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

ATA DA 228 SESSÃO ORDTNÁRN DA 2E SESSÃO IEGISIATIVA DA 19A

LEGISTATURA DA CÂMARA MUNICIPAI DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos dcz dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, as quinze horas e vinte e

cinco minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores via reunião virnla.l (Google Meet) cttjo

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

Nunes, mediante convocação através de Oficio Circular n' O2712022, a todos os vereadores

e vereadoras, a 22'Sessão Ordinárie da 2'sessão legisletiva da l9 legislatura, com o

objetivo de apreciar oito matérias do Poder Legislativo: PROJETO DE LEI: 208012O22 de

autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que institui, no âmbito do

Município de Pau dos Ferros-RN reserva de vagas para mulheres em situação de

vulnerabilidade econômica decorrente de viol&rcia doméstica e familiar, nos editais de

licitação que visem à contratação de empresas para a prestação de serviços continuados e

terceirizados; PROJETO DE LEI: 2079/2022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas dc Oliveir4 que institui a Semana Municipal da Empregabilidade e Capacitação de

Travestis, Pessoas Transgêneros Binárias e Não-binârias no Município de Pau dos Ferros,

RN e dá outras providências; INDICAÇÀO: Ol l8l2122 de autoria do Vereador Jose Alves

Bento (Galego do Alho), que requer instalaçào de energia solar nas escolas públicas do

município; INDICAÇÃO: OO97 t2O22 de auüoria do Verea<Ior Francisco Gutemberg Bessa de

Assis (Gugu Bessa), que requer a pavimentação e drenagem da Rua Maria Diva Nogueira;

INDICAÇÃO: 009612022 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa De Assis

(Ougu Bessa), que requer a pavimentação e drenagem da Rua Maria Simão; PROJETO DE

DECRETO LEGISLATTVO: O014/2022 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego

do Alho), que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadâo Pau-ferrense ao Seúor Alcimar

Almeida da Silva e dií outras providências: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

001312022 de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frantista), que

dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. Rodolfo Barbosa Barreto

e fixa e dá outras providência-s; PROJETO DE DECRETO LEGISLATM: OO11l2O22 de
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autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que dispõe sobre a

concessão de Tínrlo de Cidadão Pauferrense ao Sr.Renato Augusto Goweia de Carvalho e

fixa e dá outras providências. 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 presentes. Em seguida, a lu 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 presença de 10 (dez) conforme atesta lista de presença

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

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

Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3. Deusivan dos Santos Nazririo 4. Itacira Aires Nunes

(Bolinha); 5. José Alves Bento (Galego do Alho) 6. Francisco José Femandes de Aquino

(Gordo do Bar) 7. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 8. Francisco Gutemberg de Assis

(Gugu Bessa);9. Reginaldo Alves da Silva. 10. Zêlia Maria Leite. Havendo existência de

quórum saftciente. a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. O Vereador Francisco

Augusto (Xixico) justificou sua ausôncia, por motivos de saúde e apresentou atestado

médico. A ata da 21" Sessão Ordinária foi colocada em votação e Íbi aprovada por

unanimidade pelos vereadores presentes. A l'Secreüíria fez a leitura da ordem do dia. O

Vereador Francisco José (Gordo do Bar) pediu para que fosse retirada de pauta a matéria de

autoria dele e da Vereadora Zélia l*ite. Em seguida, a 1" Secretiiria leu a ementa das

seguintes matérias que tramitaÍão em comissões pertinentes: PROJETO DE LEI: 208012022

de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que institui, no âmbito do

Município de Pau dos Ferros-RN reserva de vagas para mulheres em situação de

vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar, nos editais de

licitação que visem à conüatação de empresas para a prestação de serviços continuados e

terceirizados; PROJETO DE LEI: 20'1912022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveira, que institui a Semana Municipal da Empregabilidade e Capacitaçào de

Travestis, Pessoas Transgêneros Binárias e Não-binárias no Município de Pau dos Ferros,

RN e dá outras providências; PROJETO DE DECRETO LEGISLATM: OOl4l2O22 de

autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), que dispõe sobre a concessão de
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Tírulo de Cidadâo Pau-ferrense ao Senhor Alcimar Almeida da Silva e dá outÍas

provídências; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 001312022 de autoria do

Vereador Alexsander Magrus Nunes Rocha (Leka Frentista), que dispõe sobre a concessão

de Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. Rodolfo Barbosa Barreto e fixa e dá outras

providências. Em seguida, a l" Secreúria leu a ementa, justificativa e parecer das comissões

pertinentes da seguinte matéria: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:001112O22 de

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

concessão de Título de Cidadão Pauferrense ao Sr.Renato Augusto Gouveia de Carvalho e

fixa e dá outras providências. O Vereador Alexsander Magnus (Leka FÍentista) disse que

todos coúeciam o homenageado. grande profissional capacitado que laz em Pau dos Ferros

um grande trabalho no SEBRAE. A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou o autor da

matéria e disse que o SEBRAE realiza um ótimo trabalho na cidade de Pau dos Ferros e disse

que o Sr. Renato Augusto realmente merece esse título de cidadania por seu trabalho

desempeúado, tendo muita estima profissional e pessoal por cle. O Vereador Francisco José

(Cordo do Bar) cxplanou que tem grande amizade com o Sr. Renato Augusto e pediu a

Vereadora Aldaceia Oliveira a biografia da mesma pÍra que possa lhe dar o titulo de

cidadania pau-ferrense. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o propositor da matéria,

pois o homenageado ó um profissional muito relevante para o SEBRAE, assim como o

SEBRAE é muito importante para a cidade de Pau dos Ferros. Falou que coúecia o Sr.

Renato Augusto de muito tempo, que era um jovem sonhador e que sempre vem se

aprimorando para melhorar seus serviços no SEBRAE. A Presidente da Casa disse que neste

momento, estaria dando o título de cidadania pau-ferrense para o Sr. Renato Augusto

Gouveia de Carvalho, sendo um momento de grande reconhecimento. O PROJETO DE

DECRETO LEGISLATM: 0011/2O22 foi colocado para votação e foi aprovado por

unanimidade pelos vereadores pÍesentes na sessão. Dando continuidade, a Vereadora

Aldaceia Oliveira leu as ernentas e justificativas das seguintes materias: INDICAÇÃO:

OO97 /2022 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que

requer a pavimentação e drenagem da Rua Maria Diva Nogueira; INDICAÇÀO: 009612022

de autoria do Vereador Francisco Gutembcrg Bessa De Assis (Gugu Bessa), que requer a
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pavimentação e drenagem da Rua Maria Simão. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu

Bessa) disse que há mútos anos os moradores da Rua Maria Simào pedem a drenagem e

pavimentação da referida rua, pois é um logradouro comprido, mas que possuem poucas

casas e pediu a compreensão da gestora para que veja com bons olhos, assim como para a

Rua Maria Diva Nogueira que também precisa de pavimentaçào e dranagem. O Vereador

Reginaldo Alves parabenizou o autor da materia e convidou a população para prestigiar a

entrega de duas ruas no Bairro Manoel Deodaúo: Rua Soldado Xaxu e Maurício Rêgo. As

Indicações 009712022 e 009612O22 foram colocadas para votação e foram aprovadas por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Em seguidan a l" Secretiiria leu a ementa

e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 0l l8l2122 de autoria do Vereador Jose

Alves Bento (Galego do Alho), que requer instalação de energia solar nas escolas públicas

do município. O Vercador Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), autor da matéria,

justificou que a energía solaré mais barata e é muito bom para o município, sendo satisfatório

para a cidadc e pat'a os moradores da cidade. O Vereador Reginaldo Alvcs parabenizou o

autor da matéria" pois é dc grande importância. Sugeriu que fosse expandida a ideia para

todas as repartições do município. Explicou os beneficios da utilização da energia solar no

município, pois economizará muitos recursos públicos que podem ser aplicados em outras

ações, bem como é uma eneryia limpa e sustentável. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse

que a mudança de matriz energética propicia sustentabilidade e a natureza pede socorro, pois

os humanos precisam ressignificar valores, não só na teoria, mas também na prática.

Parabenizou o autor da materia pela proposição. A Indicação 11812022 foi colocada para

votação e foi aprovada pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida. a Presidente da

Casa, a Excelentissima Senhora Itacira Aires, deu início ao pequeno expediente. A Vereadora

Zélia Leite pediu para se ausentar do pequeno expediente, pois a mesma não poderia ficarjá

que estava com uma pess<la enferma em sua residência, mas quando a pessoa ficar boa

voltaria a paÍicipar do pequeno expediente. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse

que o pequeno expediente é um lugar onde o vereador cobra e também parabeniza, assim,

mencionou que quinta-feira (quatro de agosto de dois mil e vinte e dois), estava dentro de

seu cárrro próximo ao Educandilrio, nas mediações da CentÍal de Marcaçào, e estava
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chovendo cedo, disse que tiúa havia uma fila de gente arrodeando o carro e disse que achou

uma falta de humanidade da coordenadora da central - apesar de não saber quem é - não

colocar as pessoas para dentro, constatando sua indignação. Falou sobre a questão dos

semáforos nas BRs, pois é um problerna que não é de hoje, acidentando pessoas; disse que

brita e cimento seria pelo menos um paliativo para esta questào. O Vereador Francisco José

(Gotdo do Bar) disse que nào houve a vacina antirÍábica, pois houve um contÍa tempo entre

o município e o Govemo do Estado por causa da falta de seringas, pois havia doses, mas nâo

havia seringas, Falou que com carinho e responsóilidâde são sanadas essas questões. O

Vereador Deusivan Santos agradeceu a Governadora do Estado pelo início do recapeamento

da RN quc dá acesso ao Bairro Riacho do Meio c agradeceu a Excelottíssima Prefeita pela

inauguração da obra da Orla do 25 de Março, bon como a academia comunitária. 0 Vereador

Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) disse que recebeu uma reivindicação de um senhor,

sobre tumulos para enterrar familiares, pois quando enterrou seu pai, o mesmo enterrou o

corpo em um tumulo emprestado e quando foi agora paÍa enterrar de novo disseram a ele

que não havia, tendo oitcnta pessoas na frente e precisaria de licitação. Assim, era preciso

reaver essa questão, poisjá tinha alguns coÍpos com dois anos nessa situação e em breve não

restaria mais nada. Disse que outra questão é a da violência na cidade, pois está havendo

muitos assaltos, dando exemplo na Avenida da Treze de Março e na Rua 25 de Março; disse

que no Bairro Carvão há ruas intransitáveis que pedem pavimentação e drenagem. 0
Vereador Reginaldo Alves, disse que estava querendo repassaÍ úna mensagem de gratidão

ao Deputado Federal João Maia pelo investimento de sete milhões e oitocentos reais na

cidade de Pau dos Ferros do ano de dois mil e vinte um a dois mil e vinte e dois, pois são

várias áreas investidas. Disse que algumas ruas nos bairros São Benedito, São Juda-s Tadeu,

Princesinha, João XXIII, Alto do Açude e Paraiso serão contempladas. O Vereador

Alexsander Magrrus (Leka Frentista) comunicou a população que as sessôes já estào sendo

presenciais e convidou a população para participarem das sessões. Disse que a pedido dos

munícipes que moram perto da Orla do Açude 25 de Março, pediu para que o Executivo

contratc vigilantes p:ra írs praças para garantir o zelo do patrimônio público, bem como a

sinalização do calçadão, pois as motos estão passando quase nas calçadas de casas que ficam
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próximas a localidade. Continuou sua fala, pedindo para que na Rua Estevão Raimundo

França, nas mediações da Rodoviária, falta limpeza urbana pois a cidade neste ponto está

cada vez pior; que na Rua Espaúa, Rua São João e Rua Antônio Laurindo da Costa é preciso

concluir a parte que conceme sobre o esgoto. Explanou sobre a questiio preciíria das Quadra

do Bairro 25 de Março, assim como no Estádio 9 de Janeiro, pois apesar das cobranças ainda

não foi viabilizada nenhuma melhoria. Também falou sobre a situação de um fio exposto no

calçadào da Praça da Mariz e apesar dejá ter mandado oÍicio pedindo a retirada, nada foi

feito. A Vereadora Aldaceia Oliveia disse que era de uma base partiúhia que desde da

pandemia apoíava para que o Auxílio Brasil fosse de seiscentos reais, mas que não foi

aprovado na ópoca e Jair Bolsonaro, Presidente da República, aumentou para o referido valor

apenas na canpanha como medida estritamente eleitoreira, além de incentivar as pessoas

para fazer ernpréstimo consignado sem dizer a margem de juros; disse que Presidente da

República assinou uma Lei onde eski definido que o Auxilio Brasil no valor de seiscentos

reais será até o finr do ano. No que se refere a pavimentação da Rua França, disse que iria na

Secretaria de Infraestrutura para falar com o Secretário, pois as pessoas estão cobrando

müto. O Vereador Deusivan Santos pediu paÍa se retirar da sessâo. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou o pré-candidato a Deputado Federal, Doutor Pio;

falou que sobre a questâo dos úmulos já foi solucionado o problema e já foram entrogues

dez úmulos nesta semana. A Presidente da Casa, Itacira Aires (Boliúa) disse que viu nas

redes sociais críticas aos vereadores na cidade, principalmente com relação aos buracos das

RNs e tinha pedido ao assessor de comunicaçào da Câmara" o Senhor Clistenes Carlos, que

elaborou um texto informativo sobre as reivindicações dos vereadores no ano anterior e neste

ano sobre a situaçâo das estradas. Registrou que todos os vereadores têm preocupação sim e

quc ó prcciso que as pessoÍu; acompanhcm mais de perto o trabalho do legislativo.

Parabenizou o Poder Executivo s«rbre a obra do Açude da Orla do Açude 25 de Março.

Parabenizou todos os pais da Câmara, de Pau dos Ferros e do Brasil pelo dia dos pais que

ocorrerá no próximo dia quatorze de agosto de dois e mil e dois, A Presidente da Casa

também relatou sobre a situação da obra da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, pois, por

se tratar de uma obra antiga demanda muitos detalhes que atrasam a conclusào. Também
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explioou que não teria como dar inicio a obra da sede própria da Cfuara Municípal neste

momento, mas que jâ estava deixando tudo ancamiúado para dar inicio assim que for

possível. Por seguinte, a Presidente da Casa encerrou a 22' Sessão Ordinária do ano de dois

mil e vinte e dois, e para constar, eu, Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, Vereadora/l'

Secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lavrei 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

pÍesença dos vereadores e vereadoras, constante no Liwo de Registro de Presença das

Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, l0 de agosto de 2O22.

a p-
Aires Nunes J Chagas de Oliveira

Presidente
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