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ATA DA 28A SESSÃO ORDINÁRIA DA 2g SESSÃO LEGISTATIVA DA 19ê

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNIC]PAL DE PAU DOS FERROS, RN.

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

Seúores 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 Presidente da Mesa Diretora, a Excelentíssima Sra. Francisca ltacira Aires Nunes,

mediante convocação através de Oficio Circular n' 033/2022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 28' Sessão Ordinária da 2' sessão legislativa da 19'legislatura, com o

objctivo dc apreciar nove materias do Poder Legislativo: 1- INDICAÇÃO: 0104/2022 de

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

pavimentaçâo e drenagem da Rua Rafael Femandes de Queiroz. 2. INDICAÇÀO: 0l5l /2022

de autoria dos Vereadores Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), Francisco Deusivan dos

Santos Nasario, Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), quc requcrem a

construção de uma passagem molhada, no sítio Alagoinha dos Estc.vãos. 3. INDICAÇÀO:

014312022 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), que requer a

Construção de 02 (Dois) Redutores de Velocidade Próximo a Valdete L;mohe, na Rua

Carloto Távora, no Bairro São Bencdito.4. INDICAÇÃO: 015412022 de autoria do Vereador

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

Pedro da Silva, no Bairro João Catingueira. 5. INDICAÇÀO: 015012022 de autoria dos

Vereadores Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que

requer que envide esforços no sentido de fazer a pavimentação da Rua Vicente José de

Queiroz no bairro São Geraldo no rnunicípio de Pau dos Fenos. 6. INDICAÇÃO: 015312022

de autolia do Vereador de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka

Frentista), que requer Extensâo da Rede de Água no Sítio Pedra Preta. 7. INDICAÇÃO:

015212022 de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que

requer Estudo Para Promover Melhorias na Quadra Poliesportiva do Bairro Riacho do Meio.

8. INDICAÇÃO : 015612O22 de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario,
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que requer que seja implantado uma Brinquedoteca na Escola Francelino Granjeiro, CEMEI,

(Centro Municipal De Educação lnfantil), No Sitio Conceição Município de Pau Dos Ferros.

9. INDICAÇÃO 015712022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira,

que Íequer, no uso de atribuições legais e regimentais, à Prefeita Mariana Almeida do

Nascimento, que seja garantido, no âmbito da gestão pública do município de Pau dos Fenos-

RN, a criação/montagem de uma Casa de Memória, que se consolide como uma instituição

catalisadora da salvaguarda do patrimônio cultural material e imaterial de nossa gente, de

nosso povo. A Excelentíssima Sra. Francisca Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa,

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

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

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

presença de l0 (dez) 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 da Fannácia); 3.

Itacira Aires Nunes (Boliúa); 4. Francisco Deusivan dos Santos Nasário 5. Francisco

Augusto de Quciroz (Xixico) 6. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 7. Francisco José

Fernandes de Aquino (Gordo do Bar);8. Francisco Gutemberg de Assis (Gugu Bessa);9.

José Alves Bento (Galego do Alho) 10. Zélia Maria Leite. Havendo existência de quórum

suÍiciente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessào. O Vereador Reginaldo Alves

justificou sua ausência. A ata da 27" Sessão OrdinríLria foi colocada crn votação e foi aprovada

por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. A l" Secretr{ria fez a leitura da ordem

do dia. Em seguid4 a l" Secretária leu a-s ementas e justificativas das seguintes matérias:

INDICAÇÀO: 010412022 de autoria do Vereador Francisco Gutenrberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), que requer a pavimentação e drenagem da Rua Rafael Femandes de Queiroz;

INDICAÇÀO: Ol5l/2022 de autoria dos Vereadores Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico), Francisco Deusivan dos Santos Nasario, Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), que requerem a construção de uma passagem molhada, no sítio Alagoinha dos

Estevãos. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) pediu para que a Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida visse com bons olhos a lndicação lM/2O22, em que os
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moradores solicitam a pavimentação e drenagem e os vereadores reivindicam há muito

tempo também; sobre a Indicaçâo l5ll2l22 disse que a passagem molhada na qual a matéria

se referc, pega a sangria dc vririos açudes da região e dificulta o acesso paÍa o açougue, o

matador e para os Torres; pediu para a Vereadora Aldaceia Oliveira conversar com o diretor

da CAERN, pois tem uma vila que está sem água e a desculpa que estão dando, o mesmo

não entende, pois tem um ramal próximo; que foi mudado para um ramal maior; que tem oito

famílias necessitando de água. O Vereador Francisco Augusto (Xüico) dissc que Indicação

15112O22 é umalndicação muito importante; que merece atenção, pois quando chove e enche

não tem como passar; pediu para a Excelentissima Prefeita Marianna Almeida tomar as

devidas providências. O Vereador Deusivan Santos disse que é uma indicaçâo de importância

imensa para a zona ntral, pois ern tempo de chuva nào consegue se transitar na respectiva

região; quejá aconteceu acidentes; que os deputados que serão eleitos no próximo pleito não

esqueçam de Pau dos Ferros e da zona rural. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) parabenizou os autores da Indicaçào 15112022, pois é de grande importância para

as comunidades mencionadas; que o volume na ASSEC quando chove, é muito alto e não

tcm passagem e o desvio seria pela Alagoinha; assím, a passagem molhada será de grandc

relevância. As Indicações 15112022 e 10412022 foram colocadas em votação c foram

aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Dando continuidade, a l'
Secretária leu as ementas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: 014312022

de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), que Íequet a Construção de 02

(Dois) Redutores de Velocidade Próximo a Valdete Lanche, na Rua Carloto Távora, no

Bairro São Benedito; INDICAÇÃO: 0154/2022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a Pavimentaçào e Drenagem da Rua Antônio Pedro da Silva,

rro Bairr«r João Catingueira. O Vereador José Alves (Galego do Alho) pediu a Construção de

02 (Dois) Redutores de Velocidade Próximo a Valdete Lanche, pois esscs quebra-molas já

foram pedidos outras vezes na Casa Legislativo, tendo a gestão um ano e meio de mandato,

e gostaria que a gestora falasse com a Secretaria de Infraestrutura sobre esta questão, pois só

quem ganha é a sociedade; sobre a Indicação 15412022, falou que sempre está preocupado

com pavimentaçôes e drenagens, pois o povo pede e se preocupa com estas pavimentações.
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As lndicações 143/2022 e 154/2022 foram colocadas em votação e foram aprovadas por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Continuando, a l'Secretária leu a ementa

e justificativa da seguinte maténa: INDICAÇÀO: 0150/2022 de autoria dos Vereadores

Francisco José Fernandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que requer que

envide esforços no scntido dc fazer a pavimentação da Rua Vicente José de Queiroz no bairro

São Geraldo no município de Pau dos Ferros. A YereadoraZêlia Leite, disse quc a população

apela para que a pavimentação da Rua Vicente José de Queiroz seja fcita o mais nipido

possível, pois quando se há uma promessa é importante que seja cumprida por parte do Poder

Executivo; que os moradores se revoltam, pois é uma situação muito diÍicil nessa rua; que é

um logladouro impol'tante para os moradores que ali habitam; que tem outras ruas à serem

pavimentadas, no entanto, já que esta foi prometida, que se cumpra a promessa. Pediu para

os colegas aprovassem a referida matéria. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que

é uma matéria múto importante, pois morou no Alto São Geraldo mais de quarenta anos e

sabc da importância dessa pavimcntação; pediu para subscrevcr a referida matéria. A

Indicação 15012022 foi colocada ern votação e foi aprovada por unanirnidade pelos

vereadorcs prescntes na sessão. Prosseguindo, a l'Secretária leu as ementas c justitioativas

das scguintes matérias: INDICAÇÀO: 015it2022 dc auroria do Vereador de autoria do

Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que requer Extensão da Rede

de Água no Sítio Pedra Preta; INDICAÇÃO: 015212022 de autoria do Vereador Alexsander

Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que requer Estudo Para Promover Melhorias na

Quadra PoliespoÍiva do Bairro Riacho do Meio. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista) falou que a Quadra Poliesportiva do Riacho do Meio é de grande importância; que

é preciso melhorias na parte da infraestrutura da referida Quadra; pediu para o Poder

Executivo fazer um estudo com os profissionais compctentes da Secretaria de Infraestrutura

para viabilizarem essa melhoria. Sobre a Indicação 75312022, disse que em tomo de oito a

dez familias residem no local; que a instalação da rede de água foi parada em Guerra e os

moradores pedem píra que isso possa ser resolvido, não só nesse local, mas em outros sítiosi

pediu para a Vereadora Aldaceia Oliveira ver com o Govemo do Estado o que pode fazer de

ações para rnelhorias nesse sentido, nas redes de água. O Vereador Alexsander Magnus (Leka
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Frentista) também fez algumas reivindicações para o Poder Executivo: Melhorias na Rua

José Florêncio (ponto de referência, casa de número 428), necessitando a recuperação de

calçamento; questão das luminárias de LED que se inicia no IF até o reencontro dos amigos,

ainda continuam apagadas; Atenção para a prssagem molhada no Alto São Geraldo e

refletorcs apagados; Rua José Elpídio necessitando de terraplanagem; DNIT esqueceu um

buraco cm fiente a Famrácia de Dona Eulina, com risco eminente de acidente e é preciso

frnalizar esta demanda. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que a CAERN já est,á

viabilizando as soluçôes para as problemáticas que envolvem as comunidades rurais e a

gestâo da CAERN já está pautando com o Poder Executivo como resolver. As Indicações

15312022 e 15212022 foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade

pelos vereadoras presentes na sessão. Dando continuidade, a l" Secretária leu a ementa e

justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: Ol56/2022 de auÍoria do Vereador Francisco

Deusivan dos Santos Nasario, que requer que seja implantado uma Brinquedoteca na Escola

Francelino Granjeiro, CEMEI, (Centro Municipal de Educação lnfantil), No Sitio Conceição

Municipio de Pau Dos Ferros. O Vereador Deusivan Santos afirmou que a referida escola, é

um CEMEI de pequeno porte; que a escolajá tem dificuldades por ser multidisciplinar; que

seria intcressante proflrar um espaço para ser implementado uma brinquedoteca, pois por

ser pequena, a escola nâo tem espaço para as crianças brincarem; que todos sabiam da

dificuldade do ensino na zona rural. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que quando esteve

na gestão na Secretaria de Educação, coordenou lindos projetos; que a referida escola é

promissora; pediu para subscrever a referida matéria e sugeriu para adicionar na matéria uma

parceria com a brinquedoteca do UERN carzpz.s Pau dos Ferros. O Vereador Deusivan

Santos disse que ficou feliz com a proposta da Vereadora Aldaceia e agradeceu pela

subscriçào. A Vereadora Itacira Aires (Boliúa) parabenizou o autor da materia e disse que

é realmente necessária esta brinquedoteca, não só nesta escol4 mas em outras escolas do

município. A Indicação 15612022 foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade

pelos vereadores presentes na sessão. Em següda, a 1" Secretiria leu a ementa ejustificativa

da seguinte matéria: INDICAÇÀO: 0l 5712022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveira, que requer, no uso de atribuições legais e regimentais, à Prefeita Mariana
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Pau do , 26 de setembro de 2022

Fraur ires Nunes Josefa Al ela Oliveira

Presidente l's tária

Almeida do Nascimento, que seja garantido, no âmbito da gesüio pública do municipio de

Pau dos Ferros-RN, a criação/montagern de uma Casa de Memória, que se consolide como

uma instituição catalisadora da salvaguarda do patrimônio cultural material e imaterial de

nossa gente, de nosso povo. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que gostaria reforçar uma

pnitica dc cultura na cotidianidade da vida das pessoas; que eventos é uma forma de cultura;

que é preciso a cidade de Pau dos Ferros teúa um orgamento para construiÍ uma Casa de

Memórial que a história da cidade tem sido ocultada; que é preciso dar visibilidade aos

indivíduos invisíveis; que Pau dos Ferros não tem preservado a cultura e é preciso reverter

isso. A Indicação 15712022 foi colocada em votaçào e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. O pequeno expediente foi dispensado. Por seguinte, a

Presidente da Casa encerrou a 28' Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, e para

constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora./1" SecreLíria da Mesa Diretora

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

Lima, na condição dc Assistente da Mesa, que vai assinada por mim c pelos(as) demais

vereadores e vereadoras pÍesentes, mediante lista de presença dos veÍeadores e vereadoras,

constante no Livro de Registro de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.
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