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ATA DA 26? SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ê SESSÃO LEGISTATIVA DA 19E

LEGISTATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Ao primeiro dia do mês de setembro, às quinze horas e vinte minutos, reuriram-se os

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

Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, n' I 291 , nesta cidade, cujo evento foi coordenado

pela Presidenre da Mesa Diretora, a Excelentissima Sra. Francisca ltacira Aires Nunes,

mediante convocação através de Oficio Circular n" 031/2022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 26' §essão Ordinária da 2' sessão legislativa da 19" legislatura, com o

objetivo de apíeciaÍ sete matérias do Poder Legislativo e uma do Poder Executivo: l.

PROJETO DE LEI: 208712022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascirnento, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PAU DOS FERROS

para o exercício de 2023 e determina outras providências. (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2023);2. INDICAÇÂO: Ol4l12022 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do

Alho), que requcr a Pavimentação e Drenagem da Rua José Estrí,cio do Nascimento, no Baino

Zeca Pedro. 2. INDICAÇÃO:014012022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego

do Alho), que requer a Pavimentaçãoo e Drenagem da Rua Maiúa Diógenes, no Bairro

Aluísio Diógenes. 3. INDICAÇÃO: O13912O22 de autoria do Vereador Francisco Gutembcrg

Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer que seja feita instalação de uma torre de

teleconrunicaçôes TIM na Vila Perimetro Irrigado. 4. INDICAÇÀO: 013812022 de autoria

do Vereador Cclio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja feita instalação

de uma luminária com lâmpada de LED para iluminaçâo pública em poste de n'86844,

situado na Comunidade Grossos, Zona rural do municipio de Pau dos Fenos. 5.

INDICAÇÀO: 013712022 de autoria do Vereador Francisco Augusto dc Queiroz (Xixico),

que requer que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua José Florêncio, Bairm Centro nesta

cidade. 6. INDICAÇÃO: 0134/2022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico), que requer a Instalação de íluminaçào de Led, câmeras de monitoramento e

pavimentaçào asfáltica em toda extensão da parcde do Açude 25 de Março, na cidade de Pau
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dos Ferros, RN. 7. INDICAÇ ÃO: }tOtlZ}ZZ de autoria do Vereador Francisco Gutemberg

Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer a pavimentação e drenagem da Rua Sérgio Pessoa.

A Excelentissima Sra. Francisca Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a

todos os presentes quc se encontram de forma virtual através das redes sociais, e os demais

presentes. Em seguida, a l'Secretríria, a Vereadora Aldaceia Oliveira, realizou a conferência

de quóram, na mediada em que do coletivo de 11 (onze) vereadores/as, registrou-se a

presença de E (oito) conforme atesta lista dc presença constante ncstâ ata, declarando,

portanto, existência de quórum. Estavam presentes os seguirrtes vereadorcs: l. Alcxsander'

Magnus Nuncs Rocha (Leka Frentista); 2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3.

Itacira Aires Nunes (Bolinha);4. José Alves Bento (Galego do Atho); 5. Francisco Augusto

de Queiroz (Xixico); 6. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 7. Francisco José Fernandes de

Aquino (Gordo do Bar); 8. Francisco Gutemberg de Assis (Gugu Bessa); Havendo existência

de quórum suficientc, a Presidente da Casa declarou aberta a scssão. Justificaram as

ausências: O Vereador Deusivan dos Santos Nasário, Reginaldo Alves da Silva e Zétia Maria

Leite. A ata da 2# Sessão Ordinária foi colocada em votação e foi aprovada por unanirnidade

pelos vereadores presentes na sessào. A l'Secretária fez a leitura da ordem do dia. O

Vereatlor Reginaldo Alves entrou para participar da sessào. Em seguida, a lo SecreÍíria leu

da ementa da seguinte matéria que tramitará em comissões pertinentes: PROJETO DE LEI:

2087 /2022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascirnento, que estima

a Receita e fixa a Despesa do Municipio de PAU DOS FERROS para o exercício de 2023 e

determina outras providências. (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023). Em seguida, a l"

Secretária leu as ementas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÀO: 010112022

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

pavimentação e drenagem da Rua Sérgio Pessoa. INDICAÇ^O: Ol39l2O22 de autoria do

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

instalação de uma torre de telecomunicações TIM na Vila Perímetro lrrigado. O Vereador

Francisco Gutenrbcrg (Gugu Bessa) disse que há tempos os moradorcs vêm cobrando a

pavimentação e drenagem da Rua Sérgio Pessoa, pois tem casas que o carro nào consegue

transitar e está na hora de passar uma máquina nesta rua; que é necessária a instalação de
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uma torre de telecomunicações TIM na Vila Perímetro, pois é uma vila populosa, tendo mais

de trezentos e oitentas famílias, sendo muito importante atender este pleito. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que as duas indicações são muito importantes,

principalmente a de instalação de uma torre de telecomunicações TIM no Perímetro, pois os

celulares não peganr naquela região. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor das

proposituras, principalmente pela instalação de uma torre de telecomunicações TIM na Vila

Perímetro, mas que seria interessante também estender para outras operadoras, pois a que

tiver a maior interesse irá investir. As Indicaçôes lDll2022 e 13912022 foram colocadas em

votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Dando

continuidade, a l" Sccretária leu a^s ementas e justificativas das seguintes matórias:

INDICAÇÃO: Ol37l2O22 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico),

que requer que seja feita a pavimentação asÍáltica da Rua José Florêncio, Bairro Centro nesta

cidade; INDICAçl.Ot 013412022 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico), que requer a Instalação de iluminação de Led, câmeras dc monitoramento e

pavimentação asfáltica em toda extensão da parede do Açude 25 de Março, na cidade de Pau

dos Ferros, RN. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que foi na parede do Açude

25 de Março e viu que as luzes dos postes não estão clareando nada e sobre o monitoramento,

é importante pelo mcnos duas câmeras de scgurança, assim como a pavimentação asfáltica

pzLra melhor transitividade. Falou que a Rua José Florêncio é uma rua curta, porém bastante

movimentada e sendo asfaltada frca melhor para o trânsito e paÍa os pedestres. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que o problema na parede do Açude 25 de Março

ó antigo, e até os dias atuais acontecem assaltos, sendo preciso todos cobrarem para que se

coloque câmeras de segurança naquela região; que também é importantc a pavimentação

asfáltica da Rua José Florêncio, tendo cm vista quc ó uma rua que liga ató o Paraiba Calçados,

no Centro da cidade. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor pelas matérias e disse

que é importante sim, haver a pavimentação asfáltica da orla do Açude 25 de março, pois

futuramente seú um ponto turístico; que a questão de iluminação, foi feita a troca por

lâmpadas de leds, mas que infelizmente por serem poucos postes acabam ficando distantes;

que é necessário um monitoramento por câmeras de segurança, sendo fácil de realizar pelo
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Poder Executivo; sugeriu que fosse feito um Projeto de Lei para assegurar esta propositura.

A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que as matérias propostas pelos vereadores realmente

atendem os anseios da população; que há matérias no formato de indicação, mas que

poderiarn estar como Projeto de Lei e na hora de aprovação da LOA estar vendo a dotação

orçamentária; que tem visto saírem nratérias muito boas do Poder Legislativo para o

Executivo. O Vereador Célio de Queiroz (Cé[io da Farmácia) parabenizou o autor pelas

matérias, pois na parede do Açude 25 de março já aconteceu várias coisas, mencionando

situações perigosas quejá aconteceu com o môsmo; que ali é uma região movimentada e que

precisa de segurança para os kanseuntes; que a Rua José Florencio é estreita e realmente está

sendo ruim de andar, sendô curta e necessária a a-sfaltagem. As indicações 13412022 e

13712022 forarn colocadas em votação e Íbram aprovadas por unanirnidade pelos vereadores

na sessão. Prosseguindo a sessão, a Vereadora Aldaceia Oliveira leu a ementa ejustificâtiva

da seguinte matéria: INDICAÇÀO: 0138/2022 de autoria do Vereador Celio de Queiroz

Lopcs (Célio da Farmácia), que requer que seja feita instalação de uma luminária com

lâmpada de LED para ilumínação pública cm poste de n'86844, situado na Comunidade

Grossos, Zona nlrral do município de Pau dos Ferros. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) disse que é a segunda vez que coloca esta proposição; que mesmo na esquina que

ó o principal ponto, não há iluminaçào; que tevc uma resposta da Prefeita há dez meses quc

não havia luz, que os moradores já perdcram as esperanças, mas mesmo assim iria insistir

neste pleito. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou o autor pela

matéria, pois é importante que a Prefeita possa ver a indicação com bons olhos. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor pela matéria; disse que também era

necessário postes no bairro Domingo Gameleira, pois há tempos existe um poste apagado lá

(próximo a, Frzenda de César Gamelcira); também existe a necessidade de poste na Rua

Manoel Teixeira da Silva; também próximo do Comércio de Aldo, na Travessa da Rua

Antônio Castro com a Rua Vicente Barros, no Bairro Dom Bosco; que também já pediu para

o Poder Executivo ter atenção com a iluminação, pois há vários pontos na cidade em que

cxistem postes de iluminação acesos o tempo todo. O Vereador Francisco José (Gordo do

Bar) disse que o autor da matéria estava de parabéns e que iria propor mais uma vez, de
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forma urgente, urgentíssima, a questão dos postes de iluminação da Rua do Alto São Geraldo

até o condomínio de Xixico, sendo a oitava ou nona vez que propõe com â mesrna ementa.

A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que é dificil a questão da iluminação de runa cidade,

mas o funcionalismo poderia fazer um mapeamento para pontuar os setores que mais

precisam de atendimento; que na Rua Carloto Távora realmente estão faltando postes. Pediu

a Secretaria de Meio ambiente que ao lado da UBS da Rua São João üsse a questão de uma

árvore que cobria o poste de iluminaçào; que duas mulheres peno do Alto São Geraldo já

passaram por situações de perigo por falta de iluminação. O Vereador Reginaldo Alves disse

que só são apenas três pessoas que cuidam da parte de iluminação na cidade de Pau dos

Ferros c Íica dificil atender todas as demandas; que no Alto São Geraldo, na época em que

era militar atendeu uma ocorrência de estrupo; que já Íàlou corn Medeiros, lnas o meslno

disse que precisava falar com a COSERN e esperava que a Excelentissima Prefeita Marianna

Alrneida pudesse atender este pleito. A indicação 13812022 foi colocada em votação e foi

aprovada pelos vereadorcs pÍesentss na sessão. Continuando, a l" Secretária leu as ementas

c justificativas da-s seguintes matórias: TNDICAÇÃO: 014112022 de autaria do Vereador José

Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Paümentação e Drenagem da Rua José Estácio

do Nascimento, no Bairro Zeca Pedro; INDICAÇÃO: 014012022 de autoria do Vereador

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

Diógene s, no Bairro Aluísio Diógenes. O Vereador José Alves (Galego do Alho) disse que

são, mais uma vez, proposições de pavimentação e drenagem, pois não é a primeira que

cobra; que o Bairro Zeca Pedro é populoso e precisa desse tipo de serviço. O Vereador

Reginaldo Alves parabenizou o autor das matérias, pois a população sempre procura os

vereadores para cobrar este pleito de pavimentação e drenagem. Disse que sempre defende

os vereadores, pois as pessoas não acompanham scus trabalhos e fazerem criticas sem lógica;

informou que a Rua França será pavimentada com recursos do Senador Jean Paul; que a

principal rua do Bairro Aluízio Diógenes nâo foi projetada com pedras calcárias e sim com

pedras de rocha, assim, portanto, seria calçada só uma parte da rua por causa de seu custo.

As Indicações 138/2022 e 74112022 foram colocadas em votação e foram aprovadas por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessào. Encerrada a pauta da sessão, abriu-se
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inscriçôes para o Pequeno Expediente. O Vereador Reginaldo Alves agradeceu a Vereadora

Aldaceia Oliveira por ter entrado em contato com o Chefe de Gabinete Raimundo Alves e o

Secretiirio de Segurança do Estado para impedir que houvesse a escala compulsória, bem

como os militares recebessem também três diririas em Pau dos Ferros. O Vereador Francisco

Augusto (Xixico) informou que estaria viajando para Brasília, mas que antes do dia da

eleição voltaria; que desejava a todos uma boa FINECAP. O Vereador Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) pediu a todos os munícipes que brincassem a FINECAP com cuidado e

segurança. Informou para os Vereadores da oposição que falou com o Secretário de Obras e

após a FINECAP, irão ser colocadas as luzes nas ruas que estão faltando. A Presidente da

Casa reforçou que a LOA esüi disponível para leitura do site da Câmara e com a Diretora

Legislativa. Por seguinte, a Presidente da Casa encerrou a 26" Sessâo Ordinriria do ano de

dois mil e vinte e dois, e paÍa constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/I"

Secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lawei a presente ata, mediante

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

assinada por mim e pelos(as) demais vereadores e vereadoras presentes, mediante lista de

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

Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 0l dc setembro de 2022

Franci sca tacira Aires Nunes Josefa Al C de Oliveira

Presidente lu Secretária
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