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ATA DA 27E SESSÃO ORDINÁruA DA 2ê SESSÃO LEGISTATIVA DA 19E

LEGTSLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos quatorze dias do mês de setembro, às quinze horas e vinte minutos, reuniram-se os

Senhores Vereadores e Vereadora^s no Salão Nobre Antônio Alvino de Souza da Câmara

Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, n" 1291, nesta cidade, cujo evento foi

coordcnado pela Presidente da Mesa Diretora, a Excelentissima Sra. Francisca Itacira Aires

Nunes, mediante convocação através de OÍicio Circular n'03212022, a todos os vereadores

e vereadoras, a 27" Sessão Ordinária da 2" sessão legislativa da 19'legislaturâ, com o

objetivo de aprcciar nove matérias do Podcr Legislativo: l. INDICAÇÃO: 014912022 de

autoria dos Vereadores Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria

Leite, que requer que enüe esforços no sentido de fazer a terraplanagem da Rua Vicente

José de Queiroz no bairro São Geraldo no Municipio de Pau dos Ferros. 2. INDICAÇÃO:

014812072 de autoria dos Vsreadores Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar),

Zélia MaÀa Lcite, quc envic esforços no scntido de colocar as lâmpadas da Rua Vicente

José de Queiroz no bairro São Geraldo no município de Pau dos Ferros/ RN. 3.

INDICAÇÀO: 014712022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que

requer a realização dc melhorias na iluminação pública na Rua Capitão Pcdro Vicente, que

compreende o trecho que vai da Unidade Básica de Saúde - UBS Mãe Cristina até a

localidade popularmente conhecido como "Buraco", no Bairro São Geraldo, no município

de Pau dos Ferros/RN. 4. INDICAÇÀO:0146/2O22 de autoria do Vereador Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveira, que requer a criação e garantia de funcionalidade de urn CENTRO

MUNICIPAL DE CIDADANIA que vise a assumir e coordenar as demandas,

reivindicaçôes e lutas da juventude, das comunidades étnico-raciais, da diversidade sexual

c de gênero, dcntÍe outros gmpos identit:írios. 5. INDICAÇ ÃO: O\45|ZOZZ de autoria dos

Vereadores Francisco Augusto de Queiroz (Xixico) e Francisco Deusivan dos Santos

Nasario, que requer que seja feita a pavimentação dos sítios, Alagoinha e Alagoinha dos

Estevãos. 6. INDICAÇÃO 014412O72 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego
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do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua João Francisco do Nascimento,

no Bairro Paraíso. 7. INDICAÇÀO: 014212022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

(Galego do Alho), que ÍequeÍ a Pavimentação e Dranagem da Rua João Benevides de

Aquino, no Baino Zeca Pedro. 8. INDICAÇÃO: 010312022 de autoria do Vereador

Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer a pavimentação e drenagem

da Rua Francisco Francelino (Chico do Brabo). 9. INDICAÇÃO: 010212022 de autoria do

Vereador Francisco Gutanberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requcr a pavimenkção e

drenagem da Rua Urbano Fernandes de Melo. A Excelentíssima Sra. Francisca Itacira

Aires Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a todos os presenÍes que se encontram de

forma vimral através das redes sociais, e os demais presefltes. Em seguida, a 1" Secretiíria,

a Vereadora Aldaceia Oliveira, realizou a conferência de quórum, na mediada em que do

coletivo de l1 (onze) vereadores/as, registrou-se a presença de 9 (nove) conforme atesta

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

presentes os seguintes vereadores: 1. Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista); 2.

Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3. Itacira Aires Nunes (Boliúa);4. Deusivan

dos Santos Nasário 5. Reginaldo Alves da Silva 6. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 7.

Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar); 8. Francisco Gutemberg de Assis

(Gugu Bessa); 9. ZéliaMaia Leite. Havendo existência de quórum suficiente, a Presidente

da Casa declarou aberta a sessão. Justificaram as ausências: O Vereador Jose Aives Bento

(Galego do Alho) e Francisco Augusto de Queiroz (Xixico). A atas da 25" e 26' Sessões

Ordinárias foram colocadas em votação e fbi aprovada por unanimidade pelos vereadores

presentes na sessão. A 1" Secretária fez a leitura da ordem do dia. A Vereadora ZélíaLeite

pediu para que as indicações dela fossem colocadas primeiro em votação, pois a mesma

precisaria sair da sessão mais cedo. O Vereador José Alves Bento (Galego do Alho) entrou

para participar da sessão. Em seguida, a l' Secretriria leu as cmentas e justificativas das

seguintes matérias: INDICAÇÃO: 0149/2022 de autoria dos Vereadores Francisco José

Femandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que requ que envie esÍbrços no

sartido de fazer a terraplanagem da Rua Vicente José de Queiroz no bairro São Geraldo no

Municipio de Pau dos Ferros; INDICAÇ^O: 014812022 de autoria dos Vereadores
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Francisco José Fernandes de Aquino (Gordo do Bar), Zélia Maria Leite, que envie esfotços

no sentido de colocar as lâmpadas da Rua Vicente José de Queiroz no bain'o São Geraldo

no município de Pau dos Ferros/ RN. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar), disse que

a Rua Vicente José de Queiroz é a rua que sai do beco de uma escola e dá acesso à o

condomínio de "Chico Diógenes", onde há quarenta c três casas; tendo que haver um

projcto para colocar lâmpadas e braços de lâmpadas; que já rcntaram assaltar vários

moradores; que a teÍraplanagem a regiào fica boa para transitar de carros e motos, mesmo

sem ser calçamento. O Vsreador Reginaldo Alves parabenizou os autores das matérias,

dizendo que quando se fala em melhorias na infraestrutura é muito bom; que a gestão

inteligente é aquela que é voltada para solucionar problemas que podem dar uma qualidade

melhor de vida para as pessoas, sendo rnuito importante, tendo em vista que o investimento

em pavimentação e iluminação vai diminuir os assaltos e os custos para a prefeitura; que

hoje existe um programa de um banco para investimento; que se o gestor quiser investir irá

ter uma economia de 70 a 80%; pediu para a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

ver este pedido com bons olhos. Disse que o legislativo pau-ferrense é um elefante

amarrado em urn pc de alface e quc não se dcsenvolve algo pautado para o povo, se o

lcgislativo for conivente e se silenciar diante de ccrtas situações. O Vereador Francisco

Gutenrberg (Gugu Bessa) parabenizou os autores pelas matérias e disse que há ternpos que

se pede esta mesma propositura; que o gestoÍ anterior batalhou para colocar os postes

aonrle tem os da Brisanet e não foram aceitos; garantiu que a Excelentissima Prefeita

Marianna Almeida irá ver com bons olhos; que o serviço de terraplaragem já está sendo

feito em alguns bairros. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que não

entendeu as colocações do Vereador Reginaldo Alves ao mencionar que o legislativo

municipal era amarrado a um pé de alÍàce, porque os vereadores batalham, fazem suas

indicações, fazendo trabalho para a população. O Vcreador Reginaldo Alves dissc que o

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) tinha interpretado mal, pois o que realmente

tinha dito é que o Legislativo tinha uma força para fiscalizar; que como bem diz a

Vereadora Aldaceia Oliveira que diz que acredita mais em quem faz o pensa; que todos

sabiam que ele, Reginaldo Alves, era um vereador que defendia bastante o legislativo; que
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comprou discussão em grupo quando disseram que vereador A ou B não fazia nada, porque

todos fazem dentro das suas capacidades e que continuará defendendo; que os vereadores

são sim os defensores do povo, a partir de matérias belíssimas, sendo o vcreador um papel

importante para desenvolver as açôes da cidade; que os vereadores estão juntos para

defender os munícipes, pois assim que sc constrói um mandato eÍicicntc. Disse que a

sabedoria do homem está voltada para cletcr a impeú'eição, pois ser humano nenhum é

perfeito. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que ouviu bem o que o

vereador Reginaldo Alves falou no começo de sua fala, que o legislativo era um elefante

grande amarrado num pé de alface; que não concordava com ele, pois cada vereador

desenvolve suas ações, recebendo as indagações do povo pau-ferrense e foi isso que o

mesmo criticou, por essa fala inicial. A Vereadora Zélia Leite reforçou as palawas do

Vereador Francisco José (Gordo do Bar), sobre a importância da iluminação pública na

Rua Vicente José de Queiroz, no Bairro São Geraldo, porque todos sabiam da escuridão e

como foi abordado, há uma necessidade de urgência com relação a essas lâmpadas, poÍque

quando se instala as lâmpadas há uma nova vida. Disse que a questão da terraplanagem que

estão fazendo cm algumas ruas, começam, mas não concluem, pois esteve no Bairro

Nações Unidas, mas não concluíram e que há muitas ruas esburacadas ncsta situação; que

esperava realmente seja feita em todos os bairros de Pau dos Ferros. A Presidente da Casa

disse que esteve em algumas comunidades rurais da cidade de Pau dos Ferros e também

ouviu algumas solicitações dos moradores, muito embora já tivesse solicitado na Casa

Legislativa algumas reivindicaçôes. bem como para a Excelentíssima Prefeita; que

esperava que a Prefeita continuasse colocasse em prática tudo que vem prometendo. As

Indicaçôes 14812022 e 14912022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Continuando, a l" Secretária leu as

cmentas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: 010312022 de autoria do

Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer a paümentação e

drenagem da Rua Francisco Francelino (Chico do Brabo); INDICAÇ^O: 0102/2022 de

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

pavimentação e drenagem da Rua Urbano Femandes de Melo. A Vereadora Zélia Leite
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pediu pam se retirar da sessão, mas que votaria a favor. O Vereador Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) «lisse que essas ruas fazem tempos que os moradores reivindicam a

pavimentação e droragem no Bairro Carvão; que tinha certeza que a Chefe do Poder

Executivo iria ver com bons olhos. O Vereador Deusivan Santos parabenizou o autor das

matérias e disse que o Bairro Ca:vão é urn caso aparte, pois além de ser um bairro novo

tem uma deficiência esmagadora na infraestrutura; pediu para a Chefe do Executivo ver as

proposições com bons olhos. As lndicações 10212022 e 10312022 foram colocadas em

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

continuidade, a 1u Secretária leu as ementas e justificativas das seguintes matérias:

INDICAÇÀO: 0144/2022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que

requer a Pavimentaçâo e Drenagem da Rua João Francisco do Nascimento, no Bairro

Paraíso; INDIC AÇÃO: Ol42l2O22 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do

Alho), que requer a Pavimentação e D'enagem da Rua João Benevides de Aquino, no

Bairro Zeca Pedro. O Vereador José Alves (Galego do Alho) disse que estava

reivindicando a pavimentação e drenagem na Rua João Beneüdes de Aquino, no Bairro

Zeca Pedro, pois, os moradores desta rua não aguentam mais a poeira e nem no periodo dc

chuva que gera uma buraqueira. Na Rua João Francisco do Nascimento, no Bairro Paraíso,

falou que é uma rua pequena, mas o bairro já é muito grande e ainda há muitas ruas a serem

calçadas. O Vereador Reginaldo Alves disse que é uma reivindicação do povo, pois os

vereadores é que estão na ponta da lança, que não é fáci1 para uma gestão resolver todos os

problemas de uma vez só, mas esperava que o Poder Executivo desse uma maior prioridade

para estas ruas em que as pessoas sofiem no período de invemo, fazendo uma

hierarquização para as ruas que tem mais dificuldade; que faz parte de um grupo do Bairro

Nações Unidas e que as pessoas sempre pedem prioridade, por ser um bairro antigo da

cidade. Erplanou que o Bairro Nações Unidas terá duas ruas pavimentadas: uma com

recursos adquiridos pelo Senador Jean Paul e outra rua da Assec que vai até a passagem

molhada, sendo uma emenda do Deputado Federal João Maia; que o Deputado Federal

João Maia tem direcionado uma atenção especial para as pessoas de Pau dos Ferros tendo

em vista que ele tem investido muito no município; que o Executivo poderia dilulgar esses
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investimentos como uma forma de gratidão, pois seria uma forma de nobreza sem

precedente e valorizar a gente do municipio. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que

desde que entrou na Casa Legislativa, que toda mat#a que vem a pavimentar ruas em Pau

dos Ferros é um problema sério acumulado de gestões e gestões que deixaram inúmeros

déÍicits, mas que sempre rcssalta isso; que gostaria de ser informada pela Secretaria de

Infraestrutura ou órgão competente no sentido de dizer quais ruas irão sendo pavimentadas,

pois as pessoas sempre questionam. A Vereadora Aldaceia também fez colocações sobre a

situação do lixo que é comentada pelos munícipes, pois à vezes o caro do lixo não

consegue passar no dia previsto para coleta por motivos diversos; sugenu que as pessoas

não colocassem o lixo em sacolas soltas, pois fica lixo solto na Íua; que a população

precisa ajudar nesta questão. O Vereador Deusivan Santos pediu para a gestão da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida, mas que não só essa rua, mas ouffas tivessem

atenção; que a população precisa ajudar também na limpeza pública, pois totlos tem

deveres como cidadãos. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que na gestão do

vice-prefeito como Secretário de Infraesmrtura, havia distribuição de tambores, pois os

tambores evitavam que animais e até mesmo catadores de lixo colocassem os residuos no

chào; que no centro da cidade, no periodo da tarde é lotado de lixo; que quando havia os

tambores, esta questão do lixo melhorava muito. Pediu para o Líder do Govemo (Francisco

Gutemberg) levar esta questão até o Poder Executivo; kazer os números dos secretiirios do

Poder Executivo, pois os vereadores não tinham acesso a nenhum, sendo assim, importante

enviar para a Càmara Municipal. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que era importante a

questão dos tambores, pois evita as pessoas jogarem lixo nas ruas e os animais também;

que a compra dos tambores pode ser feita através de registro de preço, quando a demanda é

muito alta e o disponível não está comportando; que entendia pouco de licitação, mas pelo

pouco que sabia, entendia que uma despesa desta natureza dava para fazer a compra através

de registro de preço. O Vereador Deusivan Santos falou sobre a importância da população

criar esta conscientização sobre a limpeza pública. O Vereador Francisco Cutemberg

(Gugu Bessa) parabenizou as colocações de todos os vereadores; disse que tinha anotado as

reivindicações; esperava que a Secretaria de Infraestrutura pudesse enviar todos os
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investimentos feitos por parlamentares. Governo do Estado e Govemo Federal no

municipio de Pau dos Ferros, para que tanto os vereadores, como a população ficassem

informados. O Vereador Reginaldo Alves disse que quando se pede para que seja

informado quem investiu é mais para conhecido de todos, pois nas placas de obras não diz

se foi deputado A ou B, mas que não custa nada diwlgiu para quc as pcssoas tivessem

conhecimento; que não estava querendo intrigas ou incentivar o podcr, apenas para que a

população soubesse, pois, gratidão ó o sentimento do coração. O Vercador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) disse que iria pedir essa lista de investimentos, mas que nào

poderia dilulgar se não estivesse na transparência, podendo ser diwlgado apenas aqueles

que tivessem descritos o nome e o detalhamento em seus sites; que na próxima sessão iria

mostrar no pequeno expediente os investimentos. O Vereador Reginaldo Alves disse que

não queria polemizar nada; que via muito a Excelentíssima Prefeita dilulgar os

investimentos do Senhor Candidato a Senador, Rogér'io Marinho, mas questionou se havia

detalhamento no site da transparência; que era prcciso deixar de hipocrisia, pois encher

linguiça não iria chegar a lugar nenhum; que sempÍe bateu nesta tecla quando era Líder do

Govemo e sempre quis repassar as informações dc forma responsávcl. Indagou se no site

da transparência havia alguma informaçào se tinha sido Rogério Marinho que investiu em

asfaltos para Pau dos Ferros. Disse que não havia, que deixassem de hipocrisia, pois não

queria tirar o mér'ito dele, e a^ssim, não queria que tirassem o mérito do Deputado Federal

João Maia, pois todos sabiam que os recursos adquiridos foram atraves da luta dele; que o

Centro de Especialidades Médicas teve um investimento de mais de quatrocentos mil pelo

Deputado Federal João Maia. Tambóm explanou sobre um c.uro que não foi comprado,

inclusive, foi a Secretária de Saúde que solicitou e pediu para o Deputado João Maia; que

recebeu um oÍlcio da mesma e está em processo licitatório; que costuma dizer que a pessoa

que esta defendendo um Govemo na Câmara tem que ser coercnte, assim como afuou como

Lider do Govemo em mais de um ano na Câmara Municipal. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) disse que o Vereador Reginaldo Alves estava falando de

emendas, e o Ex-Ministro Rogério Marinho, como era Ministro, tinha o poder "de caneta"

para mandar, assim como qualquer Secretário mandar fazer obra no município. Falou que
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ia falar na Câmara sobre a ernenda dos padamentares que mandaram para Pau dos Ferros,

mas que se fosse orçamento secreto não teria como falar. A Vereadora Aldaceia Oliveira

disse na base parlamenkr a qual era vinculada, sabia muito bern quais emendas foram

destinadas por deputados estaduais, federais e senadores; que inclusive no seu Inslagram

sempre diwlga todos os valores; que gostaria que a população de Pau dos Ferros e região

abrissem os olhos, pois o Senhor Rogerio Maiúo, hoje, opera o Orçamento Secreto, uma

coisa que é um crime grande, pois foi um recurso retirado da Saúde Pública, da Educação

Pública, da Cultura e do Esporte para comprar votos e reeleger Bolsonaro; que isto era

crime e não se calaria, pois achava um absurdo. As indicações 14212022 e 144/2022 foram

colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes tra

sessào. Prosseguindo a sessão, a lu Secretiiria leu a ementa e justificativa da seguinte

matéria: INDIC AÇ^O: 014512022 de autoria dos Vereadores Francisco Augusto de

Queiroz (Xixico) e Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que Íequer que seja feita a

paümentação dos sítios, Alagoinha e Alagoinha dos Estevãos. O Vereador Deusivan

Santos disse que a referida matéria é uma preocupação de todos os vereadores que querem

fazer uma benfcitoria para àqueles moradores; que outras cidades já há pavimcntação na

zona rural, sendo a solução dc vrírios problemas. O Vercador Alexsander Magnus (Leka

Frentista) parabenizou os autores pelas matérias e disse que sempre se pÍeocupa com esta

proposição. pois principalmente os moradores da Alagoiúa dos Estevão não foram não

foram atendidos com a rede de água, e assim, os vereadores estão sempre nesta luta em

levar melhorias; que a comunidade da Barragem já está sendo pavimentada e esperava que

o projeto de pavimentação pudesse chegar em outras comunidades, mas também que

fossem realizadas as passagens molhadas; que todos sabiam das diÍiculdades dos

moradores das zonas rurais. Fcz algumas consideraçõcs para que o Líder do Govemo

(Francisco Gutcmberg) anotasse: "a gente pega daqui para o IFRN até o Reencontro dos

Amigos, sete postes de iluminações apagados, a gente vem aqui para a Rua Hemetério

Fernandes (inclusive teve os colaboradores fazendo limpeza nos canteiros), o risco

eminente da fiação exposta ali, então a gente pede essa atenção para a gestào possa

viabilizar essas demandas, que a população nos procura e trazemos aqui para a sessão
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pleniiria". O Vereador Deusivan Santos mencionou que a Vereadora Itacira Aires (Bolinha)

e Francisco Augusto (Xixico) também sempre lutam pela causa dos moradores da zona

rural. O Vcreador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) paraborizou os autores pela matéria,

pois é muito importante estâ pauta; ressaltou sobre os investimentos do Deputado Estadual

Galeno Torquato na zona rural; pediu para subscrcver a referida matéria. A Indicaçào

14512022 foi colocada em votaçào e foi aprovada por unanimidade pelos vereadorcs

presentes na sessão. Em seguida, a 1' SccretriLria leu as emcntas e justrficativas das

seguintes matérias: INDICAÇÃO: Ol4'l12022 de autoria da Vereadora Josela Aldaceia

Chagas de Oliveira, que requer a realização de melhorias na iluminaçào pública na Rua

Capitão Pedro Vicente, que compreende o trecho que vai da Unidade Básica de Saúde -

LrBS Mãe Cristina até a localidade popularmente conhecido como "Buraco", no Bairro São

Geraldo, no município de Pau dos Ferros/RN; INDICAÇÀO: 0146/2022 de autoria do

Vereador Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que requer a criação e garantia de

funcionalidade de um CENTRO MUNICIPAL DE CIDADANIA que visc a assumir e

coordenar as dernandas, reivindicações e lutas da juventude, das comunidades étnico-

raciais, da diversidadc sexual e de gênero, dentre outros grupos idcntitílrios, articulando-se

um trabalho integrado. No quc se refere a Indicação 14612022, a Vereadora Aldaceia

Oliveira disse que um quarto da população brasileira é de jovens e não se pode entender

jovens como nma totalidade, pois há vriria.s juventudes em suas existências; que esta

indicação é no sentido para Criação de um Centro de Cidadania, muito mais que um centro

de convivência, pois no caso, é um centro que vai articular essas juventudes e também no

sentido de ir promovendo politicas públicas que vá sanando problemáticas muito graves;

que o Blasil esüí no ranking mundial, como segundo tipo de morte que acometem jovens,

sendo o primeiro acidentes automobilísticos; que os determinantcs destas questões são o

desemprego, a situaçâo familiar, a ausência de políticas públicas que possam ir resolvcndo

e atenuando essas questões, assim pediu a sensibilidade do Poder Público para que possa

instalar esse centro de cidadania; que estava aberta a discutir essa questão. Sobre a

Indicação 147 /202?, disse que há situações, em que a ausência de algumas lâmpadas pode

gerar violência contra a mulher; que tem vários gstudantes que passam no referido local e
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quando se üaz uma matéria como esta é porque pessoas já a procuraram; que meninas já

tiveram a beira de serem estnr.padas; então a referida matéria é para reforçar, pois o local é

escuro e traz muitos riscos. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que conhecia

a realidade do "Buraco" de peno, pois ali precisa de uma escadaria urgente, pois muitos

canos já bateram na localidade e os pneus foram até as portas das casas dos moradores ao

lado; quc desde do seu primeiro mandato em 2013 vem lutando por esta pauta; que tem

crianças que almoçam e o esgoto passa por baixo; quc ali precisa se tomar uma esffatégia

urgente; parabenizou a vereadora Aldaceia Oliveira pela proposição. O Vereador Deusivan

Santos parabenizou a autora Aldaceia Oliveira pelas proposições, mas principalmente pela

Indicação 14612022, pois enquanto jovem, não poderia deixar de frisar que a PreÍ'eita

Marianna Almeida esti dando muita abertura para o público jovem na Secretaria de

Cultura, na Secretaria de Assistência Social e em todas as Secretarias se encontra jovens;

que perdeu um jovem amigo chamado Murilo no Bairro Riacho do Meio e que se nào tiver

um bom convívio dentro de casa, o jovem se perde no convívio, pois não é fácil; quc há

mais de 26% de jovars na população brasileira e não se pode fechar os olhos para esta

população. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou a autora da

matéria e disse que esperava que a Excclentíssima Prefcita Marianna Almeida pudcsse ir

no referido local "Buraco" para que se pudesse ser viabilizado um estudo de melhorias,

pois tem grande movimentação; pediu para que fosse feita melhorias na passagem rnolhada

do Alto São Geraldo pois está cheia de buracos e que o primeiro refletor do Açougue

Público estava queimado. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou a

autora da matéria pela Indicação que se refere ao Centro de Cidadania; que quando Murilo

paíiu foi uma dor insupoÍiível; que as pessoas precisam ver como a populaçào trata os

jovens; que estava bom dos empreendedores verem um primeiro emprego para os jovcns;

que é preciso acolher todos, principalmente quando os jovens assumem sua scxualidade;

que toda a Casa do Legislativo e o Executivo irá apoiar esta causa- Sobre a Rua Capitâo

Pedro Vicente, sua primeira visita junto do Secretiirio de lnfraestrutura foi no referido

local, pois é uma cobrança antiga; que ali necessita urgentemente de alambrados,

escadarias; que o Secretario de Infraestrutura garantiu que os engenheiros já estão fazendo
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o projeto. A Vereadora Aldaceia Oliveira falou leis quejá foram sancionadas que podem ir

atenuando essas temáticas e que é preciso enfrentar a temática do sücidio. As Indicações

14612022 e 14712022 foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade

pelos vereadores presentes na sessào. A pauta da sessão foi encerrada. A Presidente da

Casa abriu zrs inscrições píira o pequeno expediente. A Presidente da Casa falou sobre a

situação em quc es!á acontecendo sobre os caminhões que não estão podendo estacionar na

BR 405 e estão sendo multados; disse que conversaria com a assessoria juridica da Casa

Legislativa e depois falaria com os nobres pares. O Vereador Deusivan Santos falou sobre

a questão_ do pleito eleitoral; que todos precisam entender as diferenças políticas do outro;

que é preciso haver paz neste período politico. O pequeno expediente foi encerrado. Por

seguinte, a Prqsidente da Casa encerrou a 27" Sessão Ordinríria 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 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.


