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Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

ATA DA 21E SESSÃO ORDINÁRIA DA 2A SESSÃO TEGISTATIVA DA 19E

LEGISTATURA DA CÂMARA MUNICIPAI DE PAU DOS FERROS, RN.

Ao dia três do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e quarenta e

cinco minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores üa reunião ürnral (Google Meet) ctrjo

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

Nunes, mediante convocação através de Oficio Circular n'02612022, a todos os vereadores

e vereadoras, a 2l'Sessão Ordinária da 2'sessão legislativa da 19 legislaturâ, com o

objetivo de apreciar doze matérias do Poder Legislativo: l. PROJETO DE LEI: 207612022

de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha), que denomina o logradouro

que especifica e dá ouhas providências. 2. PROJETO DE LEI: 207 512022 de autoria da

Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que reconhece como de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Agricultores Familiares do Perímetro e Adjacências, e dií outras

providências. 3. INDICAÇÃO 011712022 de autoria do Vereador Celio de Queiroz Lopes

(Célio da Farmácia), que requer a pavimentação e drenagem da nu Luiz França Maia no

bairro São Vicente no município de Pau dos Ferros. 4. INDICAÇÀO: 011612022 de auroria

do Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que Íequer a pavimentação e

drenagem da Rua Francisco Monteiro de Oliveira no Bairro São Judas Tadeu no município

de Pau dos Ferros. 5. INDICAÇÀO: 011512022 de autoria do Vereador Francisco Deusivan

dos Santos Nasario, que requer a construção de uma Brinquedoteca comunitária, no Bairro

fuacho do Meio. 6. INDICAÇÃO: Oll4l2022 de aurona da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveira, que indica a criação de um serviço especializado, em caráter permanente,

do tipo CAPS ÁI-COOI- E DROGA-CAPSad, para atendimento a dependentes de álcool e

outÍas drogas no municipio de Pau dos FerroJRN. 7 INDICAÇÀO:0113/2022 de autoria

do Vereador José Alves Bento, que requer a paümentação e drenagem da rua Dr. Elias

Femandes, no bairro João XXIII.9. INDICAÇÀO: 009512022 de autoria do Vereador

Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer que seja construído um

redutor de velocidade. 10. INDICAÇÀO: 009412022 de autoria do Vereador Francisco
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Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requeÍ a pavimentação e draragem da Rua

Vereador Tinô Rêgo.I L INDICAçÃO:009112022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

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

Femandespo bairro Chico Cajá. 12. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 001212022

de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frenüsta), que dispõe sobre

a concessão de Título de Cidadão Pauferrense a Sra. Maria Lúcia Pereira e fixa e dá outras

proüdências. A Excelentíssima 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 donais presentes. Em seguida a I" SecretiíLria, a Vereadora Aldaceia Oliveira,

realizou a confer ência de quórum,na mediada em que do coletivo de I I (onze) vereadoreVas,

registrou-se a presença de 9 (nove) conforme atesta lista de presença constante nesta ata,

declarando, portaÍrto, existência de quórum. Estavam presentes os seguintes vereadores: l.

Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista);2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da

Farmácia); 3. Deusivan dos Santos Nazrá.Lrio 4. Itacira Aires Nunes (Bolinha); 5. José Alves

Bento (Galego do Alho) 6. Francisco Jose Femandes de Aquino (Gordo do Bar) 7. Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveira; 8. Francisco Cutemberg de Assis (Gugu Bessa); 9. Reginaldo

Alves da Silva. Havendo existência de quórum suficiente, a Presidente da Casa declarou

aberta a sessão. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) e Zélia Leite justificaram suas

ausências. justificou sua ausência. As atas da I g, 2f Sessôes Ordinií,rias, bem como a ata da

5' Sessão Extraordinií,ria, foram colocadas para votação e foran aprovadas por unanimidade

pelos vereadores presentes. A l" Secretiíria fez a leitura da ordem do dia. Em seguida, a l"

Secretária leu a ement4 justificativa e pareceÍ da segünte matéria: PROJETO DE LEI:

207 5/2022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 que reconhece como

de utilidade pÍrblica a Associação Comunitaí,r'ia dos Agricultores Familiares do Perímetro e

Adjacências, e dá outras providências- A Vereadora Aldaceia Oliveira justificou que a

agricultura familiar é uma temática que a atrai desde sempre e que sempre pautou o

planejamento sustentável com uma visâo de que campo e cidade precisam estar sintonizados,

pois "quando a roça não plant4 a cidade não janta." Declarou sua felicidade em ver a

implementação da feira da agricultura familiar por paÍe da gestão do município e pediu para
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que seja algo contínuo. Sobre a Associação Comunitií,ria dos Agricultores Familiares do

Poímetro e Adjacàrcias, explicou que é preciso garantir a utilidade pública desta instituição,

dada a importância desta associação no município. O Vereador Regínaldo Alves disse que e

membro da Associação dos Apicultores e que recentemente, abriu a Casa do Mel, através do

empenho e recursos adquiridos pelo Govemo do Estado do Rio Grande do Norte, trazendo

um gtande investimento e $porte para os associados e p,na a instituição. Falou que está

havendo uma demanda de mel muito grande, na medida do possível e solicitou a Vereadora

Aldaceia Oliveira para subscrever a respecliva materia. PaÍabenimu a mesma pela

proposição. O Vereador Francisco Guternberg (Gugu Bessa) parabenizou a autora da

matéri4 pois a Casa do Mel é muito organizada e verificou os trabalhos bem feitos realizados

pelos apicultores. Pediu também para subscrever a matéria. A Vereadora Aldaceia Oliveira

falou que a Casa do Mel é uma obra importantíssima e através do Govemo Cidadão foi

Íestaurada, pois no govemo anterior estava abandonada. Comentou acerca da parceria enfe

o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do RN (curso de apicultura) e Casa do Mel. O

Vereador Francisco José (Gordo do Bar), parabenizou a autora da matéria e pediu também

para subscrever a matéria, pois é muito mais do que justo. A Presidente da Casa, explanou

que a partir de tal momento, estavaÍn os senhores vereadores fortalecendo a referida

associação paÍa que ela possa receber algum recuÍso e demais beneficios em virtude da

utilidade pública. Comentou acerca da Feira da Agricultura Familiar que foi implementada

no municipio. O Vereador Deusivan Santos parabenizou a autora da matéria e sugeriu que

todos os vereadores subscrevessern. 0 Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista)

parabenizou a autoÍa da maténa e pediu para subscrever também a referida matéria, pela

importância da Associação Comunitiíria dos Agricultores Familiares do Perimetro e

Adjacências. A Presidente da Casa colocou em votação o Projao de Lei 207 512022 e este,

foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessâo. Em seguida, a l'
Secretária leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 2076/2022

de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes @oliúa), que denomina o logradouro

que especifica e dá outras providências. O Vice-Presidente da Casa, Jose Alves (Galego do

Alho) assumiu os üabalhos legislativos e a Vereadora Itacira Aires (Bolinha) explicou que é
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um Projeto de Lei que tem como objetivo danominaÍ uma Íua no bairro Manoel Deodato,

pois um moradoÍ procuÍou a equipe da Prefeitura, incluindo engeúeiros e detectaram uma

bifurcação de uma rua sern saída e sem denominação. Destacou a importância de um

endereço com nomeação para facilitar a entrega de conespondências, bem como outros

serviços. O Vereador Francisco Gutemberg (Cugu Bessa) comentou acerca do senhor

homenageado, dizando que a denominação da rua é mais do que justa. O Projeto de Lei

207 612022 foi colocado paÍa votaçâo e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

presentes na sessão. Continuando, a l' Secretrária leu a ementa da seguinte matéria que

tramitará em comissão pertineote: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 0012/2022

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

a concessão de Tirulo de Cidadão Pauferrense a Sra. Maria Lúcia Pereira e fixa e dá outras

providências- Dando continúdade, o Vereador Reginaldo Alves, a pedido da Vereadora e lo

Secretá,ria da Câmara Municipal, leu as ementas e justificativas das seguintes materias:

INDICAÇÃO: 0091/2022 de autoria do Vereador Jose Alves Bsnto (Galego do Alho), que

requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Margarida Maria Fernandes, no bairro Chico

Cajá. INDICAÇ AO OltltZOZZ de autoria do Vereador José Alves Bento, que requer a

pavimentação e drenagem da rua Dr. Elias Femandes, no bairro Joâo XXIII. O Vereador José

Alves (Galego do Alho), disse que tais proposições precisam de paümentaSes, pois os

moradores sempre cobram, e ern especifico a do Bairro João XXII, sabia que serão

pavimentades algumas ruas, mas que também era bom incluir uma Praça e Quadra de espoÍe.

As lndicaçôes 091/2022 e 11312022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por

unanimidade pelos vereadores pÍesentes na sessão. Prosseguindo, o Vereador Reginaldo

Alves leu as ernentas e justificativas das seguintes materias: INDICAÇÃO: 009512022 de

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

construído um redutor de velocidade; INDICAÇÃO: 009412022 de autoria do Vereador

Francisco Guternberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer a paümentaçâo e drenagem

da Rua Vereador Tinô Rêgo. O Vereador Francisco Cutemberg (Gugu Bessa) comentou que

sobre a Indicação 09412022,já pediu várias vezes pÍra que fosse feita a pavimentação e

drenagem desta rua, pois em períodos chuvosos Íica intransitável. Sobre a Indicação
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09512022 explicou que quando chega as seis horas da noite, fica um trânsito horrível e

enfatizou que iria cob,rar do coordenador de trânsito, DEMUTRAN, várias situaçôes que

estão oconendo na cidade e que todos falam da falta de proatividade do órgão on faixas de

pedestÍes, escolas, etc. Pediu para que os servidores do DEMUTRAN não ficassem com

raiva de seus comentários. O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar), falou que o Seúor

Silnei Lopes pediu para fazer uma faixa de pedeshe e a situação ficou pior, pois estão

colocando as motos em cima da faixa. Acrescentou que estão empinando motos em várias

avenidas, após as dezoito horas, principalmente nas ruas Treze de Maio e na Quintino

Bocaiúva. Afirmou que se for preciso um processo seletivo para aumentar o número de

servidores no DEMUTRAN, estará disponível. Comentou acerca de outras situações que

precisam de fiscalüações, pois somente quando o "cúa" sentir no bolso é que vão deixar de

fazer tais atitudes. O Vereador Reginaldo Alves falou que dentro das possibilidades, o

DEMUTRAN está servindo um excelente trabalho na cidade de Pau dos Ferros e que todos

sabiam que são muitas situações, sendo humanamente possível de fiscalizar todas as

demandas. Apelou para a sociedade respeitar cada vez mais o trânsito, pirÍa que não parem

ou estacionem em lugares inadequados. Pediu para que fosse Íilmado ou denunciado,

qualquer situação na qual esteja fora da legalidade no trânsito, inclusive, quando foi Policial

do Govemo do Estado do RN, verificou várias pessoas infringindo as regras do Código de

Trânsito Brasileiro; quê espeÍava que pudessun haver mais campanhas educativas neste

momento, e que inclusive a Secretrlria de Educaçâo esUi üabilizando esta questâo com outros

órgãos corno DETRAN. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que foi realizada uma

Audiência Pública sobre a questão do tránsito, e que sinceramente, não se pode banalizar no

trânsito tantos acidentes, pois implica em mortes. Falou que quando a Casa Legislativa

pontua estas questões é no sentido de melhorar, pois observou que o trabalho que vinha sendo

realizado aos sábados na feira deixou de ser realizado; que em avenidas como a Treze de

Maio há acidentes de trânsito; que sabia que não era fácil a questão de trânsito, mas que é

preciso haver mais fiscalizações no fânsito. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa)

reafirmou que não estava denegrindo a imagem de ninguém; que esperavâ que ninguém

ficasse com raiva do mesmo. Acrescentou que na rotatória da Rua São João pra ir ao Bairro
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São Geraldo presenciou dois acidentes, pois não está tendo orientação no que acontece no

tràrsito da cidade. Falou que na cidade de Pau dos Ferros o trânsito como é municipalizado,

tern que ser o DEMUTRAN a fiscalizar. O Vereador Célio de Queiroz (Cétio da Farmácia)

parabenizou o vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) pelas proposições; disse que até

paÍa seu irmão Silnei Queiroz fazer a lombada em frente a Farmácia Ideal foi diÍicil, pois

não teve apoio do DEMUTRAN; que os motoristas estacionam seus cÍrrros em cima da faixa

de pedestres em frente a farmácia; que qr'ândo o trânsito era fiscalizado pela Policial

Rodoviária haüam mais fiscalizaSes; que pede para que seja realmente feito algo a respeito

e minirnizem essa situação. O Vereador Leka Frentista (Alexsander Magnus) disse que fez

visita em doze bairros da cidade e tem ruas realmente precisando de recuperação, sendo

cobrado pelos moradores e então estavâ querendo no plenririo, melhorias por parte da gestão.

Sobre a Indicação 095/2022, espera que a gestão possa viabilizar as demandas de redutores-

As Indicações 0941O22 e 095/2022 foram colocadas em votação e foram aprovadas por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida, a Presidente da Casa leu a

ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇ ÃO: OIq|ZOZZ de autoria da Vereadora

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que indica a criação de um serviço especializado, em

caráter perrnanente, do tipo CAPS ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS-CAPSad, para

atendimento a dependentes de álcool e outras drogas no município de Pau dos Ferros,/RN. A

Vereadora Aldaceia Oliveira relatou sobre algumas das causas que levam as pessoas a

entrarem no universo do álcool e de outras drogas, explicando que a indicaçâo pede para que

o município possa de uma forma processual estabelecer um serviço especializado para tratar

deste público. Comentou que esteve em várias familias e à pedido de mães, propunha a

referida indicaçâo para que de forma processual possÍt s€ estabelecer esse serviço. O

Vereador Aexsander Magnus (Leka Frentista) disse que é uma indicação bastante

importante, e todos como vereadores é preciso ter essa afeigão com todos os usuários de

álcool e outras drogas, principalmente daqueles que ficam a maÍgem na Praça de Matriz.

Falou que é preciso um trabalho multiprofissional e de ação com psicólogos, psiquiatras,

profissionais da iirea do esporte e outros. A Vereadora Aldaceia Oliveira falou que estes

casos precisam de politicas estrutuÍantes e que todos estão em periodo de eleições que
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candidatos serão eleitos, então é preciso pensar em quem está fortalecendo a fome, pois o

numero de famintos e indigentes está crescendo cada vez mais. O Vereador Reginaldo Alves

disse que apropositura da Vereadora Aldaceia Oliveira é de grande importância, pois quando

o tema é de combate ao álcool e outras dÍogâs, poís a sociedade não é preparada para a

liberação de alguma drog4 e espera que a sociedade possa evoluir. Falou que é veemente

contra a liberação de alguma droga e assim, parabenizou mais uma vez a matéria proposta e

espera que o Poder Executivo possa desenvolver esse serviço de forma organizada.

Mencionou sobre o trabalho desenvolüdo da lgreja Batista na Barragem e da importância

desse trabalho. A Vereadora Aldaceia Oliveira explanou que irá a Natal, juntamente com

outros vereadores que desejarem para que possa experenciar e construir uma Frente

Parlamentar da Criança e do Adolescente em Pau dos Ferros, visto que este, é um dos

encaminhamentos da Audiência Pública que foi realizada sobre a questiio de vulnerabilidade

de crianças e adolescentes. A Indicação 11412022 foi colocada para votação e foi aprovada

por unanimidade pelos vereadores presentes. O Vereador Reginaldo Alves leu a ementa e

justificativa da seguinte matéria: TNDICAÇÀO: 0l l5l2O22 de aatoria do Vereador Francisco

Deusivan dos Santos Nasario, que requer a construção de uma Brinquedoteca comunitária,

no Bairro fuacho do Meio. O Vereador Deusivan Santos disse que o Bairro Riacho do Meio

vem se desenvolvendo e o público infantil do bairro precisa de algo que possa entreter as

crianças em tempo integral; que na gestão do ex-Prefeito Fabrício Toquarto, recolheu

assinaturas para que fosse utilizado o espaço onde era o posto policial; que está perto de ser

finalizado o novo Posto de Saúde e ficará liwe o espaço onde destinado ao posto de saúde,

na Creche Municipal e que neste terreno seria possível fazer o terreno para esta

brinquedoteca. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor da matéria e disse que o

Bairro Riacho do Meio vem se desenvolvendo de maneira significativa e espera que continue

cada vez mais crescendo, pois é um baino de suas raízes familiares; disse que ern breve

estarão sendo inauguradas instalações na obra da Orla do Açude da 25 de Março, que

começaram na gestão do ex-Prefeito Leonardo Rêgo e agora, sendo finalizada na gestão da

Ercelentíssima Prefeita Marianna Almeida; que seria benéfico e interessante fazer um

bosque nas mediações da Orla; que será ótimo fazer a brinquedoteca no bairro Riacho do
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Meio, O Vereador Francisco Gutanberg (Gugu Bessa) pediu para que seja feita esta

brinquedoteca em tempo integral. No que se refere a Orla do Açude da 25 de março, disse

que se lembrava de cidadãos que pediram uma praça para o referido baino, para que fosse

feito uma Orla no tempo da gestão do ex-Prefeito Leonardo Rêgo- Pediu para os empresários

investirem no Bairro Riacho do Meio, pois seu irmâo começou uma metalúÍgica e hoje em

dia está crescendo e beneficiando a comunidade com emprego e renda. Falou que o Baino

Riacho do Meio tem professores, padres, médicos e outros profissionais que atendem a

populaçâo. A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou o propositor da matéria e disse que

na UERN Pau dos Ferros há uma brinquedoteca que recebe escolas públicas; que

brinquedotecas contribuem para o desenvolümento pleno das crianças; que está pensando

em um projeto de resolução quejá estava escrevendo para que na Ciâmara Municipal possa

haver um local onde as pessoas possan doar brinquedos destinadas às Creches de Pau dos

Ferros. O Vereador Deusivan Santos pediu para toda a população do fuacho do Meio para

proteger e cuidar do patrimônio público que for construído no referido bairro, pois é diúeiro

público, dinheiro do povo investido. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa), disse

que aonde tern brinquedo no sangradouro, era escopadeira de arroz e os moradores depois

iam jogar bolal que é importantissimo os moradores zelarem pela Praça a ser ilaugurada. A

Indicação 11512022 foi colocada paÍa votação e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. Em seguida, o Vereador Reginaldo Alves leu as ementas e

justificativas d"" seguintes matérias: INDICAÇÃO: Ol17l2O22 de autoria do Vereador Celio

de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer a paümentação e &enagem da rua Luiz

França Maia no baino São Vicente no mrrnigipie de Pau dos Ferros; INDICAÇÃO:

0116/2022 de autoria do Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer

a pavimentação e drenagem da Rua Francisco Monteiro de Oliveira no Bairro São Judas

Tadeu no município de Pau dos Ferros. O Vereador Celio de Queiroz (Célio da Farmácia)

disse que a Rua José Monteiro de Oliveira é no Baino São Judas Tadeu, próxima a Praça de

Eventos e o acesso para chegar no referido logradouro em epoca festivas fica de dificil

acesso; que infeliznente paraÍÍrm a limpeza de entulhos na rua e nào concluíram; que pede

ao setor responsável que termine o trabalho, assim como a Excelenüssima Prefeita Marianna
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Almeida possa ver com bons olhos. Sobre a Rua Luiz França Maia no bairro São Vicente,

disse que é uma rua curta que também fica próxima a haça de Eventos e que os carros

também procuram essa Íua para estacionaÍ em eventos festivos. O Vereador Francisco

GutêmbeÍg (Gugu Bessa) disse quejá pediu a mesma proposição na Rua Francisco Monteiro

de Oliveira no Baino São Judas Tadeu; que acompanhou a mediçâo pra paümentação e

que pede para que a demanda seja atendida, pois so irá benef,rciar o povo de Pau dos Ferros.

O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autoÍ da matéria e teve a informação de que

essas ruas que vão para o Ginásio 9 de Janeiro, serão paümentadas com tijolos intertravados,

através de emenda do Deputado João Maia., no valor de dois milhões e seiscentos. A

Vereadora Aldaceia Oliveira registrou publícamente que teve pedidos da população para que

o banheiro do Mercado Público fique úerto, pois na haça da Matriz algumas pessoas

consomem produtos dos quiosques, sendo necessária a abertura dos banheiros paÍa que os

clientes façam uso. A Presidente da Casa disse que esta situação do banheiro fechado no

Mercado Público não é de agora e realmente é preciso abrir. As Indicações 11612022 e

11712022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade de votos pelos

vereadores pr€s€ntes na sessão. Por seguinte, a hesidente da Casa encerrou a votação da

ordem do dia e deu início as inscrições para o Pequeno Expediente. O Vereador Deusivan

Santos pediu para se retirar da sessão. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que

era muito bom estar presencialmorte na Câmara Municipal, participando do Pequeno

Expediente; que primeiramente, existe um Projeto de Lei na Câmara Municipal que dispõe

sobre a Cavalgada no Município, que deve ser realizada no dia quatro de setembro, sendo o

Dia do Vaqueiro e não entendia o motivo da antecipação para o dia vinte e oito de agosto.

Falou que gostaria de saber o porquê de ter gente com encaminhamentos pâra médico

dermatologista desde janeiro; indagou o que aconteceria caso o paciente tivesse algo mais

grave. Relatou que sabia que era responsabilidade do DNIT sobre as 'trateras" que existem

na Avenida Independência, mas que era para o município fazer algo a respeito, pois na

semana anterior quase houve um acidente, que há vários locais na referida BR que tarnbém

e§ão com buracos enormes (como próximo ao Bar do Juriti e Xavier Pneus). Parabenizou e

reconheceu os serviços e obras realizados pela Govemadora Fátima Bezerra no municípío
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de Pau dos Ferros. O Vereador Francisco GutembeÍg (Gugu Bessa) pediu para se rettar. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) levantou algumas questões para que a gestão

possa tomar conhecimento e resolver: postes de iluminação nas ruas Carloto Távora, João

Escoliístico, Lavandas, Hemetério Fernandes estão com postes com as luzes vinte e quafro

horas acesas. Indagou sobre a troca de lâmpadas de LEDs, pois foi procurado por uÍl

morador da Rua Sâo Manoel e em outras ruas não deram continuidade. Questionou sobre a

continuação da pavimentação da Rua Paul Harris, pois houve um projeto de setenta e dois

mil reais para conclusão e logo mais terá inverno, trazendo consequências. Explanou sobre

a Rua Cícero Trajano que realmente está crítica com pouca iluminação e esgoto descendo no

logradouro. Sobre o Bairro Nações Unidas, esteve na Rua Nova Zelândia e a situação do

esgoto é crítica com tubulações ancostadas e que os moradores esperam alguma üabilizaçâo.

Dsse que na Rua Suiça é inadmissivel o municipio ter tantos equipaÍnentos e os moradores

terem que tomar alguma atitude, assim como nas ruas do Zeca Pedro. Pediu ao Governo do

Estado mais uma PATROL para ajudar, pois só existem três maquiniírios pelo PAC.

Agradeceu pelo apoio para paümentação em duas ruas no Bairro Chico Cajá. O Vereador

Reginaldo Alves falou que muitas açõ€s estâo sendo desenvolvidas e o municipio está

fazendo o que pode dentro de suas possibilidades e levará as demandas para que possam ser

resolüdas, esperando que os problemas possam ser sanados. Falou que está havendo a

terraplanagem de muitas ruas no Bairro Nações Unidas, breve será paümentada a Rua

França juntamente com a Rua que dá acesso ao matadouÍo. Em seguida, levou uma

'lnensagem de paz", üsto que irá começar o período de carnpaúa política para escolha dos

representantes políticos para Presidente e Governado (a), pois, admira quem respeita as

escolhas dos ontros, seja qual for, pois isto é democracia. Por seguinte, a Presidente da Casa

enceÍrou a 21' Sessão OrdinríLria do ano de dois mil e vinte e dois, e paÍa constar, eu, Josefa

Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora,/l' Secretí,ria da Mesa Diretora da Câmara

Municipal, lawei a presente ata, mediante assessoÍamento de Gabriela Oliveira Lima, na

condiçâo 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

Liwo de Regisfo de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.
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Pau dos Ferros, 03 de agosto de 2022.

Nunes Josefa Oliveira

Presidente
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