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ATA DA 37! SESSÃO ORDINÁRIA DA 2! SESSÃO LEGISIÂTIVA DA 19A

TEGISIAruRÂ DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos vinte e tr€s dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, as quinze horas e

quinze minutos, reuniram-se os Seúores Vereadores e Vereadoras no Salão Nobre

Antônio Alvino de Souza da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, n'1291,

nesta cidade, cujo evento foi coordenado pela Excelentíssima Presidente, a Seúora

Francisca ltacira Aires Nunes, mediante convocação através de gnrpo de WhatsApp, a

todos os vereadores e vereadoras, a 37' Sessão Ordinária da 2' sessâo legislativa da 19Ê

legislatura, com o objetivo de apreciar treze matérias do Poder Legislativo: l.

INDICAÇÃO: 019712022 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), que Ísquer iluminação pública com luminárias leds, dos canteiros das ruas

A, B, C e D da vila Perímetro lrrigado. 2. PROJETO DE LEI: 209112022 de autoria do

Vereador Reginaldo Alves da Silva, que estabelece diretrizes para a implantação do

Programa Saúde no Campo no Município de Pau dos Ferros/RN.3. PROJETO DE LEI:

209412022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes @olinha), que denomina

o logradouro que especifica e dá outras providências. 4. PROJETO DE LEI: 209612022 de

autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que institui a obrigatoriedade da

realizzsão da Audiência Pública PÉvia para a Realização de Obras com Impacto

Urbanístico e dá outas providências. 5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

001712022 de autoria da Vereadora Francisca ltacira Aires Nunes (Bolinha), que dispõe

sobre a concessão de Título de Cidadão Pau-ferrense, e dá outras providências. ó.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 0018/2022 de autoria do Vereador Celio de

Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão

Pau-ferrense, e dá outras providências.7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

0019/2022 de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que

dispôe sobre a concessão do Tíurlo de Cidadania Pau-Ferrense ao Sr. Niltoildo Medeiros

Dantas e fixa outras providências. 8. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
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002012022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que dispõe sobre a

concessão do Título de Cidadania Pau-Ferrense ao Sr. Francisco Vieira Sales Júnior e fixa

outras providências. 9. INDICAÇ ÃOl. OIS2IZOZZ de autoria do Vereador José Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Carlos Rubens do

Nascimento. no Bairro Domingos Gameleira. 10. TNDICAÇÃO: 019l/2022 de autoria do

Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), que requeÍ a Pavimentação e Drenagem da

Rua Maria Alta Rêgo, no Bairro Domingos Gameleira. I l. INDICAÇÂO: 0'19812022 de

autoria dos Vereadores Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), Celio de

Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar),

Reginaldo Alves da Silva e Zélia Maria Leite, que requercm a iluminação na Rua Felix

Antônio de Bezerra na Comunidade do Perímetro lrrigado. 12. INDICAÇÃO: 020012022

de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requer que sejam

instaladas câmeras de monitoramento nas principais vias dos bairros. Riacho do meio,

Nações Unidas, Nova Pau dos Ferros, Zêca Pedro, Chico Cajá, Manoel Deodato, AIto São

Geraldo, João Catingueira. 13. MOÇÃO DE PESAR: OOO4|2O22 de autoria dos Vereadores

Alexsander Magnus Nunes Rochq Celio de Queiroz Lopes, Francisca Itacira Aires Nunes,

Francisco Deusivan dos Santos Nasario, Francisco Gutemberg Bessa de Assis, Francisco

José Femandes de Aquino, Jose Alves Bento, Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira,

Karigina Dayana Maia Costa, Reginaldo Alves da Silva e Zélia Maria Leite: Moção de

Pesar, à família enluad4 pelo falecimento do Senhor Francisco Augusto de Queiroz. A

Excelentíssima Presidente, a Seúora Francisca Itacira Aires Nunes, cumprimenta a todos

que se encontram de forma virtual através das redes sociais, e os demais presentes.

Prosseguindo a Sessão, a lu Secretária, a Vereadora Aldaceia Oliveira, realizou a

conferência de quórum, na mediada em que do coletivo de I I (onze) vereadores/as,

registrou-se a presênça de 1l (onze) conforme atesta lista de presença constante nesta ata,

declarando, poÍanto, existência de quórum. Estavam presentes os seguintes vereadores: l.
Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista);2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da

Farmácia); 3. Francisco Jose Femandes de Aquino (Gordo do Bar);4. Francisco Deusivan

dos Santos Nasírio; 5. Itacira Aircs Nunes (Bolinha); 6. Josefa Aldaceia Chagas de
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Oliveiral 7. José Alves Bento (Galego do Alho); 8. Reginaldo Alves da Silva;9. Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa); 10. Karigina Dayana Maia Costa; I I . Zélia Maria Leite.

Havendo existência de quórum suficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão.

As âtas da 35" e 36" Sessões Ordinárias foram colocadas em votação e foram aprovadas por

unanimidade pelos vereadores pÍesentes na sessão. A l" Secretríria fez a leitura da ordem

do dia. A Vereadora Aldaceia Oliveira pediu para que os Projetos de Decreto Legislativo

sobre Título de Cidadania Pau-ferrense, pudessem ser votâdos na pópria sessão, pois a

agenda dos vereadores, segunda a mesma" foi conturbada; que o recesso natalino dos

vereadores será alterado. Prosseguindo, a l" Secreúria leu a ementa e justiÍicativa da

seguinte matéria: INDICAÇÃO: 019712022 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg

Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer iluminação pública com luminárias leds, dos

canteiros das ruas A, B, C e D da vila Perímetro lrrigado. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) disse que foi procurado pelos moradores da Comunidade

Perímetro; que eles solicitaram iluminação de LED nos canteiros das ruas A, B, C e D (que

já têm denominação de ruas e que o mesmo explicou que iria procurar na Casa

Legislativa); que as ruas irão ficar iluminadas, sinalizadas, claras e bonitas. O Vereador

Reginaldo Alves parabenizou o autor da matéria. Disse que a propositura ini garantir de

certa forma segurânça para a comunidade; que via na cidade de Pau dos Ferros uma

problemática, pois lâmpadas simples não estâo sendo trocadas; que pessoas entraram em

contato com ele para intermediar a situação; que sabia da diÍiculdade financeira e da mão

de obra, mas que era preciso um setor ou funcion:írio dar uma volta à noite pela cidade,

catalogando os pontos crítims que precisam fazer esta correção; que a contribuição de

iluminação pública não era suficiente para pagar toda demandq mas ajuda bastante, ainda

mais com a implantação das lâmpadas de LED, que fizeram ter uma redução no valor; que

esperava que a gestão pudesse viabilizar esforços para minimizar os problemas que

aparentemente são simples. A Prcsidente da Casa, comentou que não participou da

inauguração da Rua Maria Zita, mas que ouviu toda a fala da Prcfeita e que lhe chamou a

atenção, o fato desta, ter mencionado a troca de lâmpadas normais por lâmpadas de LED;

que a Excelentíssima Prefeita deixou claro que gostaria de trocar toda a iluminação, por
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lâmpadas de LED. A Indicação 197 /2022 foi colocada para votagão e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. O Vereador Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) pediu para sair da sessão. Continuando, a l" Secretária leu a ementa e

justificativa da seguinte materia: PROJETO DE LEI: 209l/2022 de autoria do Vereador

Reginaldo Alves da Silva, que estabelece diretrizes para a implantação do Programa Saúde

no Campo no Município de Pau dos Fenos/RN. O Vereador Reginaldo Alves disse que o

referido programa é uma demanda a partiÍ de pessoas que vivem na zona rural que o

procuram para pedir o referido projeto; que a zona rural, infelizmente, é mal assistida na

rírea da saúde; que isso ocorre até mesmo por questões de mobilidade urbana; que esperava

que o Poder Executivo pudesse implantar o referido projeto; que não fosse mais um projeto

para deixar engavetado; que a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida faça valer, pois

excelentes projetos já passaram pela Casa Legislativa; que se executasse os projetos a

população agradeceria, pois iria beneÍiciar principalmente as pessoas que moram no

campo, que já sofiem pelas dificuldades e pela assisGncia à saúde; que esperava que a

Secretaria de Infraestrutura pudesse ajeitar as estradas que dão acesso à zona rural; que

esperava que o município possa se sensibilizar com estas questões. A Vereadora Aldaceia

Oliveira disse que tinha afinidade com a agricultura familiar; que já levou para a Casa

Legislativa, projetos que versam sobre o povo do campo. Pediu para o Poder Executivo dar

uma olhada nessas leis sancionadas para uma possível regulamentação. Disse ao Vereador

Reginaldo Alves que era int€ressante um Programa de Saúde no Campo, pois as

populações do campo ficam muito a mercê; que Pau dos Ferros é uma cidade com trinta

mil habitantes, mas que convivia com déficits históricos que as gestões precisam cuidar;

que mora em um município que não tem UPA, a LJBS não funciona de noite e nem fim de

semana; que toda demanda vai para o Hospital Regional; que não dá mais para conviver

nesta situação, sendo algo que precisa ser pautado e colocado como prioridade. O Vereador

Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou o Vereador Reginaldo Alves pela proposição.

Disse que Pau dos Ferros é uma cidade uó8na; que apenas cinco poÍ cento da população

reside no campo; que esta é uma cobrança desde seu primeiro mandato como vereador; que

o homem do campo não aperreia gestor; que o homem do campo só tem três necessidades
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básicas, com exceção da saúde que só se utiliza quando precisa - água, estrada e corte de

terra; que houve promessas de campanha muito fortes da atual gestora; que Pau dos Ferros

não tem sido assistida com relação ao homem do campo; que independente de póximo

Presidente da Câmara, seja quem for, é preciso ter uma sessão ao sábado para o homem do

campo poder psÍticipaÍ. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o

Vereador Reginaldo Alves. Disse que esperava que o município pudesse viabilizar o

referido projeto já para o próximo ano. Mencionou alguns üechos da materia em discussão.

Disse que o projeto é de grande impoúância. O Projeto de Lei 209112022 foi colocado em

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

continuidade, a l' Secreúria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO

DE LEI: 2094/2022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes @olinha), que

denomina o logradouro que especifica e dá outras providências. O Vice-Presidente, o Sr.

Jose Alves (Galego do Alho) assumiu os trabalhos legislativos para que a Vereadora Itacira

Aires (Bolinha) pudesse fazer a defesa de sua matéria. A Vereadora Itacira Aires @oliúa)
explicou que a referida matéria se trata de denominação de uma rua; que se refere a um

loteamento; fez considerações a respeito da Seúora homenageada, Dona Avany Mota de

Paiva. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar), Vereadora Aldaceia Oliveira e o

Vereador José Alves (Galego do Alho) teceram considerações a respeito da homenageada.

O Projeto 2092/2022 foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade pelos

vereadores presontes na sessão. Em seguida, a l" Secretária leu a ementa da seguinte

materia que tramitaá em comissões p€rtinentês: PROJETO DE LEI: 209612022 de autoria

da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que institui a obrigatoriedade da

realizzçb da Audiência Pública Hvia para a Reelização de Obras com Impacto

Urbanístico e dá outras providências. Pmsseguindo, a l" Secretária leu a ementa e

justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIYO: 0017 /2022

de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha), que dispõe sobre a

concessão de Título de Cidadão Pau-ferrense, e dá outÍas providências. O Vereador

Deusivan dos Santos indagou se a idade do Sr. Reudismam Rolim de Souza estava correta.

A Vereadora Itacira Aires (Boliúa), autora da matéria" fez explanações sobre a biografia e
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trajetória de vida do Sr. Reudismam Rolim de Souza. A Vereadora Aldaceia Oliveira, o

Vereador Reginaldo Alves, o Vereador Deusivan dos Santos e o Vereador Alexsander

Magnus (Leka Frentista) comentaram a respeito do homenageado. O Projeto de Decreto

Legislativo 017 /2022 foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade pelos

vereadorcs prcsantes na sessão. A Vereadora lacira Aires (Bolinha) reassumiu os trabalhos

legislativos. Continuando, a l' Secretriria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 001812022 de autoria do Vereador Celio de

Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão

Pau-ferrense, e dá outras providências. O Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da

Farmácia) fez explanaçôes sobre a biograÍia e trajetória de vida da Sra. Neuma Maria da

Costa França. O Vereador Deusivan dos Santos, a Vereadora Aldaceia Oliveira, a

Vereadora Zélia l*ite e a Prcsidente da Casa comentaram a rcspeito da biografia e vida

professional da Sra. Neuma Maria da Costa França. O Projeto de Decreto Legislativo

018/2022 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: 0O1912022 de autoria do Vereador

Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que dispõe sobrc a concessão do Título

de Cidadania Pau-Ferrense ao Sr. Niltoildo Medeiros Dantas e fixa outras providências. O

Vereador Alexsander Magnus (trka Frentista) fez explanações sobre a biografia e vida

pmfissional do Sr. Niltoildo Medeiros Dantas. O Vercador Reginaldo Alves parabenizou o

autor da matéria e pediu para subscrevê-lq tecendo comentários a rcspeito do Sr. Niltoildo

Medeiros. A Vereadora Aldaceia Oliveira convidou a Comandante Myria Suassuna para

participar também, no dia das entregas dos títulos de cidadania pau-ferrense; comentou

sobre o investimento do Governo do Estado, que faú muito pelas recuperações e

manutenções em todas as Delegacias Civis. O Projeto de Decreto Legislativo 01912022 foi

colocado em votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão.

Prosseguindo, a l" SecrrüíLria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO

DE DECRETO LEGISLATIVO: OO2O2O22 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveira, que dispõe sobrc a concessão do Título de Cidadania Pau-Ferrense ao
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Sr. Francisco Vieira Sales Júnior e fixa outras providências. A Vereadora fez explanações

sobre a biografia e vida profissional sobre o Sr. Francisco Vieira. O Projeto de Decreto

Legislativo 02012022 foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. Continuando, a l" Secretríria leu as ementas e justificativas

das seguintes matérias: INDICAÇÃO: 0192/2022 de autoria do Vereador José Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Carlos Rubens do

Nascimento, no Bairro Domingos Gameleira; INDICAÇÃO: Ol9ll2122 de autoria do

Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), que rrequer a Pavimentação e Drenagem da

Rua Maria Alta Rêgo, no Bairro Domingos Gameleira. O Vereador Jose Alves (Galego do

Alho) disse que há a necessidade de pavimentar as referidas ruas; pediu para a

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida ver com bons olhos, pois o povo precisa. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor da matéria; disse que

mora no Bairro Domingos Gameleira; que tda materia que chega na Câmara Municipal é

importante para os munícipes; sugeriu que o Executivo possa agilizar as pavimentações e

drenagens em diversas ruas da cidade. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor da

matória. Disse que gostaria de parabenizar mais ainda se a Casa Legislativa tivesse força

para fazer indicações para pavimentações, por exemplo, com emendas impositivas; que

todos irão ter a oportunidade de pavimentar as ruâs, que são üto solicitadas; que irão ver

quais são de fato, os vereadores que estiio dispostos em fazer pavimentações na cidade; que

quem votaÍ contra, iná votar contra o povo; que espera os vereadores possam votar a favor

de emendas individuais e coletivas; que tudo é possível, desde que haja planejamento; que

na Rua Espanha, apenas quinze metros não foram pavimentados; que foi eleito pelo povo

para fazer esse tipo de serviço. Disse que a partir de segunda feira (vinte e oito de

novembro) irá abrir um canal para que a comunidade possa falar com o referido vereador

através de telefone celular; disse que "deixassem" de maquiar e Íizesse o que a população

realmente espera de um gestor. O Vereador Deusivan dos Santos parabenizou o autoÍ das

matérias e disse que não era fácil fazer gesüio pública; que sobre emendas impositivas, já

havia falado que era contrário; que continua sendo contnírio, porque culturalmente,

nenhuma gestão que antecipou esta, aprovou para dar poder ao legislativo; que a gestão
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precisa de autonomia para investir na cidade. O Vereador Reginaldo Alves, esclarcceu ao

Vereador Deusivan dos Santos que as emendas impositivas não são recursos tirados do

Poder Executivo; que existe uma reserva legal (que se pode chegar até sessenta por cento)

para destinar para saúde; que todo e qualquer recurso, seja individual ou de bancada,

obrigatoriamente úem que ir para a saúdet que o Vereador Deusivan dos Santos precisava

quebrar este paradigma, pois isto dava autonomia para o legislativo; que era preciso acabar

com a cultura de bater em porta de gabinete de prefeitura. O Vereador Alexsander Magnus

(Leka Frentista) acrescentou uma fala, esclarecendo o que significava emendas

impositivas. O Vereador Deusivan dos Santos disse que entendia o Vereador Reginaldo

Alves; que durante vinte anos a oposição esteve no poder, na cidade de Pau dos Ferros e

durante este período não teve como se aprovar emendas impositivas; que não queria ter a

responsabilidade de engessar qualquer gestâo que seja; que o orçaÍnento do Senado e da

Câmara Estadual é totalmente difercnt€ do que se tem no município de Pau dos Ferros; que

o município não tem condições; que o vereador não precisa estar em porta de Prefeitura e

pode cobrar no Legislativo. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que o parlamento é um

lugar de diálogo com a cidade; que já teve projetos de autoria da mesma, arquivados na

sessão; que é da base uma situação, mas não de uma situação acrítica; que indicações úo

sugestões; que projetos de leis sancionados criam obrigatoriedade; que é importante manter

as narrativas frente a população. O Vereado Francisco Jose (Gordo do Bar) parabenizou ao

autor pelas matérias; disse ao Vereador Deusivan que não tiúa vinte anos, pois há apenas

seis anos é que foi pmmulgada a Lei de emendas impositivas no país; que apesar de ser

uma lei nova, o orçamento da cidade de Pau dos Fenos já incorpora emendas impositivas;

que cada cabeça tem sua sentença; que um dia o Plenário vai ter sua independência. Em

seguida, as Indicações 19112022 e 192/2022 foram colocadas em votação e foram

aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Dando continuidade, a l"

Secretária lêu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇ^O| Ol98l2O22 de

autoria dos Vereadores Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), Celio de

Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), Francisco José Fernandes de Aquino (Gordo do Bar),

Reginaldo Alves da Silva e Zélia Maria Leite, que nequerem a iluminação na Rua Felix
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Antônio de Bezerra na Comunidade do Perímetro lrrigado. O Vereador Francisco José

(Gordo do Bar) sugeriu que os nobres pares, fossem ao Perímetro Irrigado, de noite, em

automóvel, até a última casa do lado direito, da vil4 indo ao Jatobá. Disse que são

dezesseis postes apagados. Disse que iria comunicar ao Líder do Govemo (que se

ausentou), pois ele sugeriu a troca de lâmpadas da localidade, por lâmpadas de LED; que é

mais urgente trocar as lâmpadas que esüIo queimadas; que isso já foi motivo da população

ir na Secretaria de Infraestrutura; já foi motivo de denúncia no Ministério Público, de

ligação para a Prefeita, de ligação para o 190; que é algo que ninguém entende; que todo

mês chega a cota de iluminação pública na casa de cada cidadão; que acha que tem uma

equipe na Prefeitura que faz este tipo de troca de lâmpada queimada; que se quisesse,

passâva a numeração dos dezesseis postes; que só falava na tribuna quando tiúa a prova.

Indagou se Prefeitura de Pau dos Ferros não tinha uma pessoa paÍa fazer a troca de uma

lâmpada de um poste, pois se não houvesse, a situação estava acabada e ridicularizada.

Falou que a postura do mesmo, vai ser outra, a partir do dia primeiro de janeiro, pois o

tempo foi dado; que todo mundo que é da situação iria ter que aprender a escutar e que já

foi dado os dois anos para a Prefeita Marianna Almeida; que iria fazer a mesma coisa que o

Vereador Galego do Alho fazia; que vai pegar um celular com equipe de gravação e sair

mostrando lixo, esgoto, animal no meio da rua. A Presidente da Casa esclareceu que o

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) estava pedindo iluminação, dando a entender

que não havia. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que é importante a

atenção por paÍte do município, da coordenadoria e de toda equipe que faz a gestão

Marianna Almeida; que estende o pedido de troca de iluminação na Rua Vicente Barros da

Silva (Baino Dom Bosco), Rua José Estevão do Rêgo (Bairro Siío Judas Tadeu), Rua

Carloto Távora, refletores da Quadra São Benedito e em torno da quadra, recolocagão de

refletores na Quadra do Bairro 25 de Março. Indagou a respeito da iluminação que vai do

IFRN até o Reencontro dos Amigos. O Vereador Reginaldo Alves disse que é uma

propositura coletiva; que se intiurlava independente, mas que estâva s€ unindo pela causa

com os nobres edis que são bancada de oposição; que não estava para culpar o Secreúrio

de Infraestrutura, pois não há recursos para este; que fez uma reunião, anteriormente, com
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a Excelentíssima Prefeita Mâdanna Almeida, em que na opornrnidade ela afirmou que o

município não tinha recursos suficientes para as demandas de infraestrutura; que não

importava qual fosse o secretário de infraestrutura que estivesse no cargo, pois sempre iria

haver poucos recursos; que os fomecedores não são pagos há seis meses e estâo ameaçando

deixar de prestar serviços; que administração pública é uma coisa séria; que a população

não pode se penalizar; que se fez a campanha astronômica de um Deputado, que todos

sabiam e em breve apresentará uma denúncia com provas contundentes de transferência em

massa de cartiio do SUS, para atender um determinado Deputado; que todos sabiam disso;

que iriam abrir um procedimento na Casa Legislativa para apresentar as provas reais; que

há duas bombas que envolvem propina; que não iria esperar para primeiro de janeiro, mas

que a partir da data desta sessão (vinte e três de novembro) iria estar para defender o povo;

que não tinha ninguém que lhe tirasse da cadeira de vereador até dezembro de dois mil e

vinte e quatro, apenas o povo. A Vereadora Zélia Leite disse que via a situação da

população que fazia um apelo por uma lâmpada; que a gesülo da Prefeita prometia tudo,

que iria transformar Pau dos Ferros num céu. Disse que escutava colegas falando que era

dificil administrar, mas que quando foi gestora não achavam isto; que sabia das

dificuldades e que eram grandes, mas que existem recursos e planejamentos; que se tiver

r€cursos e planejamentos se faz; que ouvia a Vereadora Aldaceia Oliveira falando em

"prioridades", mas que é preciso ter um planejamento de prioridades. Indagou sobre a rua

estar toda apagada. Falou que não era somente na Comunidade do Perímetro que as ruas

estavam apagadas, mas que nas ruas de Pau dos Ferros também há; que é uma situação

triste; que a bancada de oposição iriam resolver antes do dia primeiro de janeiro,

juntamente com a população; que a Prefeita gastou muito diúeiro na mídia, eventos; que

viu um colega mostrar a ultrassonografia morfológica de uma grávida e foi negada; que a

Secretária de Saúde é da saúde e ela sabia da gravidade da situação; que era preciso

amrmar um jeito de resolver; que era lamentável a situação de Pau dos Ferros hoje; que o

mais triste, é porque era uma gesüio VIP, que não ia ter filas, burocracias e atualmente não

há nada. O Vereador Deusivan dos Santos parabenizou os autores e disse que entendia a

deficiência do Poder Público, não só no município de Pau dos Ferros, mas como em todo
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país; que também pedia e inclusive, fez um vídeo cobrando iluminação da Parede do

Açude 25 de Março; que era preciso resolver o máximo que se pudesse. A Vereadora

Aldaceia Oliveira disse que era do PT e as pessoas olhavam como um certo preconceito,

pois este partido tem uma origem muito calcada nas lutas sociais; que sempre olhou no

padamento com um olhar propositivo; que todas as proposições que Ievou para a Casa

Legislativa foi no sentido de qualificar a gestâo; que muitas das coisas que foram debatidas

são as mesmas que ela já havia explanado; que sentia a ausência de liderança de governo

para estar defendendo as proposições; que era da bancada de situação. O Vereador Célio de

Queiroz (Célio da Farmácia) disse que o assunto das lâmpadas é grave, mas nem a Prefeita

e nem o Secretario levavam a sério, pois um simples poste no João Catingueira, o mesmo,

já fez indicação duas vezes sobre esta propositura e nada foi resolvido; que os assaltos no

Perímetro proveem dessa escuridão; que na Rua Joaquim Torquato há quatro lâmpadas

apagadas, assim como na cidade inteira; que é um problema simples, pois a população paga

esta taxa e esperava que isso fosse tratado como prioridade. A Indicação 19812022 foi

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

Em seguida, a l" Secretiíria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO:

020012022 de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requer que

sejam instaladas câmeras de monitoramento nas principais vias dos bairros. Riacho do

meio, Nações Unidas, Nova Pau dos Ferros, Zêca Pedro, Chico Cajá, Manoel Deodato,

Alto São Geraldo, João Catingueira. O Verrador Deusivan dos Santos disse que não é a

primeira vez que faz uma matéria relativo às câmeras de monitoramento na cidade, pois

está sendo notória a tomada de motos, assaltos, no dia a dia; que um meio de inibir a falta

de segurança, seria por meio destas câmeras nas ruas principais de cada bairro, pois é

aonde acontece os roubos e onde os marginais transitam. O Vereador Reginaldo Alves

parabenizou o autor da matéria e disse que é uma propositura importante; que apesar de ser

aposentado da reserva" mantém contato com os policiais; que de vez em quando eles

comentam a respeito de câmeras com defeito e o município não viabiliza o conserto; que

apenas dois funcionários atendem essa demanda na cidade de Pau dos Ferros; que viírias

câmeras na cidade de Pau dos Ferros não estão funcionando por este simples motivo
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(interligar um fio). O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que espeÍava

que a indicação chegasse até o gabinete da Prefeita; que ela pudesse solucionar os

problemas já relacionados a isto. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia)

parabenizou o autor da matériq disse que aüavés das câmeras já foi possível resolver

vários assaltos; que é preciso deixar as câmeras funcionando. A Indicação 20012022 foi

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

Prosseguindo, a 1" Secretária leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: MOÇÃO DE

PESAR: 0004/2022 de autoria dos Vereadores Alexsander Magnus Nunes Rochq Celio de

Queiroz Lopes, Francisca Itacira Aires Nunes, Francisco Deusivan dos Santos Nasario,

Francisco Gutemberg Bessa de Assis, Francisco José Femandes de Aquino, Jose Alves

Bento, Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, Karigina Dayana Maia Costa, Reginaldo Alves

da Silva e ZÉlia M*ia Leite: Moção de Pesar, à família enlutada, pelo falecimento do

Senhor Francisco Augusto de Queiroz. A Presidente da Casa falou em nome de todos os

vereadores, explanando sobre a saudade que o Sr. Francisco Augusto (Xixico) iria deixar

em todos os coragões. Foi dispensado o Pequeno Expediente. Por seguinte, a Presidente da

Casa encerrou a 37 Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, e para constaÍ, eu,

Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora./1' Secreííria da Mesa Diretora da Câmara

Municipal, lavrei a presente ata, mediante assessorarnento de Cabriela 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, constantê no

Livro de Registro de Presenga das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, de novembro de 2022.

rra Nunes Josefa A de Oliveira

Presidente lu Secreúria
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