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Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

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

TEGISTATURA DA CÂMARA MUNICTPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, Ls quinze horas e vinte

c cinco minutos, reuniram-se os Senhore.s Vcreadores via reuniào virÍtnl (Google Meet) cljo

evento foi coordenado pelo Presidente Interino, o Excelentíssimo Sr. José Alves Bento,

mediante convocaçào através de Oficio Circular n" O2812O22, a todos os vereadores e

vereadoras, a 23' Sessão Ordinária da 2' sessão legislativa da 19'legislatura, com o

objetivo de apreciar dez matérias do Poder Legislativo e uma do Poder Executivo: l.
PROJETO DE LEI: 208112022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascirnanto, que acrescenta dispositivos na Lei n" I .650/IE do Município de Pau dos Ferros

e dá outras providências; 2. PROJETO DE LEI: 2O82/2OZZ de autoria da Vereadora

Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), que institui a "Semana Municipal de Educação,

Conscientização e Orientação sobre a Fissura Liibio palatina," no âmbito do município de

Pau dos Ferros, e dá outras providências. 3. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

001612022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que dispõe sobre a

concessão do Título de Cidadania Pau-ferrense ao Sr. Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho e

fxa outras providências. 4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 0O15/2022 dc

autoria da Vercadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, quc dispôe sobre a concessão do

Título de Cidadania Pau-ferrense ao Sr. Marcos Elias de Oliveira e fixa outras providências.

5. PROJETO DE DECRETO LEGISLÂTIVO: 001212022 de autoria do Vereador

Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista) que dispõe sobre a concessão de Título

de Cidadão Pauferrense a Sra.Maria Lúcia Pereira e fixa e dá outras providências. 6.

INDICAÇÀO: Ol22l2O22 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), que requer que seja constmída uma praça de lazer com um polo de academia

comunitária na Vila Perímetro Irrigado. 7. INDICAÇ^O: 0125/2022 de autoria do Vereador

Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer que seja feito o recapeamento

asfáltico da Rua Joel Praxedes e a terraplanagem e limpeza da Vila Carvão. 8. INDICAÇÃO:
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011212022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer a

construçâo de paradas de transporte escolar com coberhuas, em vários locais da cidade de

Pau dos Ferros/RN. 9. INDfCAÇÀO:009312022 de autoria do Vereador Francisco Augusto

de Queiroz (Xixico), que requer a sinalização dos redutores de velocidade, na cidade de Pau

dos Ferros/RN. 10. INDICAÇÃO: Ot2l/2022 de autoria do Vereador Francisco José

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

providencie junto a Regional do Alto Oeste, com sede nesse município, as medidas

necessárias para aplicação de rede de distribuição de água para atender as necessidades dos

moradores localizados na comunidade Alagoinha dos Estevão no município de Pau dos

Ferros. I l. INDICAÇÃO: 012.4/2022 de autoria do Vereador Celio de Queiroz Lopcs (Célio

da Farmácia), que requer que seja rcalizada a pavimentação e drenagem da Rua das

Orquídeas nesta cidade. O Presidente lnterino, o Excelentíssimo Sr. José Alves Bento,

cumprimenta a todos os presentes que se encontram de fomra virtuâl através das redes

sociais, c os demais prescntes. Em seguida, a l'Secretária, a Vereadora Aldaceia Oliveira,

realizou a conferênciade quórum, namediada em que do coletivo dc I I (onze) vereatlores/as,

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

decfarando, portanto, 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 Nazirio 4. Francisco Augusto (Xixico) 5. José Alves

Bento (Galego do Alho) 6. Francisco José Fernandes de Aquino (Gordo d«r Bar) 7. Josefa

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

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

aberta a sessão. A Vereadora Itacira Aires Nuncs (Bolhha) e Zélia Maria Leitc justificaram

suas ausências, por motivos de saúde. A ata da 27 Sessão ôrdiniíria foi colocada cm votação

e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores pÍesentes. A l' Secretária fez a leitura da

ordan do dia. Em seguida, a l'Secre!ária leu a anenta das seguintes maÉrias que tramitarào

em comissões pertinentes: PROJETO DE LEI: 2OBll2022 de autoría da Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida Nascimento, quc acrescenta dispositivos na Lci n" 1.650ÂE do

Município de Pau dos Ferros e &á outras providências; PROJETO DE LEI: 208212022 de

2



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

autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), que institui a "Semana

Municipal de Educação, Conscientizaçâo e Orientação sobre a Fissura Lábio palatina," no

âmbito do município de Pau dos Fenos, e dá outras providências. PROJETO DE DECRETO

LEGISLATTVO: 0016/2022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira,

que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadania Pau-ferrense ao Sr. Jorge Luis de

Oliveira Pinto Filho e fixa outras providências. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

001512022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que dispõe sobre a

concessão do Título de Cidadania Pau-ferrense ao Sr. Marcos Elias de Oliveira e Íixa outras

providências. Em seguida, a 1' Secretária leu a ernenta, justificativa e parecer das comissões

pedinentcs da scguinte materia: PROJETO DE DECRETO LEGISLATryO:001212022 de

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

concessào de Título de Cidadão Pauferrense a Sra. Maria Lúcia Pereira e fixa e úá outras

providências. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) justificou que a Senhora

Maria Lúcia está na cidade dc Pau dos Fenos há vinte e um anos, sendo uma grande

proÍissional rla iirea de empreendedorismo e portânto, mercce esse titulo de cidadã pau-

ferrense em reconhecimento ao seu trabalho. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar)

disse que a Senhora Maria Lúcia está sempre envolvida com projetos sociais na Igreja, sendo

cantora e enfim, o autor da matéria está de parabéns pela proposição, pois a homenageada

realmente mcrcce. A Vereadora Aldaceia Oliveira também parabenizou o autor da matéria,

dizendo que a Senhora Maria Lúcia realmente é uma cidadâ pau-1'errense, sendo uma

profissional muito dedicada e responsável. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que

foi uma satisfação voltar para a Casa Legislativa com força total e agradeceu pelo carinho de

todos que o recebeu em seu retorno; parabenizou o autor da matéria pela proposição, pois a

homenageada realmente merece este título. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) parabenizou o auÍor da matéria pela proposição. O Presidente Interino agradeceu

â pÍesença de todos. 0 Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor pela matéria e disse

que teve o privilégio de conhece-la e éjusto reconhecer a mesma por seu trabalho e cidadania

pau-ferrcnse. O Presidente Interino tambern par-abenizou o autor da matéria. O Prujeto de

Decreto Legislativo Ol2/2022 foi colocado em votaçào e foi aprovado por unanimidade pelos
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vereadores presentes na sessão. Êm segu.ida, a lu Secreúria leu a ementa e justificativa da

seguinte matffa: INDICAÇÃO: ol22l2o22 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg

Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer que seja construída uma praça de lazer com um

polo de academia comunitária na Vila Perímetro Irrigado. A Indicação 12512022 foi retirada

de pauta. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que no Perímetro está

havendo pavimentação de viírias ruas que vão ser interligadas e seria importantíssimo a

construção de uma academia poliesportiva no retêrido local. 0 Vereador Francisco Augusto

(Xixico) disse que é uma indicação muito importante, pois o mesmo já tinha pedido uma

Praça de Lazer, e desta forma, a proposição seria um complemanto; pediu para subscrever a

referida matéria. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que é o Perimetro é um pedaço de Pau

dos Ferros que tem ela, uma ligação muito foÍe, pois há anos atrás trabalhou como bolsista

na região tendo muito carinho pelas pessoas que ali moram; parabenizou o autor pela matéria

ímportantíssima, O Presidente Interino e a Vereadora Aldaceia Oliveira também pediram

para subscrever a matéria. A Indicação 12212022 foi colocada para votação e foi aprovada

por unanimidade pelos vereadores prescntes na sessão. O Vereador Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) pediu para se retirar da sessão. Dando continuidade, a 1o Secretária leu as

enrentas e justificativas das seguintes marérias: INDICAÇÃO: 0112t2022 de autoria do

Vercador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer a construção de parada-s de

trdnsporte escolar com cobeúuras, em vários locais da cidade de Pau dos Fcrros/RN;

INDICAÇÃO: OO93/2O22 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico),

que requer a sinalização dos redutores de velooidade, na cidade de Pau dos Fenos/RN. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que essas proposições já são a terceira vez que

csÉ colocando, sendo uma coisa simples que melhorará e reduzirá a velocidade dos

condutores em Pau dos Perros; sobre a Indicação 11212022 üsse qtse é um absurrlo os alunos

não terem onde esperaran os ônibus, ficando expostos a chuvas e ao sol, e essas paradas de

transporte escolar com cobeÍturas será um beneficio para todos os alunos que precisam

esperar ônibus. 0 Vereador Deusivan Santos disse que toda indicação que versa sobre

sinalização ó de suma importância e inclusive,já viu váriosjovens tomar banho de chuva por

não haver onde espeÍar os ônibus; agradeceu a Excelentissima Govemadora Fátima Bezerra

4



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

5

por dar continuidade ao recapeamento das RNs e ao DNIT por estar tampando buraco na BR

405. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que muitos jovens e adultos precisam

dessas paradas e é mais do quejusto haver estas paradas com coberturas, pois Pau dos Fenos

é uma cidade escolar e só quem tem a gaúar é o povo de Pau dos Ferros; disse que com

pouca coisa se faz muita coisa, sendo mui0o necessário em diversos pontos da cidade. O

Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autorpela proposição das matérias e que inclusive

a Govemadora do Estado, a Excelentíssima Senhora Fátima Bezerra, que já sinalizou a

ordern de mais de quatrocentos mil reais paÍa ser investido em sinalização; também

parabenizou a indicação que concerne sobre as paradas de ônibus, pois é realmente

necessária, e cm bteve, o DEMUTRAN estará agindo com as penalidades, mas é prcciso

haver primeiro educação no trânsito. Parabanizou o Vice-Prefeito Rauto Alves, pois ele

estava na Superintendência através do Deputado João Maia e que o DNIT estaria fazendo a

operação tapa buraco tanto na BR 405, como na BR 266. A Vereadora Aldaceia Oliveira

disse que vive em uma cidade em quc as pessoas naturalizam certos problemas e que é

preciso reverter essa cultura; disse que há nruitos alunos de outras cidades e de outros estados

que vivem em Pau dos Ferros e é preciso construir um planejamento estratégico na gestão

para pontuar tais questões, pois os alunos precisam de um lugar para esperar os ônibus. Sobre

o trânsito de Pau dos Ferros, a Vereadora Aldaceia Oliveira disse que é municipalizado, mas

se deseuvolve com regime de cooperação que é constitucionalizado entre Govemo do Estado

e Governo Federal. As Indicaçôes 092/2022 e 11212022 foram colocadas para votação e

foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão- Em seguida, a l'
Secretiiria leu as ementas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÀO: 012012022

de autoria do Vereador Jos Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Pavimentação e

Dreragem da Rua Alexandre Canuto de Souza, no Bairro Conjunto Dr. Manoel Alves Pessoa

Neto; INDICAÇ ÃO: OttglZOZZ de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho),

que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Raimundo Fernandes Neto, no João XXIll.

A Vereadora Aldaceia Oliveira assumiu os trabalhos legislativos paÍa que o Vereador José

Alves (Galego do Alho) pudesse fazer as defesas de sua-s matérias. O Vereador José Alves

(Galego do Alho) disse que mais urna vez são matérias que veÍsam sobre pavimentação e
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drenagern, pois são pcdidos dos moradores que ali habitam e que tinha ceíeza que com mais

pavimantaçào é mais saúde paÍa o povo. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou ô autor

pelas matérias, pois pavimentação é saúde e acessibilidade; disse que recebeu mensagem de

uma pessoa que pediu para cobrar uma situagão a respeito do elevador da UERN Pau dos

Ferros, que es!á quebrado desde do ano de dois mil e dezessete, tendo a universidade alunos

cadeirantes e que não têm acesso ao primeiro e segundo andar do bloco B; disse que é algo

muito grave e espera que os responsáveis possam resolver esse problema gravíssimo. A

Vereadora Aldaceia Oliveira disse que a questão da acessibilidade na UERN é uma questão

muito séria, mas não são só na UERN, mas em muitas instituições e que vive lutando por

cssas questões há vririos anos, inclusivc o elevador há muito vem sem ser usado. Disse que

as universidades e as escolas precisam de recursos, mas os cortes em investimentos para a

educação estão sendo cadr vez mais altos e doem na alma. As Indicações 11912022 e

12012022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade pelos

vereadores prcsentes na scssão. O Vereador Interino, José Alves (Galego do Alho) reassumiu

os trabalhos legislativos. Em seguida, a l" Secreuária leu a ementa ejustificativa da seguintc

matéria: INDICA ÇÃO: O\2U2O22 de autoria do Vereador Francisco José Femandes de

Aquino (Gordo do Bar) e Zêlia Mana Leite, que requer que a CAERN, providencie junto a

Regional do Alto Oeste, com sede nesse município, as medidas necessáías para aplicaçâo

de rede de distribuição de água para atender as necessidades dos moradores localizados na

comunidade Alagoinha dos Estevão no município de Pau dos Ferros. O Vereador Francisco

José (Gordo do Bar) disse que a referida proposiçãojá passou uma vez no plenrírio, quand<r

o Presidente da Casa era o Seúor Hugo Alexandre, no ano de dois mil e dezenove, inclusive

a indicação foi aprovada e foi feita uma pactuaçào na época para ser levada água páua ess.rs

doze famílias (que atualmente não são mais doze, são dezesseis), na Lagoinha dos EsÍevão.

Disse que na outrd sessão, o Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) lhe pediu para

retirar a matéria, pois estava havendo divergência de endereço e a propriedade lá foi vendida

e loteada com o nome "Fazenda São João". Disse que realmente existe a Fazenda São João

com seis casas ou oito, mas aonde estií precisando a água é justamente Lagoiúa dos Estevão

e assim, volta a pedir a proposição; disse que foi ajuizado uma ação no Ministério Público e

6



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

a matéria é mais um fortalecimento; falou que não sabia quem vai resolver essa siruação,

mas as famílias vivon de carro pipa e a resposta anligamente, era de que a Barragem estava

seca, mas agora a Banagem está cheia e não há desculpas. O Vereador Deusivan Santos disse

que ó um problema que é antigo e que ligam para ele, mas ele não sabe o que fazer; falou

quejá levou para a CAERN e para a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros; explanou que

conversou com o direor da CAERN de Pau dos Ferros, o Senhor Odair, e que é uma situação

de expansào, sendo feita uma pactuação o Estado e assim, espera que com a indicação isso

possa ser resolvido, pois sem água ninguém üve. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que

é uma excelente propositura; falou que no dia vinte e um de novembro, do ano passado,

enkegou um oficio para extensão de rede de abastecimento de água ern algumas localidades

no município e de [á para cá, a rnesma fica no pé, pois quem tem sede tem pressa. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que é uma indicação importante, pois se demora de quinze

a trinta dias para se mandar um carro pipa, então a falta de água é um problema serissimo. O

Vereador Alexsander Magnus (Lcka Frentista) pediu para subscrever esta importante

indicação. pois todos sabem da importância que é ter água e é preciso a Prefeitura Municipal

de Pau dos Ferros junto com a CAERN viabilizar estudos que possa vir a diminuir esta

situação. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou o autor pelas

matérias, pois se lembra quando a Vcreadora Aldaceia Oliveira foi na CAERN entregar o

oficio citado; disse que tem uma comunidade do lado do Sítio Alencar (para ir para Guerra)

e que várias casas passam essa dificuldade. Disse que ali, segundo as palavras do Senhor

Odair, infelizmente es!á como zona rural e não é um bairro, no entanto, o Plano Diretor foi

aprovado e é preciso ver esta questão parà que possam logo ser resolvida. O Vereador José

Alves (Galcgo do Alho) pediu para a Excelentíssima Govemadora Fátima Bezerra c ao Chefe

do Gabinetc Raimundo, para que a CAERN ern Natal possa fazer algo a respeito, pois mütas

comunidades precisarn de águal pediu para os senhores vereadores todos aprovarem e

subscreverem. A Indicação 12112022 foi colocada em votação e foi aprovada por

nnanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida, a INDICAÇÀO: Ol24l2O22

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

realizada a pavimentação e drenagem da Rua das Orquídeas nesta cidade. O Vereador Célio
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de Queiroz (Célío da Farmácia) disse que a Rua das Orquídeas é uma rua curta, mas conl

muitas complica@es, sendo a segunda vez que esoreve â mesma proposição. Pediu para a

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida possâ ver com bons olhos esta matéria, assim

como outras ruas que vem sofrendo com a situação, principalmente ruas no Bairro Carvão.

Pediu para o Líder do Governo ver a questão das luzes no Mercado Público. A Vereadora

Aldaceia Oliveira disse que sobre o elevador da UERN Pau dos Ferros, o campus recebeu

técnicos quejá averiguaram a situação e sâo peças que estão faltando, mas que já estão a

chegar. A lndicaçâo 124/2O22 foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. O Vereador Deusivan Santos pediu para se retirar da sessão.

O Seúor Gambiarra, parabenizou o Secretário de Tributação e Prefeita Marianna Almeida

pela redução do IPTU. A Vereadora Aldaceia Oliveira explanou sobre o Convite para

participar da abertura do JERNs em Pau dos Fsrros. Encerrada a pauta da ordem do dia, o

Presidente Interino, o Excelentíssimo Sr. José Alves Bsnto deu início ao Pequeno Expediente

da Sessão. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou todos pelo Dia dos Pais

e disse que ó uma honra ser pai; outra questão é que recebeu uma mcnsagem que no Posto

de Saúde do Bairro João )O II, o médico só está atendendo se for agendado e pelo o que o

mesmo sabe, são vinte consultas de manhã e vinte consultas de tarde e é preciso rever essa

situação; outra qucstão é sobre o atendimento na Secretaria de Saúde, pois um simplcs

procedimento na Secretaria de Saúde nâo está havendo, como encamiúamento para

neurologista, tomografias, etc. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que estava em

Brasília fazendo um tratamento de câncer de pele, mas quejá havia voltado para trabalhar

com força total em Pau dos Ferros; falou sobre a questão do IPTU e que é os impostos foram

modificados dentro da reforma tributiíria; sendo assim, não é os vereadores que estão de

parabens, mas 0oda população de Pau dos Fcrros. Falou que apoiava a Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida em todos os candidatos que ela tambem iria apoiar. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frertista) pediu agilidade poÍ parte do Executivo para que as

Associações possam seÍ contempladas por mil reais; disse que a Avenida Getulio Vargas

precisa de recuperação próximo a Seffetaria de Educação, pois já estão começando os

buracos; falou que foi procurado pelos moradores no Sítio Alencar, a respeito da Coleta de
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Lixoi Falou que nas Íuas José Holanda Pinto, Inácio Pereira Silva, Tomáz Francisco do

Nascimento estão íntransitáveis; Pediu seriedade no que conceme ao castra móvel e a

emenda adquirida pelo deputado Rafael Motta; falou sobre a situação dos csportistas que

precisam de equipamentos; Falou sobre os fios expostos na rua Hemetério Femandes; Rua

José Eupidio do Rêgo precisa urgentemente de limpeza; Rua José Gameleira do Rêgo

também precisa de cuidados. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) também

indagou sobre os ginrásios da cidade de Pau dos Ferros e quando é que vão ser entregues,

quando vão ser inaugurados; explanou que o Secretário de Esportes do Rio Grande do Norte

possa vir a cidade para veÍ a situação das quadras, pois essas. são de extrema impoúância

para os alunos até mesmo no intervalo. Encerrado o pequcno expedicnte, o Presidente

Interino, o Excelentissimo Sr. José Alves Bento encerrou a 23' Sessão Ordinriria 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 ata, mediante

assessoramento dc Gabriela Oliveira Lima, na condição de Assistente da Mesa, que vai

a-ssinada por mim e pelos(as) demais vereadores e vereadoras presentes, mediantc lista de

presença dos vereadores e vereadoras, constante no Liwo de Regisho de Presença das

Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Fcrros, 17 dc agosto dc 2022.

Q d,-00''-
J J Chagas de OliveiraBento

Presidente Interino l' Secretiiria
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