
Estado do Rio Grande do NoÉe
Câmara iíunicipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

ATA DA 39T SESSÃO ORDINÁRIA DA 2! SESSÃO LEGISTATIVA DA 197

TEGISTATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e quinze

minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores e Vereadoras no Salão Nobre Antônio Alvino

de Sorrz', da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, no 1291, nesta cidade, cujo

evento foi coordenado pela Excelentíssima Presidente, a Seúora Francisca Itacira Aires

Nunes, mediante convocação através de grupo de ll'hatsApp, a todos os vereadores e

vereadoras, a 39'Scssão Ordinárie da 2'sessâo legislativa da 19Ê legislatura, oom o

objetivo de apreciar sete materias do Poder Legislativo: l. PROJETO DE LEI: 300012022

de autoria da Vereadora Francisca ltacira Aires Nunes (Bolinha), que denomina o logradouro

que especifica e dá outras providências. 2. PROJETO DE LEI: 2099n022 de autoria da

Vereadora Francisca ltacira Aires Nunes @olinha), que denomina o logradouro que

especifica e dá ouras providências. 3. PROJETO DE LEI: 209612022 de autoria da

Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveirg que institui a obrigatoriedade da realização

da audiência pública previa para a realização de obras com impacto urbanístico e dá outros

providências. 4. PROJETO DE LEI: 205912022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza e manutenção dos

terrenos baldios sern edificações em todos os bairros do município e da outras providências.

5. INDICAÇÃO: O20212022 de autoria dos Vereadores Alexsander Magnus Nunes Rocha

(Lekâ Fr€ntista), Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), Francisco José Femandes de

Aquino (Gordo do Bar), Reginaldo Alves da Silva e Zélia Maria Leite, que requerem que se

digne a enviar oficio aos presidentes: da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e do Senado,

Rodrigo Padreco, bem como ao Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto

Barroso, solicitando agilidade na apreciação da Ação de inconstitucionalidade da Lei

n'14.434 12022 que trata do piso para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, ora

em tramitação nesse Triburul. 6. NDICAÇÃO: 0201/2022 de autoria do Vereador

Reginaldo Alves da Silva, que indica ao Poder Executivo que adote as medidas necesúrias
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objetivando dar cumprimento ao que estabelece o art. 2" da lei no 14.164, de l0 dejunho de

2021. T.INDICAÇÃO: 019312022 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do

Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Palmira Chaves de Olíveíra, no Bairro

Domingos Gameleira. A Excelentíssima Presidente, a Senhora Francisca ltacira Aires

Nunes, cumprimenta a todos que s€ encontram de forma virtual através das redes sociais, e

os demais presentes. Prosseguindo a Sessâo, a l'Secreária, a Vereadora Aldaceia Oliveira,

realizou a conferência de quórum, na mediada em que do coletivo de I I (onze) vereadoreVas,

registrou-se a presença de l1 (onzr) conforme atesta lista de presença constante nesta ata

declarando, portanto, existência de quórum- Estavam prÊsentes os seguintes vereadores: l.

Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista);2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da

Farmácia); 3. José Alves Bento (Galego do Alho);4. Francisco José Femandes de Aquino

(Gordo do Bar); 5. Francisco Deusivan dos Santos Nasário;6. Francisca ltacira Aires Nunes

(Boliúa);7. Josefa Aldac.eia Chagas de Oliveira; 8. Reginaldo Alves da Silva;9. Karigina

Dayana Maia Costa; 10. Francisco Gutemberg Bessa de Assis; I I . Zélia Maria Leite.

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

ata da 38" Sessão Ordinária foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes na sessão. Em seguida, a l'Secretriria fez a leitura da ordem do dia.

Dando continuidade, a Ilustríssima l" Secre&íria, Josefa Aldaceia, Ieu a ementê e

justificativa, bem como o parecer da comissão pertinente, da seguinte matéria: PROJETO

DE LEI:2059DO22 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que dispõe

sobre a obrigaloriedade da limpeza e manutenção dos terrcnos baldios sem edificações em

todos os bairros do município e da outras providências. O parecer da Comissão de

Legislação, Justiça e Redação Final foi favorável ao referido projeto. A Vereadora Aldaceia

Oliveira disse que poderia muito bem levar ao Plenário um projeto de lei para que se plante

hortaliças em terrenos baldios, por exemplo; que o referido projeto implica em coragem, por

parte da gestão em regulamentar e tomá-lo vivo; que teÍrenos baldios trazem problemas que

comprometem a saúde pública; que sabia da existência da especulação imobiliríria; que quem

é propriet írio de terÍenos tem o dever de limpar seus terr€nos e quem mora perto das

propriedades não tem a obrigação de conviver com cobras e insetos; que é um projeto
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relacionado a sustentabilidade e insalubridade; que a questiio do imposto progressivo é outra

coisa. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou a Vereadora Aldaceia Oliveira por trazer o

referido projeto, de suma importrância. Disse que o projeto fere a própria norma do

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente; que não era (de certa forma)

responsabilidade do Município a limpeza dos terreiros baldios; que era responsabilidade do

município a limpeza das ríreas verdes e das áreas institucionais. Indagou aonde seria

colocado todo material que seria retirado dos terrenos, pois não há aterros para podas. Disse

que seria mais uma lei sem efetividade e sem cumprimento; que o município não tem

condigões de fazer a limpeza destes teÍrenos, se os proprieüírios não Íizerem em um período

de quinze dias; que por mais que seja quarenta cinco dias ou sessenta dias, não haveria

condições, pois tem viárias ruas que precisam de uma simples capinagem e não tem

efetividade; que na medida em que fosse limpo um terreno particular, iú onerar o município;

que infelizmenrc não tinha condigões de votar favonivel a um projeto como este, tendo em

vista os argumentos mencionados e parabenizou novamente a autora da matéria. A

Vereadora Aldaceia Oliveira disse que o referido projeto não fere a legislação no que tange

a garantia da sustentabilidade e defesa ambiental; que o que estava sendo posto era uma

questão entre público e privado, assim como a saúde. Indagou se era legal uma pessoa

comprar um terreno e nunca limpar, assim, prejudicando a vizinhança, comprometendo a

saúde das pessoas. Falou que era sim, uma especulação imobilirária que fere principios

constitucionais e os direitos .laq pessoas; quo era preciso entender que direito e dever há uma

indissociúilidade; quejá levou vários projetos em que há parcerias entre público e privado;

que o dever de garantia de sustentabilidade, de defesa ambiental, da saúde humana, está para

público e privado; que na forma da lei estava posto que a gestão notiÍicaria três vezes, em

um prazo de quarenta e cinco dias. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa),

parabenizou a autora da matéria. Disse que se preocupava com a questilo da notificação e

como a prefeitura iria colocar funcioniírios para limpar os terrenos; que a Secretaria de

Infraestrutura não estava equipada suficientemente, assim como a Secretaria de Meio

Ambiente. Iadagou como seria notificado aos proprietilrios, aonde seria colocado o lixo

coletado, bem como outras questões. Explanou que seria um pmjeto de extremo beneficio,
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mas que se preocupava com outros pontos. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar)

parabenizou tambem, a autora da matéria. Disse que não ia se abster de nenhuma votação;

que não votaria favoúvel, pois não sabia que tabela iria ser usada; que quando é posto na

forma da lei, poÉm, há uma dificuldade por parte da gestiio e muitas ruas já se encontram

sujas por falta de um quantitativo de trabalhadores; indagou como seria feita essa limpeza

em condições como essÍrs; que a intenção da Vereadora Aldaceia Oliveira era a melhor

possível, mas não podia votar favonível, sendo contnirio. A Vereadora Zélia Leite

parabenizou a autora pela matéria; disse que era um projeto importante e tinha consciência

disso; que sabia das dificuldades que existem em Pau dos Ferros em relação à saúde; que

sabia de muitas pessoas que tiúa terrenos, não só empresírios; que via de uma outra forma,

pois quando foi Secretríria de Saúde, tentou de várias formas com a Secretaria de Meio

Ambiente e conversando com imobiliárias; que havia trmbém pessoas pobres que não

tinham condições de construir sua casa, nem como limpar e ceÍcar; que se preocupava com

esta situação, pois a Prefeitura não limpava nem o lixo que tem no meio da rua. Falou que

há entulhos na Rua Hemetério Femandes; que há entulho tomando a entrada da Rua Ozório

Augusto de Oliveira e tiraÍam uma paÉe, deixando outrÍr; que é vitima deste tipo de coisa,

de ratos, de baratas, etc., poÉm via de um outro lado, as pessoas que nÍio tem condições nem

de cercar e nem de limpar. Indagou como alguém acreditaria na gestilo da forma como está

e como a gestora iria cobrar. Explicou que o projeto era pertinente, no entanto, não poderia

votar favoúvel, pois niío sabia como o projeto seria administrado. A Vereadora Aldaceia

Oliveira disse que sua preocupação era poque quando se fala em limpeza pública e dos

danos que o lixo trazem para a população, não tiúa distinção e os grandes terrenos baldios

não eram dos pobres; que os pobres quando têm terrenos pequenos, eles limpam direito; que

na verdade, não queriam bater no bolso de quem tiúa muito dinheiro, fazendo especulação

imobiliária; que entiio, quando fosse falar em resíduos sólidos, é bom lembrar que há

distinção entre público e privado; que esteve discutindo projetos em que traz o público e

privado para ajudar no desenvolvimento econômico da cidade; que há empresirios e

microempresirios que sâo fundamentais nesse sentido; que tÍouxe o projeto porque as

pessoas pediam e não deixaria neúum projeto de lei arquivado; que seria votado, mas

4



justificaria para os munícipes o motivo pelo qual não foi aprovado. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) disse que no Código Tributrírio em que foi votado, tem a questão

do imposto progressivo até o proprieúrio perder o imóvel. Indagou como o município iria

fazer esse serviço sem condições financeiras; que não adiantava fazer este tipo de projeto e

não ser cumprido. Explicou que votaria contrário. O Projeto de Lei 205912022 foi colocado

em votação e não foi aprovado, tendo como votos favoráveis apenas os Vereadores Célio de

Queiroz (Célio da Farmácia) e Aldaceia Oliveira. A Vereadora Karigina Maia não votou,

pois se ausentou da sessão. Foram seis votos contrários e dois favoráveis. Em seguida, a lâ

Secretiiria leu a ementa e justificativa, bem como parecer da Comissão Pertinente, da

seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 209612022 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveirq que institui a obrigatoriedade da realizagão da audiência pública prévia

para a realização de obras com impacto urbanístico e d:í oukas providências. O Parecer da

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi favorável. A Vereadora Aldaceia

Oliveira disse que obras de impacto urbanístico em uma cidade, não pode ser só decisão de

uma gestão, porque geralmente tem sido barganhado por negociações que fogem aos

princípios democráticos; que no Estatuto da Cidade este princípio estrí garantido; que o

projeto de lei é no sentido da população conhecer o planejamento urbano da cidade; que

quando for uma obra pequena" não necessitaria de audiência, mas quando for obras grandes

turísticas, sim; que por falar em turismo, o Barravento deve ser aproveitado, terceirizando

ou fazendo algo neste sentido. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou

a autora da materia e disse que votaria favonível. O Vereador Reginaldo Alves disse que

votaria favoúvel, pois é para um bem da coletividade, sendo algo participativo com o povo.

O Projeto de Leí 209612022 foi colocado em votação e foi aprovado por unânimidade pelos

vereadores presentes na sessão. Em seguida, a l" Secreúria leu as ementas e justificativas

das seguintes matérias que tramitarão em comissões pertinentes: PROJETO DE LEI:

3000/2022 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha), que denomina

o logradouro que especifica e dá outras providências; PROJETO DE LEI: 209912022 de

autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha), que denomina o logtadouro

que especifica e dá outras providências. Dando continuidade, a l'Secretiíria leu a ementa e

5

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Xlunicipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato



{

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

Desenvolvimento Social; que o Govemo do Estado iná co-financiar um serviço regionalizado

para cuidar das crianças e adolescentes; que a Prefeitura de Pau dos Ferros pudessem ver

esta questão com atenção. O Vereador Reginaldo Alves pediu ao Poder Público Municipal

que tivesse zelo com as demandas do povo; que muitas pessoas o procuram para fazer apelos

com coisas simples, como esgoto, capinagem; que em frente ao Estabelecimento de Valdete

Lanches, um rapaz caiu dentro de um buraco na rua; que os moradores do Bairro Nações

Unidas estão sofrendo com o acesso péssimo dos logradouros intransiúveis; que era preciso

hierarquizar as prioridades; que era preciso humanizar os atendimentos nas secretarias; que

todos os vereadores cobram, mas as demandas estão saindo do controle; que espera uma luz

no fim do únel. A Vereadora Zélia Leite pediu para se ausentar. A Vereadora Itacira Aires,

Presidente da Casa, pediu para encerrar na próxima semana, as atividades legislativas, pois

queria fazer a sessão de votação da LOA e tamMm, a última sessão ordinrária, no dia quatorze

de dezembro. A Presidente da Casa elencou sobre uma mensagem que recebeu, em que

mencionaram sobre servir água em uma garrafa de plástico. Disse que deixaria a Presidência

da Câmara toda equipada neste sentido, com utensílios de cozinha novos. Explanou sobre a

Sessão Solene do Título de Cidadania Pau-Ferrense, pedindo a todos os funcionrá.rios para

participarem. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa), Líder do Governo, explicou

que iria rebater algumas informações repassadas pelo Vereador Reginaldo Alves, pois a

empresa ECOSERV chegou em Pau dos Ferros no ano de 2002; que o primeiro e segundo

de Termos de Adesões foram em 2020 e o ex-gestor foi que contratou; que a atual gestão

manteu o contrato pois pegou a cidade em um colapso e por isso, manteu o contmto; que

mais na frente, a empresa ganhou a licitação e o ex-secre!ário desta pasta, era o atual Vice-

Prefeito e ele mesmo, tinha ab€rto o edital de licitação de serviços de limpeza; que há viírios

termos de pagamentos para a Empresa EGOSERV, feitas pelo ex-Secretario de

lnfraestrutura, irmão do denunciante, o Vereador Reginaldo Alves. Sobre a Denuncia do

Cartão do Sus que conceme sobre transfer€ncia de cartões para Pau dos Ferros, para

beneficiar algum deputado, indagou qual foi o critério para a perfuragão dos poços em Pau

dos Fenos, se teve critério na Secretaria de Agricultura ou na Prefeitura Municipal; que ele

trouxesse os critérios, pois se foi para beneficiar algum deputado, quem tem teto de vidro,
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não pode atirar a pedra. Por seguinte, a Presidente da Casa encerrou a 39 Sessão Ordinária

do ano de dois mil e vinte e dois, e paÍa constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira,

Vereadora/ l' Secreúria 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, constânte no Livro de Registro de Presença

das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Fenos, 07 de dezembro de 2022.

Aires Nunes Josefa Al de Oliveira

Presidente
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