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ATA DA8! SESSÃO EXTRAORDINÁRN DA 2E SESSÃO TEGISIÁTIVA DA 193

LEGTSIÁTURA DA CÂMARA MUNICIPAI DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas

e vinte e um minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores e Vereadoras no Salão Nobre

Antônio Alvino de So"'^ da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, n' 1291,

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

Francisca Itacira Aires Nunes, mediante convocação através de gnrpo de WhatsÁpp, aÍodos

os vereadores e vereadoras, para paÍticiparem da S Sessio Ertraordinária da 2' sessão

legislativa da 19' Iegislatur&, com o objetivo de apreciarem uma matéria do Poder

Executivo: PROJETO DE LEI: 208712022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna

Almeida Nascimento, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pau dos Femos

para o exercício de 2023 e determina outras providências (LEI ORÇAMENTÁruA ANUAL

2023). A Excelentíssima Senhora Presidente cumprimentou a todos que se encontravam de

forma presencial e através das redes sociais. Em seguida, a l" SecreÉria realizou a

conferência de q uórum . Em um coletivo de I I (onze) vereadores/as, registrou-se a presença

de onze (ll). Estavam presentes os seguintes vereadores: l. Alexsander Magnus Nunes

Rocha (Leka Frentista); 2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3. Francisco José

Fernandes de Aquino (Gordo do Bar);4. Francisco Deusivan dos Santos Nasário 5. Itacira

Aires Nunes (Boliúa) 6. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 7. Jose Alves Bento (Galego

do Alho); 8. Reginaldo Alves da Silva; 9. Francisco Gutemberg (Gugu Bessa); 10. Karigina

Dayana Maia Costa; I l. Zólia Maria Leite. Conforme atesta lista de presença constante nesta

et& declarando, portanto, existência de quórun. A Prcsidente da Casa, informou que a ata

da 40 Sessão Ordinária iria ser enviada posteriormente para o e-mail de todos os vereadores,

pois o documento possuía vinte folhas e não teria como ser lida a leitura no referido

momento. Por seguinte, A l" Secretária leu a ementa, justificativa e principais parágrafos

(por conter oitocentas folhas) da seguinte materia: PROJETO DE LEI: 2087 12022 de autoria

da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que estima a Receita e fixa a
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Despesa do Município de Pau dos Ferros para o exercício de 2O23 e determina outras

providências (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023). Foi lida o Parecer n" 2087 /2022 e

Relatório da coMlssÃo DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. O Líder do Govemo,

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que era um projeto importantíssimo e foi

debatido várias vezes na Casa Legislativa com a Secreülria Larissa Alves, juntamente dos

Vereadores; que gostaria que todos votassem a favor. O Vereador Reginaldo Alves disse que

a LOA foi apteciada na Casa Legislativa; que os vereadores não podiam ser objeção para

engessamento de gestiio; que sempre votou favorável na LOA e vai continuar votando; que

queria informar para a população que os nobres vereadores não propuseram emenda para o

oÍçamento porque o Executivo não cumpre, então não adiantaria; que iria continuar fazendo

o que fosse necessário no orçamento, desde que fosse pertinente para a população; que o voto

dele iria ser favorável, pois é a favor do povo, mesmo tendo um veto referente a um projeto

de lei que era para beneficio do povo do campo em que se estabelece diretrizes. 0 Vereador

Francisco Cutemberg (Gugu Bessa) pediu à Presidente da Casa para que o Vereador

Reginaldo se detivesse somente ao projeto. O Vereador Reginaldo Alves pediu desculpas e

disse que iria votar favonível ao projeto e não iria engessar a gestão, diferentemente de outras

gestões que fizeram um remanejamento de dez por cento e fizeram um alarde; que esperava

que quando tiver um próximo gestor em dois mil e vinte e cinco, os edis que estiverem

presentes na Câmara Municipal não façam um alarde, pois lembraria do rosto de cada um./a.

A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que iriam votar a Lei Orçamenüíria Anual do ano de

dois mil e vinte e três, pautada na Lei de Diretrizes Orçamentrárias; que a referida lei traz o

desenho do que a gestão precisa ter como referência para a construção do PPA; que queria

pedir à Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida o que já tinha dito pessoalmente; que todo

gestor precisa estar chamando as equipes para estaÍ checando o realizado, o não realizado,

as receitas e despesas; que esperava que no próximo ano se realizasse menos sessões

extraordinárias em período de recesso; que no próximo ano, o legislativo possa realizar

grandes debates, grandes audiências; que a procuradoria da mulher possa ser instalada; que

tinha chegado mais uma advogada mulher e isso iria ser beneficio da Crâmara; que iria votar

favorável. A Presidente da Casa informou que o desejo da Vereadora Aldaceia Oliveira era
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o desejo de todos os vereadores. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que

a estima do valor para o ano era de R$ 160.449.740,00. Explanou sobre a Secretaria de

lnfraesfiutura que tem uma estimativa para o ano de dois mil e vinte e três de leze milhões.

Disse que gostaria de destacar sobre isso para que se viabilize muitas demandas que foram

pautadas no Plenário, como a Avenida São João, as tampas de tubulação de esgotos que esülo

danificadas desde do final do invemo (moradores no Chico Cajá o procuraram para falar a

respeito), e outras demandas paÍa que possam ser colocadas em pnitica em 2023 pelo

Executivo que diz "Valorizando nossa gente"; que nilo ficasse só no papel e se viabilizassem

as demandas. O Projeto de Lei 2087 /2O22 foi colocado em votação e foi aprovado por

unanimidade pelos vereadores presentes. A Presidente da Casa declarou que portanto, os

trabalhos legislativos do ano de 2023 estavam sendo encerrados; que gostaria de agradecer

toda contribuição, compreensão, paciência dos nobres edis enquanto, a mesma, esteve como

Presidente da Casa Legislativa. Falou que no dia vinte e dois, se não estava enganada, os

funcionários queriam comemorar os aniversariantes e iria convocaÍ os vereadores; que

também iria convocar a UFERSA para expor o projeto da nova sede; que se iniciou a reforma

da fachada da Câmara Municipal; que âp€$r de toda a burocracia, ainda iria fazer um

melhoramento no telhado; que in.a fazm a identihcação da fachada; que talvez não fosse dar

tempo enffegar até o dia trinta de dezembro, mas estava fazendo todo o empenho para isso;

desejou um natal de saúde, paz, confratemização e elo entre as famílias, assim como um ano

novo repleto de realizações; que desejava sucesso ao Vereador José Alves (Galego do Alho).

O Vereador Deusivan dos Santos parabenizou a Presidente da Casa por seu trabalho na

Câmara Municipal e desejou um feliz natal e um feliz ano novo para todos. O Vereador

Reginaldo Alves desejou um feliz natal e um póspero ano Novo para todos; parabenizou a

Excelentíssima Seúora Presidente, Itacira AiÍes (Bolinha) e a respectiva Mesa Diretora;

desejou sucesso na nova administração da Casa Legislativa, apesar das divergências. Pediu

para o próximo Presidente (José Alves Bento) abrir as portas para o público e que valorizasse

os servidores da Casa Legislativa, assim como os nobres pares. A Vereadora Zélia Leite disse

que já são viírias legislaturas em que fez e faz parte da Câmara Municipal, juntamente com

a Presidente da Casa; que a Presidente sempre mantém o mesmo perfil de tranquilidade,
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meiguice e humanidade; que apesaÍ de todas as divergências, ela sempre desempenha um

papel importantíssimo de escutar, ouvindo mais do que falando. Desejou um feliz natal e ano

novo. Parabenizou o próximo Presidente da Casa, o Senhor José Alves (Galego do Alho).

Pediu para Jesus colocar a mão em cima dele e tivesse miseriórdia; que nunca teria coragem

de assumir uma presidência de uma Câmara; que via os colegas que passaram poÍ essa

experiência e é preciso ter muito cuidado, porque não via um que saísse sem problemas; que

se ele possui os cabelos brancos, iria cair se não houvessem cuidados. Desejou boa sorte, que

Jesus o abençoasse. Falou que quando foi Secretriria de Saúde, apresentâva o Relatório da

Saúde saía muito angustiada, mas ao mesmo tempo mostrava para a sociedade os serviços

que haviam sido realizados com comprovações, através de documentos; que era muito bom

fazer uma Audiência Pública para prestação de conlas, mas infelizmente não podia, pois na

Lei Orgânicajá define que o Secre&irio/a só pode prestar contâs; que existem coisas que as

vezes queria falar, mas não podia, ficando calada. Falou o que mais lhe entristecia como

Vereadora eram essas situagões, pois muitas vezes dava oportunidade para o Executivo

executar e não executava. Por fim, desejou um feliz ano novo e feliz natal para todos. A

Vereadora Aldaceia Oliveira disse que onde há humanos, há conflitos; que a Presidente da

Casa era uma Excelente mediadora de conflitos; que achava o formato da Câmara muito

presidencialista, mas que era histórico; que acreditava que os presêntes tiúam um

compromisso com a coletividade, pois todos estavam fazendo renúncias; que cada um fazia

e exercitava isso. Disse que se incomodava com a repÍesentação social aplicada em cima de

cada vereador/a; que se fzesse um questionário e aplicasse em cima de uma amostragem,

veriam que as pessoas não veem o vereador como sujeito importante, pois geralmente

associam o parlamento com o assistencialismo; que os vereadores são responsável por

mudarem essa imagem que a população tem. Falou para a próxima Mesa Diretora deveria

escutar mais os nobrrs pares, pois apesar das forças políticas extemas que são exercidas, é

preciso ouvir; que possa ir mudando a quesüio de uma gestão presidencialista, além de que

é preciso mudar o regimento intemo da casa, pois é necesúria a paÉicipação popular; que

democracia participativa só se aprende participando; que não é para ter medo de escutar a

população; que só o que üí morto é que não muda. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu
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Bessa) disse que respeita a Excelentíssima Senhora Presidente; que queria pedir aos senhores

vereadores/as para ajudar a nova Mesa Diretora para trabalhar junto com todos os onze

nobres pares; que o novo gestor valorizasse a Casa Legislativa como a prosente Presidente

já vem fazendo, que possa dialogar como a Mesa Diretora atualjá vem dialogando; que tudo

que for fazer na Câmara Municipal, pudesse se reunir com os demais colegas; que como iÉ

participar da Mesa Diretora, ajudará também. Desejou um feliz ano novo e feliz natal para

todos os vereadores e para a população. Convidou todos os vereadores para participar da

entrega de seis novos veículos que serão entr€gues para o Município de Pau dos Ferros. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou a Presidente da Casa. Disse que

estar Vereador é algo de muita responsabilidade, equilíbrio, pois todo dia são muitas

demandas e com discemimento precisa reivindicava através de requerimentos e ações; que

estava muito feliz em participar da Câmara Municipal; que é uma Câmara Municipal fluente

com os vereadores e munícipes. Desejou um feliz ano novo e feliz natal para todos, assim

como uma boa administração para o próximo presidente, o Seúor José Alves Bento, O

Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou a Presidente da Casa pelo

brilhante trabalho que desempenhou; que sempre teve atenção com os vereadores; agradeceu

por ela ter calma e paciência na prcsidência. Desejou um bom trabalho para o próximo

prcsidente e desejou boa festas para todos. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse

que a Presidente da Casa conduziu os trabalhos da Câmara Municipal de forma digrra.

Parabenizou a próxima Mesa DiÍetora da Casa; disse que não era fácil, mas quando se tem

uma equipe boa para trabalhar, tudo daú certo; que iria ajudar no que fosse possível; que

olhando pelos vereadores, olharia por Pau dos Ferros. Desejou um feliz natal e próspero ano

novo para todos. O Vereador José Alves (Galego do Alho), disse que daria continuidade aos

trabalhos da atual presidente; que a reforma da Cas4 a Presidente já deixaria paga; que as

cadeiras e mesas novas já estavam pagas; que os condicionadores de ar de todas salas

estavam chegando; que os gabinetes já estavam quase todos prontos; que iria tentar fazer o

melhor pro povo, para a Casa e no que dependesse dele, iria fazer melhor ainda. Explanou

sobre o 2o Secretário que faleceu, o Senhor Francisco Augusto de Queiroz, tecendo

comen!ários e elogios para ele. Agradeceu a Presidente da Casa, juntamente com a l"
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Secreúria pelos trabalhos executados. Falou que iria fazer tudo para começar a construção

da nova sede; que iria pedir para quem pudesse ajudar. Desejou um feliz ano novo e feliz

natal para todos. A Presidente da Casa disse que o que pôde fazer e transformar, tentou; que

as estantes do almoxarifado estavam chegando para serem instaladas; que foi feita uma

homenagem para todas as mulheres que ocupaÍam o legislativo (na subida da escada); que

iriam ser colocadas cortinas de ar, na recepção; que chegaria outro ar-condicionado para o

plenário; que foi feita a sala da Ouvidoria; que procurou fazer da melhor maneira possível;

quejá deixaria todo o dinheiro para a reforma da fachada da Câmara; dinheiro para compra

de novas cadeiras; películas para os gabinetes; que comprou novos utensílios e peças de

cozinha; que tudo que era possível fazer, tentou fazer. Em seguida, foi encerrada 7u Sessão

Extraordinária da Câmara Municipal de Pau dos Ferros e, para constar, eu, Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveira, lu Secretiiria, lavrei a presente ata, mediante assessoramento de Gabriela

Oliveira Lima, na condição de Assistente da Mesa Diretora, que vai assinada por mim e

pelos(as) demais vereadores e vereadoras presentes, mediante lista de presença dos

vereadores e vereadoras, constante no Livro de Registro de Presença das Sessões dessa Casa

Legislativa.

Pau dos Ferros, 14 de dezembro de 2022.

rra rres Nunes Josefa tvelra

Presidente
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