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ATA DA 293 SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ê SESSÃO TEGISTATIVA DA 19E

LEGISTATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

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

Seúores Vereadores e Vereadora-s no Salão Nobre Antônio Alvino de Souza da Câmara

Munic:ipal, localizado à Rua Pedlo Velho, n' I 291, nesta cidade, cujo evento foi coordenado

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

mediante convocação através de Oficio Circular n" 034/2022, a todos os vereadores e

vereadoras, a 29" Sessão Ordinária da 2' sessão legislativa da 19' legislaturâ, côm o

objetivo de apreciar seis matérias do Poder Legislativo: l. PROJETO DE LEI: 208812022 de

autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveira, que institui, no àrnbito do

município de Pau dos Ferros - RN, a obrigatoriedade da diwlgação de informações sobre

obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de intemrpção e nova data prevista

para término. 2. INDICAÇÀO: 0158/2O22 de autoria do Vcreador José Alves Bento (Galego

do Alho), quc requer a Construção dc 0l (Jm) Redutor de Velocidade, na Rua José Caju, no

Bairro São Judas Tadeu. 3. INDICAÇÀO: 015512022 de autoria do Vereador José Alves

Bento (Galcgo do Alho), que requcr a Pavimentaçâo c Drenagem da Rua Maria das Graças

Gameleira, no Bairro João Catingueira. 4, INDICAÇÃ O: 016012022 de autoria dos

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

Nasário, que requerem a instalação de lnternet Wi-Fl nas praças públicas da cidade de Pau

dos Ferros, RN. 5. INDICAÇl.O: Ol59/2022 de autoria dos Vereadores Francisco Augusto

de Queiroz (Xixico) e Francisco Deusivan dos Santos Nasário, que requerem que a Prefeita

Municipal, que tome providências no tocante a fiscalização dos serviços de recuperação das

estradas da zona rural do município de Pau dos Ferros. 6. ÍNDICAÇÀO: 016312022 de

autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveira, quc requeÍ a

criação/desenvolvimento do PROJETO SEXTA CULTURAL ITINERANTE, visando ao

desenvolvimento das manifestações socioculturais no município, ao conhecimento dos e das

artistas da ten'a, oÍ'erecendo momentos de lazer à comurridade, aquecendo o comércio local
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e expandindo o acesso à cultura no município de Pau dos Ferros/RN. A Excelentíssima Sra.

Francisca Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a todos os presentes que se

encontram de forma virn-ral através das redes sociais, e os demais presentes. Em seguida, a

l' Secretária, a Vereadora Aldaceia Oliveira, realizou a conferência dç quónun, na mediada

em que do coletivo dc I I (onzc) vereadorcs/as, registrou-se a presença de l0 (dez) conformc

atcsta lista de prescnça constante nesta ata, declarando, porlanto, existência ,Je quórum.

Estavam presentes os seguintes vereadores: l. Alexsander Magnus Nuncs Rocha (Leka

Frentista); 2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3. Itacira Aires Nunes (Boliúa);

4. Francisco Deusivan dos Santos Nasário 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); 9. Josó Alves Bento (Galego do Alho) 10.

Zéha Maria Leite. Havendo existência de quórum suficiente, a h'esidente da Casa declarou

aberta a sessào. O Vereador Reginal<lo Alves justiÍicou sua ausência. Não houve votação de

ata, tendo em vista que, a última ata foi colocada em votação na sessão anterior a esta. A I ^

Secretriria fez a leitwa da ordem do dia. Ern seguida, a [" Secretária leu a ementa da seguinte

matéria que tramitará em comissão pertinente: PROJETO DE LEI: 208812022 de autoria da

Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Olivcira, que institui, no âmbito do município de Pau

dos Ferros - RN, a obrigatoriedade da diwlgação de informações sobre obras públicas

paralisadas. contendo os motivos. tempo de intenupçào e nova data prevista para término.

Em seguida, leu as ementas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÀO: 015812022

de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Construção de 0l

(Um) Redutor de Velocidade, na Rua José Caju, no Bairro Sào Judas Tadeu; INDICAÇÀO:

015512022 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), que requer a

Pavimentação e Drenagem da Rua Maria das Graças Gameleira, no Bairro João Catingueira.

O Vereador José Alvcs (Galego do Alho), afirmou que a população sempre cobra demandas

de pavimentação e calçamento; que os reduiores de velocidade são necessáríos, pois os carros

querem invadit as casas e assim, é uma demanda urgente. As Indicações 15812022 e

15512022 foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores

presentes na sessão. Dando continuidade, a l" Secretária leu as ementas e justificativas das
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seguintes matérias: INDICAÇAO: 016012022 de autoria dos Vereadores Francisco Augusto

de Queiroz (Xixico) e Francisco Deusivan dos Santos Nasário, que requerem a instalação de

lntemct Wi-Fl nas praças púbticas da cidade de Pau dos Ferros, RN; INDICAÇÀO:

015912022 de autoria dos Vereadores Francisco Augusto de Queiroz (Xixico) e Francisco

Deusivan dos Santos Nasário, que requeÍem que a Prefeita Municipal, que tome providências

no tocantc a fisoalização dos sewiços de recuperação das estradas da zona rural do município

de Pau dos Ferros. O Vercador Deusivan Santos, sobre a Indicação 159/2022, afirmou que

já tem uns três meses que vem recebendo reclamações de pequenos produtores; que fizeram

umas cercas e a máquina passou e demrbou; que é preciso fiscalizar e melhorar a gestão do

serviço púbtico na cidade, estado e país; que um pessoa que cria seus animais nào tem

dinlreiro para reconstruir uma cerca e nem tem como; que até a Secretaria voltar para

consertar é outro tempo a ser gasto, bem como dinheiro público; que é preciso ter cuidado;

pediu para o Secretário de Agricultura, Sr. Arimatéia, ver esta situação. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que as duas indicações são importantes, mas esta, de

fiscalização nas estradas é mais, porque prejudica os produtores rurais quando se demrba a

cerca e tcm que consertar. Sobre a Indicação que se refere ao Wi-Fi nas praças, disse que é

a terceira vez que põe a matéria com a mesma pÍopositura; que é importante para as pessoas

que vão no hm de semana para as praças, seja a trabalho ou outras coisas; pediu para os

outros vereadores subscreverem e aprovarem. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que todos

já podiam perceber que tinha um 'aodó" pela agricultura familiar; que só se sabe o

sofrimento do homem e da mulher do campo quem está lá; que é pertinente a matéria e é

bom cuidar desta situação. Aproveitou a oporhrnidade para pedir a população valorizar o

comêrcio da agricultura familiar. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia)

parabenizou os autores pelas matérias; disse quc também foi procurado por moradores da

zona rural que falaram que a Secretaria de Agricultura iniciou o serviço, derrubaram as cercas

e foram embora; que sempre se começa um serviço e nâo temrina. Falou tanrbém para o

Líder do Governo, Francisco Gutemberg (Gugu Bessa), que não fizeram todas as ruas do

Bairro Nações Unidas e que camiúando pôde constatar materiais parados há mais de dois

anos; que ó preciso fiscalização para concluir os serviços- As Indicações 15912022 e
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16012022 foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores

presentes. Em seguida, a l' Secretária leu a ementa e justificativa tla seguinte matéria:

INDICAÇÀO: 0163/2022 de autoria da Vercadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que

requer a criação/desenvolvimento do PROJETO SEXTA CULTURAL ITINERANTE,

visando ao descnvolvimento das mzrnifestações socioculturais no município, ao

conhecimento dos e das arlistas da terra, oferecendo momentos de lazer à oomunidade,

aqueccndo o comórcio local c expandindo o acesso à cultura no município de Pau dos

Ferros,/RN. A Vereadora Aldaceia disse que a juventude brasileira corresponde à um quarto

da população e hoje, as pesquisas estão evidenciando que o setor da sociedade em que há

mais depressão é a juventude; desafiou cada vereador para ir nas universi<Iades em Pau dos

Fenos ver o número de estudantes versus o número dejovens que estão em presídios. Sugeriu

essa sexta itinerante ser pelo menos uma vez no mês, caso não possa ser toda semana; que

Pau dos Ferros tem muitos artistas; que a juventude precisa ser cuidada. O Vereador

Alexsandcr Magnus (Leka Frcntista) parabenizou a autora da matória; dissc quc é uma

grande indicação que irá fomentar a economia, através dos quiosques nas praças; que Pau

dos Ferros tem muitos aíistas talentosos, que espgrava que o Executivo pudesse ver com

bons olhos a referida matéria. A lndicação 163/2022 foi colocada em votação e foi aprovada

por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Em seguida, a Presidente da Casa

abriu espaço pzra o pequetro expediente. A Vereadora Zélia Leite e Vereadora Aldaceia

Oliveira pediram para se retirar da sessào. O Vereador Deusivan Santos agradeceu o

empenho que foi dado ao Bairro Riacho do Meio; agradeceu o Secretário de Infraestrutura;

agradeceu a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida. Pediu para todas as pessoas votarem

no dia dois de outubro com consciência. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista)

parabcnizou a Câmara Municipal, pois o mesmo foi autor do Projeto de Lei que versa sobre

o Dia Municipal do Rock e no sábado (24109) pôd,e participar de um grande evento na Praça

da Matriz; leu uma mensagem de homenagem. Pediu atenção para a Secretaria de

Infraestrutura dar atenção para a Rua José Holanda Pinto que está precisando de recuperaçào,

assim como a rua José Elpidio e José Florêncio. Deixou uma mensagem sobre o dia da

eleição. A Presidente da Casa deixou uma mensagem sobre respeito, consciência, sem
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discussões, sobre o dia da Eleição, no dia dois de outubro. Por seguinte, a hesidente da Casa

enceÍrou a 29 Sessão Orünária 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, lawei a presente ata, mediante Íssessoramento de Gabriela Oliveira Lima, na

condição dc Assistente da Mesa, quc vai assinada por mim e pelos(as) demais vereadores e

vereadoras presentes. mediante lista de prescnça dos vereadores e vereadoras, constante no

Livro de Registro de Prcsença das Sessões dcssa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 26 de setembro de 2022.

Nunes Josefa Al liveira

Prcsidente I a
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