao Sr. Ricardo Paulo Fonseca de Melo e fixa outras providências. 17.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATM: 0005/2022 de autoria da Vereadora Francisca

Itacira Aires Nunes @olinha), que dispôe sobre a concessão de TítrÍo de Cidadão Pau-

Ferrense, e dá outras providências. 18. MOÇÃO DE CONGRATIJLAÇÔES (APLAUSOS):

000212022 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que ÍequeÍ a aprovação de

Moção de Congratulações e aplausos ao Unidos pelas Patinhas - PDF, grupo de voluntário

unidos em prol dos animais abandonados de Pau dos Ferros/RN. 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
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l'Secreüíri4 a Vereadora Aldaceia Oliveira, realizou a conferência de quórum, na mediada

em que do coletivo de 1 I (onze) vereadores/as, registÍou-se a presença de dez (10) conforme

atesta lista de presença constant€ nesta ata, declarando, portânto, 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. 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 Nazrírio justificou sua ausência. A ata da 15"

Sessão Ordinária foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores

presentes. A 1'Secretária fez a leitura da ordem do dia. A matéria do Vereador Francisco

Deusivan dos Santos NazáLrio foi retirada de pauta, em virtude da ausência do mesmo. Em

seguida, a 1" Secretária leu as ementas, justificativas e pareceres das comissões pertinentes

,laq seguintes matérias: PROJETO DE LEI: 206312022 de autoria do Vereador Francisco

Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que denomina o logradouro que específica e dá

outras providências; PROJETO DE LEI: 2062/2022 de 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), autor das matérias,

pediu para que os nobres edis votassem a favor dos projetos, pois o jovem 'âlef Freire"

pediu para que fossem homenageados os parentes dele. Os Projetos de Lei 206312022 e

2062/2022 foram colocados para votação e foram aprovados por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. Continuando, a l' Secretária leu a ementa, justificativa e

oficio da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 206512022 de autoria da Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a abertura de Crédito Especial e

dá outras providências. O Vereador Reginaldo Alves, Líder do Governo, explicou que o

referido projeto já tem até a justificativa bem esclarecida e esperara que todos aprovÍssem.

O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que o projeto era importante,

perguntando ao Vereador Reginaldo Alves se a obra iná completar toda a Rua Paul Harris. O
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Vereador Reginaldo Alves que sim, que irá concluir até a outra rua. O Vereador Alexsander

Magnus (Leka Frentista) explicou que esperara que a obra possa vir trazer beneficios para a

população local do referido logradouro, pois sofrem nos períodos chuvosos. O Projeto de Lei

206512022 foi colocado paÍa votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

presentes na sessão. Em seguida, a l" Secretária, a Ilustríssima Senhora Aldaceia Oliveira,

leu os ementírios das seguintes matérias que trarnitarão em comissões pertinentes:

PROJETO DE LEI: 2072/2022 de autoria do Vereador Regrnaldo Alves da Silva, que declara

de utilidade pública municipal a entidade Associação Miguel Pessoa de Queiroz (AMPQ), e

dá outras providências; PROJETO DE LEI: 207112022 de autoria do Vereador Alexsander

Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que dispõe sobre denominação de logradouro, que

específica e &í outras providências; PROJETO DE LEI: 206912022 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Alrneida Nascimento, que cria o frrndo municipal para

políticas penais do municipio de Pau dos Ferros/RN, e dá outras providências; PROJETO

DE LEI: 206812022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento,

que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos referentes a contratos de empresas com o

município de Pau dos Ferros nas condições que indica, aplicando-se, aos presos em regime

semiaberto; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: A009/2022 de atttoria da Vereadora

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

Pauferrense ao Sr. Ricardo Paulo Fonseca de Melo e fixa outras proüdências; PROJETO DE

DECRETO LEGISLATTVO: 0N512022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires

Nunes (Boliúa), que dispõe sobre a concessão de Tíhrlo de Cidadão Pau-Ferrense, e dá

outras providências. Continuando a sessão, a 1'Secretiária leu as ementas ejustificativas das

seguintes matérias: INDICAÇÃO: 0076/2022 de auloria dos Vereadores Francisco José

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

drenagern da Rua João Bezerra de Queiroz no municipio de Pau dos Fenos; INDICAÇÃO:

007712022 de autoria dos Vereadores Francisco José Fernandes de Aquino (Gordo do Bar),

Zélia Maia Leite, que requer a limpeza do esgoto da Rua Vicente Barros da Silva no

municipio de Pau dos Ferros. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) explicou que a

Indicação 07 612022 é a décima ou décima segunda vez que é apresentada com a mesma
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propositur4 no Bairro Alto São Geraldo. Sendo uma rua que fica próximo a Associação dos

Cabos e Sargentos Militares e da Associação que o pessoal chama de Dona Maria Rêgo. É

uma Rua que interliga à Rua Firmina Guedes, à Rua Raimundo Maia, sendo apenas cem

metros de rua. Falou que o Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) sabia onde ele

estava se referindo, disse que era transeunte das referidas ruas, mas após as chuvas fortes não

transitou mais. Disse que se um morador precisar do SAMU ou alguma coisa, vai transitaÍ

para a Rua Firmina Guedes ou a Rua Raimundo Maia, porque a Íua em especiÍico, João

Bezerr4 não dá para transitar. Afinnou que eram cem metros de rua e oito metros de largura.

Sobre a outra indicação, disse que é um esgoto da Capela do Dom Bosco e após as chuvas,

se abriu o esgoto que estourou e viírias pessoas caíram. Esclareceu que quem ganha com

essas ações é o povo de Pau dos Ferros. A Vereadora Zélia Leite falou que iria reforçar as

palavras do Vereador Francisco José (Gordo do Bar), pois é uma rua pequenininha para ser

concluída em sua pavimentação e drenagem, pois ira beneficiar os traÍlseuntes e habitantes

que passam por ali. Pediu para a Excelentíssima Prefeita ver com bons olhos a referida

indicação, não só essa rua" mas outras que esüio na mesma condição tão dificeis. Com relação

a Indicação sobre o esgoto, explicou que também faria esse apelo, pois dia de quarta-feira

quando tem os encontos dr" mães que oÍam pelos filhos, é uma coisa terrível que não tem

onde estacionar o carro, devido as águas podres. Afirmou que toda quarta-feira, as sete horas

da noite há esses encontros e missas, eventos, enconhos e é triste de se ver, sendo algo fácil

de se resolver. Fez um apelo ao Secretrírio de Infraestrutura e a CAERN (não sabia se era

mesmo competência da CAERN, pois próximo a Xavier Pneus tem !,m buraco enorme. Falou

que não tem certeza se a competência é da CAERN, mas que há um buraco grande com ferros

para cima e que as pessoas passam por perto, podendo sofrer acidentes. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou o autor da materia, o Vereador Francisco José (Gordo

do Bar), pois inclusive, já colocou a mesma proposição juntamente com ele e realmente,

presenciou várias vezes a indicação da Rua João Bezerra de Queiroz, sendo proposta a sua

pavimentação. Pediu para ao Secretiírio de Infraestrutura e a Prefeita parâ que vejam com

bons olhos. Mudando de assunto, aproveitou â oportunidade para falar que na Rua Francisco

Dantas há dois quebra-molas que estÍío um em cima do outro ejá foi vá,rias vezes cobrar no
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DEMUTRAN a resolução do problerna, três ou quaEo vezes e nada foi feito para resolver a

demanda. Falou que se nada for feito, irá procurar o Ministério Público. Disse que se não for

resolvido até a próxima semana, ini procurar outros meios paÍa seÍ resolüdo. A Vereadora

Itacira Aires (Boliúa) comentou a respeito dos buracos da BR 405 e pediu para que a

reivindicação da mesma seja atendida. A Vereadora Aldaceia Oliveira explanou, que se

posicionou com o Secretário de InfraestrutuÍa sobre a situação da rua por tnis do Complexo

Penitenciá'rio, através de pedidos de moradores que habitam na região, pois há buracos, lixo

e mal cheiro dos esgotos. A Vereadora Zélia Leite falou que entendia o período chuvoso,

mas há situaçôes que se levando o material, pelos menos ameniza a situação. Disse que na

Rua Violetas, não se consegue andar a não ser que seja um camiúão, pois se for, o carro se

enterÍa e com as chuvas, as pessoas que não tem rede de esgoto por lá, além das chuvas,

ainda tem as águas das pessoas que moram por lá. O Vereador Alexsander Mapus (Leka

Frentista) disse que na Antônio Laurindo da Costa, foi uma rua que há pouco teve houve

pavimentação e está ocorrendo problernas com esgotos e esp€ra que os engeúeiros com a

Secretaria de lnfraestrutura possam ver algo para resolver essa questão. Relatou que os

próprios moradores fizeram uma caixa de gordura para amenizar a situação, e dessa forma,

reafimrou que espeÍa que a lnÊaestrutura faça algo a respeito, juntamente com a CAERN e

o Govemo do Estado. A Vereadora Zélia Leite disse que üu o Secretario de Infraestrutura

ter um interesse de resolver as coisas, mas que a própria equipe não tem muito jeito e acaba

fazendo um serviço mal feito. Falou que era fácil colocar um paliativo, enquanto nada eÍa

feito. O Vereador Francisco Guternberg (Gugu Bessa) disse que na Rua Laurindo da Costa

tem que se fazer algo, se possível chamando o Ministério Público, pois o serviço foi feito de

foroa errada e lá está chegando os insumos de uma clínica, sendo um crime ambiental muito

sério, pois pode contaminar o leito do Rio Apodi. A Indicação 07612022 e 07712022 foram

colocadas para votação e foram aprovadas por rrnanimidade pelos vereadores presentes na

sessão. Em seguida, a l" Secretária leu as ementas e justificativas da" seguintes matérias:

INDICAÇÃO: 007912022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico),

requer que seja feita a pavimentação da Rua Maria drs Dores de Queiroz, Bairro Paraíso,

nessa cidade. IIDICAÇÃO: 007812022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de
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Queiroz (Xixico), que requer que seja feita a pavimentâção asfáltica da Rua Carloto Távora,

Bairro São Benedito, nesta cidade. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que a Rua

Carloto Távora precisa de asfaltamento, pois é uma rua muito movimentada, assim como a

Rua São João. Sobre a Indicação 07912022, explicou que Bairro Paraiso é muito pobre e

humilde que precisa de muita paümentação e os moradores sofrem com o período chuvoso,

onde há muita lama e poeira; sendo um bairro muito movimentado, precisa dessa

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

matérias pelas indicações e disse que sabia da importância da Rua Carloto Távora e sendo

comtemplada com um asfalto irá beneficiar bastante os transeuntes. Sobre hrdicação

07912022, realmente é necessária e é preciso lutar por melhorias. As Indicações 07912022 e

07812022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. Continuando, a l' Secretária leu a ementa e justificativa da

seguinte matéria: INDICAÇÃO: 008212022 de a]utoila da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas

de Oliveira, que requer que seja criado no município de Pau dos Ferros, um serviço público

municipal de orientação juridica às associações, ONG'S e demais instituições de elevada

relevância social, de forma a empoderar o associativismo e o cooperativismo, nesta cidade.

A Vereadora Aldaceia Oliveira, disse que antes de comentaÍ sobre a matéria, participou do

Juri Popular do caso da menina "Rayssa". Comentou que há casos ern nossa sociedade, como

a fome, violência que as pessoas justiÍicam como "Deus quis assim", mas são criações

humanas. Explicou que a Indicagão se justifica por ser adepta que os zujeitos nas

comunidades precisam construir representatividade, e Pau dos Fenos é uma cidade polo que

não tem associativismo e nem cooperatiüsmo. Explicou que deseja que seja instituído um

serviço de assessoramento juridico que possa orientar as associações, cooperações, para que

essas instituições possam paÍicipar de editais. Falou que um serviço de orientação jurídica,

como por exemplo, estava em uma feira de agricultuÍa familiar, mas as vezes não vende seus

produtos pois não há legalidade, assim, as pessoas precisam construir suas autonomias. Falou

que dia doze de julho iú acontecÉr uma Audiência Pública sobre a situação de

wlnerabilidade de crianças e adolescentes. A lndicaqão 008212022 foi colocada para votação

e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. O Vereador Francisco
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José (Gordo do Bar) pediu para se retirar da sessão. O Vereador Francisco Augusto (Xixico)

disse que há um erro de digitação na justificativa da lndicação 0085/2022 de autoria do

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

Rua José Nizário Vidal de Queiroz, no João XXIII. O Vereador José Alves (Galego do Alho)

consentiu que a matéria fosse retirada de pauta. O Vereador Francisco Cutemberg (Gugu

Bessa) pediu para se retirar da sessão. Em seguida, a 1'SecretiíLria leu a ementa ejustificativa

da segninte matéria: INDICAÇÀO: 008612022 de autoria dos Vereadores Alexsander

Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista) e Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que

requer a Conclusão da Obra do Pavilhão Municipal Encontro de Gerações. O Vereador Célio

de Queiroz (Célio da Farmácia) explicou que todo dia vê a obra do pavilhão paralisada, e

que agora está sem cerca, deixando em aberto. Disse que é uma obra que não leva muito

custo, já estando bem avançada e pediu à Excelentíssima Prefeita que veja esse pedido com

bons olhos. Reafirmou as palavras da Vereadora Zélía Leite, o problema é começar e não

terminar os serviços, como por exemplo, na Rua Joaquim Torquato que foram deixados

materiais ao lado da rua. Falou que como mora quase por hrís ao presídio, fedor, lixo e

buracos, esperando que o Secretario de lnfraestrutura faça algo a respeito. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) falou que o pavilhão é referência na cidade, de outras

épocas, sendo um local bastante visitado por outras pessoas de outras região. Falou que

espera que o Poder Executivo possa concluir a obra, pois as pessoas precisam dos banheiros

e fazer uso do local. Espera que o Poder Executivo veja a matéria com bons olhos e possa

concluir a obra. O Vereador Reginaldo Alves explanou que é uma indicação muito

importante e que brevemente, as obras relacionadas ao entomo do Pavilhão serão

viabilizadas, pois sabia que obras a5s ssasluídes gerÍun um desgaste e esperava que logo

mais seria concluída. Falou que os engeúeiros da Codevasi iriam dar continuidade à

algumas ruas que seriam pavimentadas em Pau dos Fenos, e lamentavelmente, algumas ruas

não foram contempladas por não atenderem aos critérios que são adotados pela empresa; que

é justamente por serem pisos intertravados e que não atendem as especificidades tecnicas

que quererem que a inclinação das ruas não sejam superiores a quarenta e cinco por cento, e

assim, infelizrnente não serão atendidas as pavimentações e serão relocadas para outras ruas.
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Disse que apaÍentemente já tem ruas destinadas em outras indicações, como ruas próximas

ao Campo de Futebol e suas ruas paralelas. Aproveitou o espaço para agradecer o Deputado

João Maia por ter empenhado esforços, juntametrte com as lideranças locais para que esses

recursos conternplassem a cidade de Pau dos Ferros. A Presidente da Casa, a Vereadora

Itacira Aires (Bolinha) comentou a respeito da vivência e importância do Pavilhão Municipal

Encontro de Gerações. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que vive em uma cidade que há

uma ülüção de memórias, pois em tempo curto, já assistiu a tentativa de demrbar até mesmo

o obelisco. Explanou que a dinâmica de desenvolvimento territorial, pede que se modemize

e revitalize as memórias. Falou que tem uma anpatia muito grande com o Coletivo Cultural

de Pau dos Ferros e que os artistas que gostam de memória sofrem muito com isso, as

diluições de memórias. Falou ao Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) que ele que

é esportista, sabe do que a mesma estava falando, pois até mesmo o Ginásio de Esportes foi

demolido. A lndicação 08612022 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade

pelos vereadores pÍesentes na sessão. Em seguida, a I'Secretária leu a ementa e justificativa

da seguinte materia: MoÇÃo DE CoNGRATULAÇÔES (APLAUSOS): O00212022 de

autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que requer a aprovação de Moção de

Congratulações e aplausos ao Unidos pelas Patiúas - PDF, grupo de voluntário unidos em

prol dos animais abandonados de Pau dos FerroslRN. O Vereador Reginaldo Alves disse que

a propositura chega em um bom momento, para que cada vez mais possa agradecer pelos

serviços prestados; pois, enquanto uns se desfazem dos co6panhsir6s de quatro patas, ou[os

ajudam e resgatam os animais abandonados. Disse que há vários exemplos de pessoas que

ajudam nesta questão, como a servidora da Câmara, Natália. Falou que toda ajuda é bem-

vinda, pois estima-se que a cada dez animais abandonados, oito já tiveraÍn um lar. O

Vereador Reginaldo Alves explanou outros dados infonnativos sobre animais que habitam

nas Íuas. Relatou que lamenta a situação de abandono, mas que a Unidos pelas Patinhas faz

um trabalho brilhante pela causa animal, sendo um verdadeiro sacerdócio, assim, espera que

todos os nobres vereadores possam aprovar a referida matéria para que a população também

veja que a Casa Legislativa apoia essâ causâ. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista) parabenizou o autor da matéria e pediu para subscrever a mesma, pois a ONG
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sempre esú próxima aos animais e é muito importante. Falou que o município tem um grande

numero de cachorros soltos nas ruas, inclusive sempre é cobrado o Centro de Zoonoses, mas

em virtude de algumas pendências ainda não foi entregue. Disse que espera que com o Centro

de Zoonoses, possa amenizar essa questão. A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou o

autor da matéria e explicou que a questão da pauta animal é algo müto importante.

Aproveitou a oportunidade para comentaÍ que seja regulamentada a Lei Municipal que

proíbe a soltura de fogos de artiEcios com barulho estâmpidos. A Presidente da Casa

parabenimu o autor da matfia pela proposição, pois tudo que é do voluntariado, â mesma

achava que fluía muito bem. Falou de Osineide Chaves, Hortência, Kaliane e suas

contribüções do grupo homenageado. Também falou sobre as contribuiçôes como

samaritana, da Maçonaria de Pau dos Ferros, para a ONG que apoia as mulheres que sofrem

de câncer de mama. A MoÇÃo DE CoNGRATULAÇÔES (APLAUSoS): 000212o22 foi

colocada em votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão.

Por seguinte, a Presidente da Casa encerrou a 16" Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte

e dois, e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/I" Secreüiria 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 veleadoras, constante no Liwo de Registro de Presenga das Sessões dessa Casa

Legislativa.

Pau dos F 08 dejunho de2022.

tac lra Aires Josefa aC vetra

Presidente 1'Secretária
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