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

ATA DA 25ê SESSÃO ORDINÁRIA DA 2E SESSÃO LEGISTATIVA DA 19A

LEGISTATURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos trinta e um dias do mês de agosto, às quinze horas e vinte minutos, reuniram-se os

Senhores Vereadores e Vereadoras no Salão Nobre Antônio Alvino de Souza da Câmara

Municipal, localizado à Rua Pedro Velho. n' l29l , nesta cidade, cujo evento foi coordenado

pela Prcsidente da Mesa Diretora, a Excelentíssima Sra. Francisca Itacira Aircs Nunes,

mediante convocação através de Oficio Circular n" 03012022, a todos os vereadores e

vercadora-s, a 25" Sessão Ordinária da 2'sessão legislativa da 19" legislaturr, com o

objetivo de apreciar dez matérias do Poder Legislativo e quatro <1o Poder Executivo: 1.

PROJETO DE LEI: 208212022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes

(Bolinha), que institui a "Semana Municipal de Educação, Conscientização e Orientação

sobre a Fissura Lábio palatina," no âmbito do município de Pau dos Ferros, e dá outras

providêrrcias. 2. PROJETO DE LEI: 208312022 de autoria da Excelentissima Prcfeita

Marianna Almcida Nascimento, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e dá outras

providências. 3. PROJETO DE LEI: 208412022 de autoria da Excelentíssima Prefeita

Marianna Almeida Nascimenüo, que cria e fixa as fi.uções gratificadas de diretor e vicediretor

das unidades de ensino pertencentes a Rede Municipal de Ensino de Pau dos Ferros e

estabelece os critérios para a classificação das escolas integrantcs da redc pública municipal

de cnsino, fixa a quantidade de funçôcs gratiflrcadas, etc. 4. PROJETO DE LEI: 208612022

de autoria da Excelentissima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a

abeúura de crédito especial e dá outras providôncias. 5. PROJETO DE LEI: 208512022 de

autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a Gestào

Democrática e Participativa da Rede Pública Municipal de Ensino de Pau dos Ferros e dá

outras providências. 6. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: O0l5/2O22 de autoria da

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

Cidadania Pau-ferrense ao Sr. Marcos Elias de Oliveira e fixa outras providências. 7.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 001612022 de autoria da Vereadora Josefa
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Aldaceia Chagas de Oliveira. que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadania Pau-

Í'errense ao Sr. Jorge Luís de Oliveira Pinto Fitho e fixa outras providências. 8. INDICAÇÀO:

009912022 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que

requcr a pavimentação e drenagem da Rua Francisco Alexandre de Holanda. 9.

INDICAÇÀO: 009812022 de autoria do Vereador Francisco Guternberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), que requer a pavimentaÇão e drenagem da Rua Edite Lopes do Rêgo. 10.

INDICAÇÃO: 012512022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico),

que requer que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua Dr. José Torquato de Figueiredo,

Bairro Princesinha do Oeste, nesta Cidade. I I . INDICAÇÀO: 0136t2O22 de autoria do

Vcreador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer que seja feita a pavimentação

asfáltica da Rua Napoleão Diógenes, Bairro São Judas Tadeu, nessa Cidade. 12.

INDICAÇÀO: 013212022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que

requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Querubina Maria da Conceição, no Bairo Bela

Vista. 13. INDICAÇÃO: O13l12022 de autoria do Vereador Jose Alves Benro (Galego do

Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua José Gameleira Sobrinho, no Baino

João Catingueira. 14. INDICAÇÃO: 013512022 de autoria da Vereadora Francisca ltacira

Aircs Nunes (Boliúa), que requer o retomo da Junta Médica do INSS à Cidade de Pau dos

Ferros/RN. A Excelentíssima Sra. Francisca Itacíra Aires Nunes, Presidente da Casa,

cumprimenta a todos os presentes que se encontram de forma virtual através das redes sociais,

e os demais presefltes; disse para todos os vereadores e vereadorcs que antes de lcr a pauta

da ordem do dia, a Vereadora Zélia Leite tiúa pedido para que não fosse votada a ata da 24

Sessão Ordinária, pois a mesma não havia tido oportunidade de ler a âta e gostaria de sugerir

algumas modificações, assim, pediu para que fosse votada na próxima sessão ordinária. A

Veread<rra Zélia Leitc disse que havia orcontrado algumas correções e que gosta de fazer a

leitura antecipada, mas como não teve tempo, gostaria de pedir píua que fosse votada na

próxima sessão. A Presidente da Casa infornrou que como todos sabem, a Vereadora Zólia

esrá acompanhando seu ex-marido, pai de seus Íilhos, em uma recuperação hospitalar em

Mossoró, portanto, a votação da ata seria na sessão posterior. Em scguida, a l'Secretária, a

Vereadora Aldaceia Oliveira, realizou a conferência de quórum, na mcdiada em que do
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coletivo de 1l (onze) vereadores/as, regi§trou-se a presença de 11 (onze) conforme atesta

lista de presença constante nesta ata, declarando, portanto, existência de quórum Estavam

presentes os seguintes vereadores: l. Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista); 2.

Celio de Queiroz Lopes (Célio daFarmácia);3. Deusivan dos Santos Nazário;4. Itacira Aires

Nunes (Bolinha); 5. José Alves Bento (Galego do Alho); 6. Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico); 7. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 8. Francisco José Fernandes de Aquino

(Gordo do Bar); 9. Francisco Gutemberg de Assis (Gugu Bessa); 10. Reginaldo Alves da

Silva: t t. Zélia Maria Leite. Havendo existência de quórum suficiente, a Presidente da Casa

declarou aberta a sessão. A l'Secretária fez a leitura da ordem do dia. Em seguida, leu a

cmenta, justificativa e parccer das comissões da seguinte matéria: PROJETO DE LEI:

208212022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha), que institui a

"Semana Municipal de Educação, Conscientização e Orientaçào sobre a Fissura Lábio

palatina," no âmbito do município de Pau dos Ferros, e dá outr as providências. O Vice-

Presidente da Casa, o Senhor José Alves (Galego do AIho) assumiu os trabalhos legislativos

para que a autora da matéria pudesse fazer a defesa. A Vereadora Itacira Aires (Bolinha)

explicou que vcio um convite para todos e todas participarem dc uma palestra no CER, sendo

organizada tambêm pela Secretaria de Saúde e Associação de Fissurados pelo Estado do Rio

Grande do Norte; que o Presidente da referida associação é um pau-ferrense que tem também

a mesma condição; quc o palestrante explanou sobre o impacto na família dc uma criança

que tem este problema, por muitas vezes atingindo até o céu da boca e tcndo suas

consequências. Falou que em várias cidades do estâdo, na última semana do mês de maio já

há uma série de atividades que são desenvolvidas em tomo desta temática, como está sendo

cxplicado e justificado no Projeto de Lei; assim, gostaria que o referido projeto fosse

apnrvado para que o trabalho seja ampliado em Pau dos Ferros e em toda região, cdando a

"Scmana Municipal de Educação, Conscientização e Orientação sobre a Fissura Lábio

palatina," e assim, ajudando a conscientizar âs pessoas sobre estc assunto. O Vereador

Reginaldo Alves parúenizou a autora da Ínatéria, pois inclusivc é um projeto que também

já estava pronto para pautar na Casa Legislativa e assim, gostaria o mesmo de subscrever a

rcferida matéria diante da importância que descreve. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse
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que tinha amigos que também têm esta fissura e por vezes, também sofrem preconceitos,

minimizando a autoestima, fazendo com que as pessoas percam o enrpoderamento, rasguem

suas identidades; que gostaria de subscrever o referido Projeto de Lei. O Vereador

Alexsandcr Magnus (Lcka Frentista) parabenizou a autora da matéria e também pediu para

subscrever. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou a autora da rnatéria

e explanou quejá levou dois pacientes para que pudessem fazer a reconstrução labial, pois

hoje tem profissionais especializados nesta área que ajudam muito. A Vereadora Zélia Leite

parabenizou a autora da matéria, pois conhece vários pacientes que também precisaram

dessas cirurgias de reconstrução labial; pediu para subscrever a referida matéria. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que ó um projcto de suma importância e não iria nem

comcntar. pois a justificativa já estava bem específica e assim como os outros vereadores,

gostaria de subscrever. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou a autora da

matéria; disse que é um projeto de suma importância, sendo Edvan um rapaz muito

empenharlo nesta causa; que gostaria de subscrever o Projcto de Lei, pois quando é algo para

adicionar o bem à população, todos os vereadores são empenhados; que a Casa Legislativa

estava dc parabéns. O Vereador Dcusivan Santos parabenizou a autora da maréria e falou

sobrc a importância de ter projctos de leis desta magnitude, pois traz espaço para as minorias

da sociedade e valoriza a população; pediu também a subscrição. O Vereador Célio de

Queiroz (Cólio da Farmácia) parabenizou a autora da matéria, pois todosjá sabem quc hoje

já há tratamento para fissura lábio palatina; também pediu para subscrever a referida matéria.

O Presidente Interino também parabenizou a autora da matéria; parabenizou toda a equipe

da ABENÇÀO; parabenizou o palestrante; disse que há viírias cadeiras de roda, disponíveis;

que gostaria de subscrever. Todos os vcreadores e vereadoras parabenizaram o Vereador Josó

Alves (Galego d<r Alho) por sua passagem natalícia. 0 Projeto de Lei 2O8212O22 foi colocado

cm votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Em

seguida, a l" Secretária leu a emcnta e justificativa da seguinte matéria (a lcitura do oficio

foi dispensada pelos vereadores presentes): PROJETO DE LEI: 208312022 <le autoria da

Excelentíssima Prcfeita Marianna Almeida Nascimento, que dispôe sobre a abertura de

crédito cspecial e dá outras providências. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que
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o referido crédito suplementar era importanle. pois era o primeiro crédito suplementar paÍa a

cultura, apesar dejá ter chegado outros crédítos suplementares; que chegou na hora certa, na

hora da festa da FINECAP, dando mais incentivo - pois, se não se enganava foi uma emenda

parlamentar que dava este incentivo -; que como foi demrbarlo o veto, foi enviado o projcto

para suplementar a Secretaria de Cultwa, pois esta, cuida de toda cultura do rnunicípio de

Pau dos Ferros, dos eventos, festas e demais ocasiões da cultura. Falou que não era um valor

exagerado; que era um valor insignificante e assim, pediu para todos os nobres pares

aprovíuern o projeto, pois todo crédito que fosse enviado, sendo pertinente para qualquer

secÍetaria, seria aprovado. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que lendo o referido projeto,

teve a visão dc que vale sempre lutar; que em abril, o Presidcnte da República, Jair Bolsonaro,

vctou o Projcto de Lei 0O7312021 dc autoria do parlamentar do PT, Paulo Rocha, alcgando

que seria despesa pública, os artistas ficaram indignados, inclusive, tendo um vídeo nas redes

sociais da referida Vereadora em que há uma discussão sobre a Lei Paulo Gustavo; que

através da luta dos artistas do país foram pre.ssionados parlamentares e houve o que se tanto

era desejado: a demrbada do veto. Explicou que a Lei Paulo Gustavo é um projeto de vem

fomcntar a cultura, no scntido de minimizar os problemas dscorrentes da pandemia; quc os

aÍistas ficaram sem condições de produzir e assim, valeu a luta. Concluiu sua fala

parabenizando os artistas, pois todos sabiam dos 3,6 bilhões de reais que iriam ser repassados

para estados e municípios para garantir em noventa dias redimensionem seus orçamentos e

invistam na cultu-rz; falou para todos os artistas de Pau dos Ferros e região que é preciso

desconstruir a ideia de que cultura é ligada apenas a eventos, pois também é ligada aos

bairros, escolas, hospitais, penitenciárias, sendo preciso ligar a cultura à práticas sociais. O

Vereador Deusivan Santos parabenizou a gestão municipal pela iniciativa de não perder

Íeflrsos para a cultura no município; que a cultura esteve quasc morta no muricípio dc Pau

dos Ferros c que se deu uma alavancada; que todos sabiam que era dificil ter recursos para

esta área, ma^s que a Secretaria de Cultura de Pau dos Ferros não esüi deixando perder nada

e a Seúora Secretaria Marta Pontes está dando vida à cultura da cidade. O Projeto de Lei

2083/2022 foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

pÍcscntes na sessão. Dando continuidade, a Presidente da Casa leu ajustificativa da seguintc
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matéria: PROJETO DE LEI: 208412022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna

Almeida Nascimento, que cria e fixa as funções gratificadas de diretor e vice-diretor das

unidades de ensino pertencentes a Rede Municipal de Ensino de Pau dos Ferros e estabelece

os critórios para a classificação das escolas integrântes da rede pública municipal de ensino,

fixa a quantidade de funções gratificadas, etc. A 1' Secretária leu a ementa do Projeto de Lei

208412022. A Presidente da Casa explicou que antes de iniciar as sessões, a Secretária de

Educação, Larissa Alves, explicou o referido projeto e tirou as dúvidas. O Projeto de Lei

208412022 foi colocado ern votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

presentes na sessão. A Presídente da Casa explicou que, como foi entrado em consenso que

o Projeto de Lei 2085/2022 era uma continuidade do Projeto de Lei 2084/2022, seÀa

dispensada a leitura e a.ssim, colocou em votação. O Projeto de Lei 208512022 loi colocado

em votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadore,s presentes na sessão.

Prosseguindo a sessão, a l' Secretária leu a ementa e justificativa da seguinte matéria:

PROJETO DE LEI: 208612022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento, que dispõe sobre a abeúura de crédito especial e dá outras providências. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse quc o referido crédito suplementar erâ tão

insignificantc que não caberia comentários, porque é uma secretaria muito importante, a dc

educação e que ajustificativajá estava bem posta. A Vereadora Aldaceia Oliveira expôs que,

como a Secretária de Educação já havia explicado, o valor em questão é para investimento

em duas escolas que viram a funcionar há um tempo desses (Escolas CMEI no Alto São

Geraldo e Francisco Aires), assim, as unidades executoras e caixas escolares são necessários.

O Projeto de Lei 2086/2O22 foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade pelos

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

seguinte matéria: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIYO: 0Ol5l2O22 de autoria da

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

Cidadania Pau-ferrense ao Sr. Marcos Elias de Oliveira c fixa outras providências. A

Vcreadora Aldaceia Oliveira explicou que a justiÍicativa já estava bem posta e que faziajus

ao título de cidadania para o Seúor Marcos Elias. O Vereador Alexsander Magaus (Leka

Frentista) parabcnizou a autora da matéria, disse que o Senhor Marcos Elias foi professor
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dele, sendo muito querido por todos os alunos; parabenizou o homenageado. O Vereador

Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou a autora da matéria, disse que também Íbi

aluno do homenageado, tendo ele muito serviço prestado para a comunidade; pediu para

subscrever a proposigão. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que o título de

cidadania para o Senhor Marcos Elias era merecido e parabenizou a autora da matéria. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou a autora da matéria, pois era um

títu1o mais que merecido pois conhecia ele de muito anos, sendo ele uma pessoa muito

humilde e pacata; pediu para subscrever o titulo de cidadania. A Presidente da Casa disse que

estavam dando o titulo de cidadania para o Seúor Marcos Elias, promovendo o

reconhecimento de seu trabalho e atuação na cidade de Pau dos Ferros. O PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO: 001512022 foi colocado em votação e foi aprovado por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Por seguinte, a lo Secret:iria leu a ementa

e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 001612022

de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Olivcira, que dispõe sobre a concessão

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

providências. A Vereadora Aldaccia Oliveira disse que a justificativa já estava bem posta e

que admirava bastanto a trajetória de vida do homenageado. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) disse que o referido título de cidadania era muito merecido e parabenizou a autora

da matéria; pediu para subscrever a referida matéria. O Vereador Àexsandcr Magnus (Leka

Frentista) parabenizou o Seúor Jorge Luís pelo título recebido. O Projeto de Decreto

Legislativo 0015/2022 lbi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. Em seguida, a pedido da l" Secretiirian o Vereador Reginaldo

Alves leu a-s cmentas e justificativas da.s seguintes matér'ias: INDICAÇÀO: 009912O22 de

autoria do Vercador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer a

pavimentação e drenagem da Rua Francisco Alexandre de Holanda. INDICAÇÃO:

0058/2022 de autoria do Vcreador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que

requcr a pavimentação e drenagem da Rua Edite Lopes do Rêgo. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) disse quc essas ruas precisaÍn ser, o mais urgente possívcl, screm

pavimcntadas e drenadas, pois a maioria da-s ruas do Bairro Carvão estão intransitáveis; que
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a Rua Francisco Alexandre de Holanda é curta, tendo mais ou menos oitenta metros e os

moradores reivindicam há muitos e muitos anos. O Vereador Francisco Augusto (Xixico)

disse que as duas ruas são muito importantes, principalmente a Rua Edite Lopes do Rêgo e

o mesmo já apresentou três ou quatro indicações com a mesma proposição e nada foi feito;

que foi no Bairro Carvão e está em péssimas condições; pediu para subscrever a Indicação

009812022. As Indicações 009812022 e O9912022 foram colocadas em votação e foram

aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Continuando, o Vereador

Reginaldo Alves, a pedido da l' Secretária, leu as ernentas e justificativas das seguintes

matérias: INDICAÇÀO: 012812022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico), que requer que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua Dr. José Torquato de

Figueiredo, Bairro Princesinha do Oeste, nesta Cidade; INDICAÇÀO: 013612022 dc autoria

do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer que seja feita a

pavimentação asfáltica da Rua Napoleão Diógenes, Bairro São Judas Tadeu, nessa Cidade.

O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que o Bairro Princesiúa do Oeste está sendo

bastante movimentado, sendo o calçamento bastante danificado, precisando de pavimentação

asfáltica. pois liga a vários trechos da cidade sendo algo que precisa ser contemplado; sobre

a Rua Napoleão Diógenes, disse que é uma rua muita pavimentada que liga a outras ruas e

precisa tanrbém de pavimentação asfáltica. As Indicações 12812022 e 13612022 foram

colocadas em votação e foram aprovada.s por unanimidade pelos vereadorcs presentes na

sessão. Dando continuidade, o Vereador Reginaldo Alves leu as ementa-s e justificativas das

seguintes matérias: INDICAÇÀO: 013212022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

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

Conceição, no Bairro Bela Vista; INDICAÇÂO: 013112022 de autoria do Vereador Jose

Alves Bento (Galego do Alho), que rsquer a Pavimentação e Drenagem da Rua José

Gamelcira Sobriúo, no Bairo João Catingueira. O Vcreador José Alves (Galego do Alho)

disse que se preocupava bastante ainda com a questão do calçamento, pois há ainda, vrá,rias

ruas que precisam ser calçadas, então, pediu para a Excelentíssima Prefeita Marianna

Almeida ver com bons olhos as proposiçõcs. As Indicações 13112022 e 13212022 foram

colocadas pâra votâção e foram aprovadas por unanimidade pclos vereadores prcscntes na
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sessão. Continuando, o Vereador Reginaldo Alves, a pedido da Vereadora Aldaceia. leu a

ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇ ÃO: Oll5|Z0ZZ de autoria da Vereadora

Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), que ÍequeÍ o Íetomo da Junta Médica do INSS à

Cidade de Pau dos Ferros/RN. O Vice-Prcsidente, José Alves (Galego do Alho) assumiu os

trabalhos legislativos. A Vereadora ltacira Aires (Bolinha) disse que às vezes fica observando

e refletindo como a falta da Junta Médica do INSS em Pau dos Ferros; que as pessoas

reclamam e quando faz, não tem resultado ou não há realização do procedimento; que em

casa teve un exemplo colno este; disse que Pau dos Ferros terr capacidade demais de ter

uma perícia, poisjá teve em outros momentos, e ató cidades menores já há esse sen'iço; pediu

em nome de todos os pau-fenenses que o Seúor Marcos de Brito Campos

(SUPERINTENDENTE-REGIONAL NORDESTE DO INSS) possa ver csta indicação com

bons olhos. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) pediu para todos os vereadores

subscreverem esta indicação, pois é muito importante e a perícia de Pau dos Ferros não

devcria ter saído nenhum dia; citou o exemplo de seu cuúado que deram um atestado de

quarenta e cinco dias, este, veio a falecer e não saiu o resultado da perícia; que era um absurdo

ter quc deslocar para Alexandria, Mossoró ou Natal. O Vereador Francisco José (Gordo do

Bar) disse que é uma indicação que todo mundo gostaria de ouvir; que não sabia quantas

vezes depois que foi retirada a perícia de Pau dos Ferros, que quando não pode ir, ajuda com

combustível, arruma carros ou empresta para as pessoas ircm para Apodi ou Mossoró; que

ncnhuma cidade tem uma estlutura como a de Pau dos Ferros, sendo inaceitávcl e não tendo

condições de perdurar; sugeriu todos assinarem para enüar para quem cabe resolver esta

causa; que era uma ruindade do INSS. A Vereadora Zélia Leíte parabenizou a Vereadora

Itacira Aires (Bolinha), reforçando as palavras do Vereador Francisco José (Gordo do Bar),

pois é lamentável o que vem acontecendo em Pau dos Ferros, sendo ela também testemuúa,

tendo a opoltunidade até de ver pessoas de sua família, em período pandêmico foi para a

cidade de Apodi realizar perícia e para se ter uma tesposta do INSS foi necessiírio entrar na

justiça. Falou que é lamentável o descaso e o desrespeito com o ser humano: que aquelas

pessoas quc vão para outros municipios pírssam o dia todo com fomc, pois não tem diúeiro

para tal; que as pessozrs semprc procuram os vereadores e ficam com os corações partidos
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por esta situação, pois Pau dos Ferros já teve uma Junta Médica e as pessoas, antes, vinham

para o Munícipio, sendo agora o contriário. Citou as cidades de Alexandria, Apodi, Mossoró

e Patu os municípios que fazem perícia. Pediu a autora da matéria para subscrever e sugeriu

a todos quc esperassem umâ resposta, e caso não obÍivessem respostas, poderiam judicializar.

Tarnbém sugeriu judicializar com relação ao DNIT. Disse a Vereadora Zélia Leite: "Aquele

Senhor lá, o tal do Daniel, vou até chamar o tal, acho que não foi nem ele que mandou aquela

resposta; ontem vindo de Mossoró tarde da noite, vi a hora morrer acidentada, caindo dentro

dos buracos. Tampa-se um buraco e deixa outro aberto, e a resposta que veio para a gente é

quejá estava sendo realizado o serviço. Aonde pelo o amor de Deus? Porque aqui, eu vi um

carro com um adesivo 'DNIT'. Eu voltei, fui ver quem era a pessoa responsável dessa

cmpresa. para saber porque ele estava tampando um buraco e deixando outro aberto. Porque

aonde a gente passou ontem, passamos por um buraco que estava tampado e ninguém viu o

outro né? Passa pelo buraco e se vir outro carro, de frente, com luz alta, você cai dentro do

buraco, arriscando perder o controle do carro. Vamos judicializar isso, já quc este rapaz do

DNIT não faz as estradas de Itaú, porque de Mossoró a Apodi estrâ mais ou menos, mas de

Itaú até Pau dos Ferros, só Jesus na causa. E tristc, Bolinha. Quase todos os dias estou indo

para Mossoró e é uma tristeza ver o descaso que existe. É só no papel essa resposta? Eu estou

atrás de saber se foi ele mesmo que mandou esta resposta. Eu disse até a Luiz Antônio, viúa
o tempo todo brigando ontem a noite e dizendo que iria ligar para este homem. Ma-s,

felizrente, fiz vriria.s Iigações c tivc aquela resposta. Então, gostaria de p:uabenizzu e

reforçar: vamos esperar a resposta, se essa resposta nào for satisÍàtória, vamos judicializar.

Muitíssimo obrigada", concluiu que a Vereadora Zélia LeiÍe. O Vereador Francisco

Gutcmberg (Gugu Bessa) parabenizou a autora da matéria e disse todos os dias as pessoas

procurarn os vereadores píu? seus familiares fazercm perícia; que foi em Caicó com scu

primo para realizar uma perícia; que Pau dos Fcrros é uma cidade polo quc puxa mais de

trinta municípios e ó lamenfável ter que ir para Alexandria ou Caicó (scm querer discriminar);

que muitos fazem perícia e nào sai resultado; que poderia contar Çom ele e com a briga dele

por csta causa. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que a qucstão da Junta Médica tem a vcr

com a vida das pessoas no dia a dia; que também era preciso cuidar com relação a Receita
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Federal, pois também não há mais em Pau dos Ferros, tendo Íts pessoas que agendar

antecipadamente em Mossoró. O Vereador Deusivan Santos disse que ao seu ver, a referida

proposição é uma das mais importantes que passÍuam na Casa Legislativa, porque

diariamente encontram pessoas com perícias marcadas para outros municípios; parabenizou

a autora da matéria e pediu a subscrição. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista)

parabenizou a autora da matéria; disse que é uma matéria muito importante tendo em üsta

os procedimantos que são realizados pela Junta Médica; pediu para subscrever a referida

matéria. Elencou a questão da Receita Federal e sua ausência em Pau dos Ferros, pois hoje,

no município, há apenas um servidor que repassa informações, tendo as pessoas que

dirigirem para Mossoró ou Natal. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia)

parabenizou a autora da matéria, destacando a importância da Junta Médica e sua ausência

na cidade de Pau dos Ferros, assim como a Receita Federal. O Vereador Reginaldo Alves

parabenizou a autora da matéria, pois teve um vinculo muito forte no INSS; que sabia a

importância deste órgão no município; que tinha um quadro de servidores aposentados que

não foram compleüos em Pau dos Ferros e na época tinham três médicos peritos: Dra. Ana,

Dr. Lidnei. e outras pessoas a frente; que hoje em dia há um déficit e uma centralização nas

cidades como Mossoró e Alexandria, sendo lamentável. Falou que além desta indicação,

explanou que de forma coletiva buscassem os parlamentares para fazer algo a respeito desta

situação, como tarnbém sobre a questão da Receita Federal. Explanou que os políticos só tem

uma missào que é servir íls pessoas e melhorar a vida destas. O Presidente Interino

parabenizou a autora da matéria, expondo que Pau dos Ferros é uma cidade polo de trinta e

seis cidades, sendo importantíssimo que neste nrunicípio possa terperícia médica em virtudes

das pessoas mais carente que não podem se deslocar; que muitos precisam de ajuda para irem

pina outrÍrs cidades; que gostaria de subscrever a referida materia. A Indicação 135/2022 foi

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

A Presidente da Casa reassumiu os trabalhos legislativos e relembrou que todos os vereadores

receberam dois convites: um para participar dos eventos festivos da FINECAP e outro para

participar da sessão magna proposta pela Maçonaria em alusão a Emancipação Politica da

Cidade dc Pau dos Ferros. AYereadoraZélia Leite pediu para se retirar da sessão. Foi aberto
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o pequeno expediente. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou o

desempenho da Escola Estadual Tarcísio Maia e seus alunos nos JERNs, em diversas

modalidades esportivas; disse que a Secretiária de Educação tiúa ido a Casa Legislativa para

explicar que seria realizada uma nova licitação píra sanar de uma vez por todas a

emblemática situação dos ônibus escolares que vêm da Zona Rwal para Pau dos Ferros, pois

todos os vereadoresjá receberam várias reclamações da falta de transporte; outÍa questÍio é a

terraplanagem e o roço nas estradas de barro da zona rural de Pau dos Ferros que está

necessitando; desejou urna boa FINECAP a todos. O Vereador Deusivan Santos parabenizou

o Senhor Naldo por estar fazendo um excelente trabalho no bairro Manoel Deodato; alenou

a sociedade sobrc os maus tratos com as mulheres na região e no Brasil, pois perdeu uma

amiga de anos por causa do feminicídio realizado por seÍ companheiro; aconselhou os

homens e mulheres para esta situação; parabenizou todos os colaboradores que compõem a

FINECAP. O Vereador Reginaldo Alves fez um apelo, pois segundo o mesmo já vivenciou

que, os policiais do sétimo batalhão de Policia Militar, infelizmente estão sendo convocados

para trabalhar em uma escala compulsória; que foi vítima deste tipo de escala, sendo detido

e passando quatro dias longe de sua familia; que sabia do déficit de servidores, mas não

estsva atacando lado A ou B; que era inadmissível acontecer um tipo dc fatalidadc como esta.

Pediu para a Vereadora Aldaceia Oliveira que tem influência com o Secretário de Segurança

do Estado, que tivesse um diálogo com ele para que os policiais não fossem obrigados a

trabalhar em sua folga, pois funcionário nenhum é obrigado, a não ser que seja um trabalho

voluntário, até porque serão pagas duas diárias; que é uma grande injustiça os funcionários

de Caicó (apesar de terem locomoção) receberem três diárias e os de Pau dos Ferros

receberem duas diárias, sendo necessário a isonomia. Também disse que esperava que esta

fatalidade paÍa com os profissionais de segurança não acontecesse, pois se ocorresse iria

"colocar a boca no trombone e evacuar sua voz por todo o Brasil"; que csperava que como

nos anos anteriores, não dessem uma alimentação de péssima qualidade para os policiais; que

sempre defendeu os policiais na Ca^sa Legislativa; que tinha colocado um Requerimento para

o Legislativo, requcrcndo uma audiência pública para falar da importância da Segurança

Pública no Estado e gostaria que essa audiôncia acontecesse. O Vereador José Alves (Calego

*
*
I
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do Alho) agradeceu a todos os vereadores e vereadoras pela lembrança de seu natalício, assim

como agradeceu sua família, amigos e servidores. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) disse que era um absurdo o serviço de terraplanagem feito na Rua França, pois

uma moradora pediu para que falasse pelos moradores que vão fazer uma comitiva para falar

com a Prefeita, pois há um esgoto fedendo, que o serviço começa e úo é terminado; que na

Rua Leudes Chaves de Aquino o serviço não foi feito e deixaram um buraco que pode

ocasionar acidentes; que cobrou a roÇo e terraplanagem na zona rural, sendo o serviço

começado e não foi terrninado. Também explanou a respeito da festa da FINECAP e da Praça

de Eventos, pois se preocupava com a situação dos bancos da praça que não foi feito neúum

repírÍo e írs pessoas podem se machucar. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse para os artistas

e produtores de arte de Pau dos Fenos e Região que a Câmara Municipal havia aprovado um

projeto de Lei do Poder do Executivo pam que sejam destinados trezentos mil reais para a

Secretaria de Cultura para que sejam lançados editais do projetos de emergência a cultura;

que a Lei Paulo Gustavo coloca ações emergenciais para a ârea da cultura e pediu para os

artistas se envolverem nesta causa; Falou sobre a boniteza do JERNs; pediu para ser

regulamentada a Lei de Valorização dos funcionários da limpeza pública; falou sobre a

importáncia de combater o feminicídio e a cultura de violência contra a mulher. Por seguinte,

a Presidente da Casa encerrou a 25' Sessão Ordinríria do ano de dois mil e vinte e dois, e para

constar, cu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora,/ l' Secretária da Mesa Diretora

da Câmara Municipal, lawei a presente ata, mediante assessoramento de Gabriela Oliveira

Lima, na condiçào 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,

constantc no Livro de Registro de Presença das Sessôes dessa Casa Legislativa.

Pau dos 3l de agosto de 2022

lra Aires Nunes Josefà Aldac e OliveiraF a

Presidente lo Secr a
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