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

ATA DA 21ê SESSÃO ORDINÁRN DA 1! SESSÃO LEGISTATIVA DA 19ê

LEGISLÂTURA DA CÂMARA MUNICIPAI DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, as quinze horas e dezesseis minutos,

reuniram-se os Senhores Vereadores via reunião virntal (Google Meet), mediaote

convocação feita pela Excelentíssima Presidente da Mesa DhetorÀ a Vereadora Itacira

Aires, através de Oficio Circular n'002112021, a todos os vereadores e vereadoras, a 21'

Sessão Ordinária da l' sessão legislativa da 19' legislatum, com o objetivo de apreciar

quinze matérias, cinco do Poder Executivo e dez do Poder Legislativo: 1. PROJETO DE

LEI:198312021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento.

Dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo aos Comerciantes e Lojistas do Município

de Pau dos Fenos/RN e &i outras proúdências; 2. PROJETO DE LEI: 198412021 de autoria

da Exceleníssima Prefeita Marianna Ameida Nascimento. Autoriza a abertura de Credito

Especial e dá outras providências; 3. MENSAGEM DE VETO: 000212021 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento. Trata-se do VETO PARCIAL:

PROJETO DE LEI N"I966/202I-PARAGRÁFO ÚNICO DO ART.1O DO

SUBSTITUTIVO N"001/2021. 4. PROJETO DE LEI: 196212021 de autoria do Vereador

Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa), denomina o conjunto habitacional José

Augusto Lobo (Zé Lobo), o loteamento de propriedades do seúor Armando Pessoa

Almeida localizado no bairro Riacho do Meio, Pau dos Ferros/RN; 5. PROJETO DE LEI:

198012021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento. lnstitui o

serviço de motoüáxi no município de Pau dos Ferros e dá outras proüdências; 6. PROJETO

DE LEI: l981l202l de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento.

Institui o Sistema Mrmicipal de Ensino de Pau dos Ferros e dá outras providências; 7.

PROJETO DE LEl. 198212021 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveira.

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Progmma - Colorindo a Escola - no Sistema

Municipal Pública de Educação , em Pau dos Ferros/RN e dá outras providências; 8.
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INDICAÇÃO: 0113/2021 de autoria dos Vereadores: Francisco José Femandes De Aquino

(Gordo do Bar) e Zélia Maria trite. Requer a iluminação e Urbanização da rua Itamiran

Nnnes de Aquino Lima, no bairro São Geraldo; 10. INDICAÇÃO: 011412021 de autoria

dos Vereadores: Francisco José Femandes De Aqúno (Gordo do Bar) e Zêlia Maria Leite.

Requer a compra de uma ambulância para o Perímetro Irrigado; 11. INDICAÇÃO:

0179/2021 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho). Requer a

Pavimentação e Drenagem da Rua Vicente Barros, no Bairro Frei Damião; 12.

INDICAÇÃO: Ol8Ol2O2l de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho).

Requer a Construção de uma Praça de Lazer, Polo de Academia Comuniüí'ria, no Bairro

Chico Cajá; 13. INDICAÇÃO'. Ol93l202l de autoria do Vereador Celio De Queiroz Lopes

(Célio da Farmáci4. Requer que proc€da na troca de lâmpadas tradicionais por do tipo

LED, a troca e reparos da fiação dos postes de iluminação pública dos canteiros na Rua

Joaquim Torquato, Bairro São Judas Tadeu em Pau dos Ferros; 14. INDICAÇÃO:

019612021 de autoria da VeÍeadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveira Requer ao Poder

Executivo a urgente reforma/revitalização da Casa de Culnra Popular Joaquim Correia,

cedida ao município por meio de assinatura do Termo de Cooperação entre a Prefeitura

Municipal de Pau dos Ferros e a Fundação José Augusto - FJA, no município de Pau dos

Ferros/RN; 15. INDICAÇÂO: Ol97l202l de autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos

Santos Nasario. Requer ao Supervisor da unidade local do DNTI de Mossoró, o seúor

Jean Marcell Azevedo de Almeida, providencias em relação ao número de veiculos longos

que não conseguem realizar a cuÍva no contomo da BR226, na cidade de Pau dos Ferros.

A Excelentíssima Sra. Itacira Aires Nunes, cumprimenta a todos os presentes que se

encontram de forma presencial e virtual atraves das redes sociais. Em seguida passou a

palawa para Ilustríssima l'Secretriria da Mesa Diretora, a Senhora Vereadora Aldaceia

Chagas de Oliveira, concedendo a palavra para a mesma. A Vereadora Aldaceia Chagas de

Oliveira, dcsejou boa tarde, cumprimentando a Presidente da Mesa Direüora, colegas

vereadores c dcmais participantes pres€ntes c a poputação pauferrense. Em seguida,

realizou a conferência de quóntm, na mediada em que do coletivo de l l (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
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seguintes vereadores: l. Alexsander Mapus Nunes Rocha (Leka Frentista); 2. Celio de

Queiroz Lopes (Cétio da Farmráaia); 3. Francisco Deusivan dos Santos Nazrfu:io; 4.

Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa); 5. Francisco José Femandes de

Aquino (Gordo do Bar); 6. Itacira Aires Nunes (Bolinha); 7. José Alves Bento (Galego do

Alho); 8. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 9. Reginaldo Alves Da Silva; 10. Zélia

Maria Leite. Havendo ab€rtura de quórum suficiente, a Presidetrte da Casa declarou aberta

a sessão. O Vereador Francisco Augusto De Queiroz (Xixico) jusificou ausência, em

virturde da recuperação de um problerna de saúde. A Presidente da Casa pediu para que

fosse discutida a ata da 2ff Sessão Ordinária, esclarecendo que foi enviada para todos os e-

rzails institucionais dos nobres pares, assim como panr o ÍlhatsÁpp. A ata da 20 Sessâo

OrdinriLria foi colocada para votação e assim, foi aprovada por unanimidade. Em seguid4 a

Ilustrissima Senhora Secretiíria, Aldaceia Oliveira, fez a leitura da ordem do dia. Em

seguid4 a Presidente da Casa esclareceu que chegou na Casa Legislativa duas matérias em

caníter urgência especial para votação: PROJETO DE LEI: 198/.12021 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Ameida Nascimento. Autoriza a abertura de Crédito

Especial e dá outras providências. PROJETO DE LEI: 1983/2021 de autoria da

Excelentissima Prefeita Marian"a Almeida Nascimento. Dispõe sobre a criação do

Programa de Estímulo aos Comerciantes e t jistas do Município de Pau dos Ferros/RN e

dá outras providências. Tambem foi rcaliza<la a votaÉo para estas duas respectivas

matérias seÍem hcluídas ou não na sessão. Foram contrários, os vereadores: Célio de

Queiroz (Célio da Farmácia), Francisco José (Gordo do Bar), Alexsander Magnus (Leka

Frentista) e Zélia Leite. Os demais vereadores presentes votârâm a favor da inclusão das

Íespectivas matérias na ordem do dia. Em seguid4 a Ilustríssima Secretrária, leu a ementa e

justificativa do PROJETO DE LEI 198312021. O Vereador Reginaldo Alves, Líder do

Governo, fez sua justificativa afirmando que a própria lei já justifica-se bem e pediu

desculpas pelo imprevisto de ter enviado esse projeto de forma urgente, mas era necessário

visto a importância do mesmo. Afirmou que é um projeto que vai motivar a economia e

incentivar as pessoas a comprarem aos comerciantes, gerando uma cartela rotativa da

economia e aquecendo-a para o crescimento da economia local. O Vereador Francisco José

(Gordo do Bar), afirmou que de anternão não é contrário ao pÍojeto, mí§ era contrário a
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maneira que chegou na Casa Legislativa, e assim, iria votar favorável. Acrescentou que

deveria ter uma acessibilidade do Poder Executivo, juntamente da Câmara Municipal em

relação a isso, visto que se, precisando vir (a matéria) em caúter de urgência, que seja

enviado antecipadamente, e não em cima da hora, à l5h (quirze horas) da tarde e os

vereadores não terem nem a oportunidade de lerem e folhearem os projetos. Também disse

que achava que os projetos de leis em canáter de urgência são legítimos, mas tem que haver

uma maneira de tratar a Câmara Municipal de Pau dos Ferros, pois não é que tern a maioria

da Casa que deva fazer este tipo de coisa, ou retirasse a pauta da Casa. E, finalizou que

seria favonível ao projeto, inclusive na Lei Orçamentriria. O Vereador Deusivan Santos

disse que é um projeto de suma importância, no entanto, também questionou a questão dos

projetos serem enviados em caniter de urgência e como Vereador, tem esse direito de ler e

se debruçar sob os projetos, e que deve haver uma relaçâo mais próxima entre Câmara e

Executivo. Afirmou sobre a importância do projeto, principalmente em tempos de

pandemia. A Vereadora Zélia Leite disse que queria fazer um pedido, e esclareceu que não

era contra o projeto, que iria votar a favor. No entanto, precisava fazer um pedido para o

Líder do Govemo e para a Presidente da Cas4 que quando fosse enviado um projeto em

caráter de urgência, fosse enviado pelo WhatsApp, m€smo que fosse em última hora,

enquanto as sessões estão assinr, de forma virtual; que fosse mandado para discutir ou

mesmo, o líder da hancada, para ele discutir e repassaÍ para os demais vereadores, pois era

uma forma de ter mais conhecimento. Acrescentou que não ia votar contra, iria votar a

favor, mas que sabia dessa necessidade de caniter emergencial às vezes, mas seria

importante ter acesso antes pelo coúecimento. Exemplificou que na hora que a

Ilustríssima Secretiíria estava lendo o referido proieto, ela disse coisas que estavam

faltando, pois são coisas assim de última hora que se ficam quesüonando e recebendo dez

minutos ou quinze minutos antes, &í tempo fazer uma leitura; mas, chegando de última

hora, üficulta para a Secretária e para todos os nobres vereadores. A Vereadora Zélia Leite

também aproveitou o momento para pedir a Excelentíssima Presidente, para colocar as

matérias de sua autoria (unto com Francisco José [Gordo do Bar]), pois possuía uma

consulta marcada para as l6h (dezesseis horas). A Vereadora Aldaceia Oliveira, afirmou

que depois de uma pandemia, qualquer iniciativa que venha fortalecer a economia do lugar,
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ela deve ser valorizada. Principalmente, num periodo pós pandemia. Tambem disse que o

projeto era muito bom e tinha relevância social, no entanto, úo poderia deixar de

concordar com algumas falas que foram feitas, visto que a mesrna e os demais vereadores

estão vereadores e infeliznente, a população ainda os vê como parte muito distante de suas

funções, e é preciso valer que a Casa Legislativa é um casa de poder. Afinnou que iria

cobrar do Poder Executivo para enviar as matérias em tempo regimental, apesar que

existem situações que demandam wgência, mas que dê tempo de entrar, pelo menos para

ler o projeto. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou o Poder

Executivo pela brilhante ideia e disse que não poderia deixar de concordar com seus

colegas vereadores, pois não é de agora que chega um projeto de última hora para ser

aprovado e sabe o que os comerciantes estiio passando na pele, a nivel local e a nivel

regional; acrescentou que esse pÍojeto iú estimular o comércio e as compras em Pau dos

Ferros, e que os comerciantes se regularizem mediante a aprovação desse projeto. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) afirmou que é um projeto de fundamental

importância e que era favonível, e disse que fazia de suas palawasr Írs mesmas do Vereador

Francisco José (Gordo do Bar) e desejou um feliz dia dos estudantes para todos aquele que

encootraram e encoDtraÍn no coúecimento a resposta para todas Í§ nossas perguntas. o
Projeto de [-ei l983l202l foi colocado para votâção e foi aprovado por unanimidade pelos

vercadores pÍesentes na sessão. Em seguid4 a Ilustríssima Secretríria, Aldaceia Oliveira

leu a ementa e justificativa do Projeto de Lei 198412021. O Vereador Reginaldo Alves,

Líder do Governo, afimrou que não iria se estender muito, pois já tinha sido mencionado

no projeto anterior, e este, estava apenas exemplificando, colocando em pauta de onde

seria retirado o reclu'so, pois existe uma dotação orçamentiíria que é realizada anuaknente.

O Projeto de Lei 198412021 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade

pelos vereadores presentes. Em seguida, a Ilustrissima Secretária leu a seguinte matéria:

MENSAGEM DE VETO: 000.21202l de autoria da Excelentíssirna Prefeita Marianna

Almeida Nascimento. Trata-se do VETO PARCIAL: PROJETO DE LEI W196612021-

PARÁ.GRÁf'O ÚtttCO OO ARI'.I" DO SUBSTITLTTIVO N"001/2021. O Vereador

Reginaldo Alves parabenizou todos os estudantes, em especial, seu irmão, Renato Alves,

que estava completando mais um ano de vida. Em seguida esclareceu que o Poder
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Executivo entendeu, por meio do memorando apresentado, as referidas razões do veto e

confonne fossem tidas as discussões sobre a matéria, falaria algo mais a respeito. O

Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que até o momento não estâva entendendo

porque foi enviado o referido veto, visto que quando a eqüpe técnica da Prefeitura, através

da Secretaria de Saúde afirma sobre o tempo que dri para fazer as informações.

Acrescentou que anteriormente, quando o projeto chegou na Cas4 pedia-se vinte e quatro

horas e quando foi para ser votado ficou em setenta e duas horas; no entanto, a equipe

técnica afirma no memorando que estrí sendo divulgado apenas duas vezes por semana,

Írortanto estii sendo um tempo ultrapassado, já que em duas vezes por semanâ se

contabiliza cento e ünte horas, ficando um espaço de sessentâ e duas horas entre cada

atualização. Assim, o mesmo não entendeu o porquê desse veto, se o Poder Executivo já

esüí realizando a informação com menos horas que o referido projeto de lei. O Vereador

Deusivan Santos disse que iria falar exatamente as mesmas coisas que o Vereador

Francisco José (Gordo do Bar), já que o Poder Executivo já está notificando os casos em

menos tempo que a ementa do próprio projeto. A Vereadora Zélia Leite disse que o que ia

falar estava de acordo com as palavras do Vereador Francisco José (Gordo do Bar) e do

Vereador Deusivan Santos, e falou que não tiúa necessidade do veto porque foi feito um

acordo na Casa para setenta e duas horas, e a Secretaria de Saúde já faz isso, então não há

necessidade desse veto, e assim, votaria contra, pois não tinha necessidade. O Vereador

Francisco Guternberg (Gugu Bessa) pediu para a votação ser feita de forma nominal. O

Vereador Reginaldo Alves sugeriu que não fosse feita votação nominal, pois não havia

necessidade A Vereadora Aldaceia Oliveira concordou com o Vereador Reginaldo Alves.

O Vereador Alexsander Map.us (Leka Frentista) disse que era contrário ao veto. Mesmo

assim a votação nominal foi iniciada. A vereadora Zêlia Leite votou contra. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) votou a favor. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmríaia) votou contra. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) votou contra. O

Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) votou contra. A Vereadora Aldaceia Oliveira se

absteve do seu voto, e justificou, dizendo que o projeto de lei já estava para além do que já

estava posto. O Vereador Deusivan Santos votou a favor do veto. O Vereador Reginaldo

Alves votou a favor do veto. O Vereador Jose Alves (Galego do Alho) votou a favor.
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Assim, foram quaEo votos a favor, quatro votos contra e uma abstenção. A Presidente da

Casa desempatoq sendo a favor do veto. A MENSAGEM DE VETO: 00O212021 foi

aprovada p6r Inanimid6de. Em seguida, a Ilustríssima Secretária leu as ementas e

justificativas das seguintes matérias que foram solicitadas paÍa seÍem postas em votação

antecipadamente: INDICAÇÃO: Oll3/2021 de autoria dos Vereadores: Francisco José

Fernandes De Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite. Requer a iluminação e

Urbanização da rua Itamiran Nunes de Aquino Lima, no bairro São Geraldo; e

INDICAÇÃO: Oll4l212l de autoria dos Vereadores: Francisco José Femandes De Aquino

(Gordo do Bar) e ZéIia Maria Leite. Requer a compra de uma ambulância para o Perímetro

Irrigado. A Vereadora Zélia lxite disse que as matérias foram feitas com o Vereador

Francisco José (Gordo do Bar) e que ele bem coúece a realidade da Rua Itamiran Nunes,

em que há pouca iluminação e pede ao Poder Executivo que faça algo a respeito. No que

corresponde a lndicação 11412021, cada pessoa que adoece é preciso que algum morador

leve de carona para o hospital e socorra, pois não tem um carro disponível para levar os

enfermos. Assim, pediu para que a Excelentíssima Prefeita visse isso com bons olhos e

pudesse também fazer algo a respeito pÍra com essas pessoas do PerímetÍo Irrigado, para

que possa ter essa ambulância e os moradores possam estar mais assistidos; e por fim,

agradeceu por terem colocado suas matérias antecipadamente. O Vereador Francisco José

(Gordo do Bar) disse gue a Rua lamiran Nunes vai ser a rua mais larga de Pau dos Ferros,

pois dos muros das casas paxa as cercas, elas possuem uma distancia de aproximadamente

trinta metros. Esclareceu que nâo é a primeira vez que faz uma matéria com esta mesma

ementa, inclusive já pediu a paümentação da referida rua e tem cantos na rua que nem se

passam mais carro. Assim, quem gaúa mais é a população e o gestor que fizer isso vai

gaúar o recoúecimento da população. No que se refere a ambulância para o Perímetro

Irrigado, o mesmo, afirmou que já tem doze anos que o povo e o vereador lutam por este

transporte, pois é uma necessidade por ser o lugar com mais pessoas da zora rural. O

Vereador Deusivan Santos disse que era louvável a atitude dos dois proponentes da

matéria, e que realmente existe esta necessidade de ter uma ambulância no local e a saúde é

em primeiro lugar, independente de posição politica. O Vereador Francisco Cutemberg

(Gugu Bessa) disse que é uma luta de vários anos essl mesma emenê pois o povo do
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Perímetro lrrigado precisa muito do apoio dos vereadores; e que quando o assunto é saúde,

é preciso esquecer lado politico. As Indicações 0ll3l202l e 0ll4l202l foram colocadas

para votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes. A Vereadora

Zélia Leitn se rctirou da sessão. A Ilustríssima Secre&íria leu a ementa e justiÍicativa da

seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 196212021 de autoria do Vereador Francisco

Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa), denomina o conjunto habitacional José Augusto

Lobo (Zé Lobo), o loteamento de propriedades do senhor Armando Pessoa Almeida,

localizado no bairro fuacho do Meio, Pau dos Ferros-RN. A mesma, explicou que o

referido projeto já foi tramitado pelas comissões e descreveu o relatório, assim como os

parcceÍes das comissões pertinentes. A Presidente da Casa passou a palavra para o autor do

projeto fazeÍ sua defesa. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) falou um pouco a

respeito da biografia do Senhor Zé Lobo e disse que era muito dificil falar nele, pois ele era

alguém que ajudava muitas pessoas através de campanhas. Afirmou que a homenagem é

muito mais que merecida e comtemplou com ouEas informações a respeito do

homenageado. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar), A Vereadora Aldaceia Oliveira,

o Vereador Deusivan Santos, Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista), Vereador

Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) e a Vereadora Itacira Aires (Bolinha) fizeram

considerações importatrtes, acerca das qualidades e da história do Seúor Zé Lobo. A

Ilustrissima Secretária leu as ementas das próximas matérias da ordem do dia: PROJETO

DE LEI: 1980/2021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento.

Institui o serviço de motoüíxi no município de Pau dos Ferros e úá outras providências;

PROJETO DE LEI: l98ll202l de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento. Institui o Sistema Municipal de Ensino de Pau dos Ferros e dá ouEas

providências e PROJETO DE LEI: 1982/2021 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas De Oliveira. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Progmma - Colorindo a

Escola - no Sistema Municipal Pública de Educação, em Pau dos Ferros/RN e dá outras

proüdências. Explicou que as referidas maÉrias irão passar pelas comissões pertinentes.

Por seguinte, a Ilustríssima Secretária leu a próxima materia do dia: INDICAÇÂO:

008212021 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa),

que requer a pavimentação e drenagem da rua Afonso Silva. O Vereador Francisco
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Gutemberg (Gugu Bessa) disse que os moradores da referida rua pedem sempre a sua

drenagem e pavimentação. A Indicação 008212021 foi colocada para votação e foi

aprovada por unanimidade. Em seguida, foram lidas as ementas e justificativas da seguinte

matéria:INDICAÇAO: 0179/2021 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do

Alho). Requer a Pavimentaçâo e Drenagem da Rua Vicente Barros, no Bairro Frei Damião;

INDICAÇÃO: Ol80l2}2l de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho).

Requer a Construção de uma Praça de Lazer, Polo de Academia Comunitiária, no Bairro

Chico Cajá. O Vereador José Alves (Galego do Alho) afirmou que disse que reivindicava

essas indicações, pois são duas indicações que só quem tem a agradecer são as pessoas

destas comunidades. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que a Rua

Vicente Barros já foi calçada. As Indicações 0017912021 e 18012021 foram colocadas para

votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a

Ilustríssima Secretríria leu a ementa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 019312021 de

autoria do Vereador Celio De Queiroz Lopes (Célio da FarmráLcia). Requer que proceda na

Eoca de lâmpadas tradicionais pôr do tipo LED, a troca e repaxos da Íiação dos postes de

iluminação pública dos canteiros na Rua Joaquim Torquato, Bairro São Judas Tadeu em

Pau dos Ferros. O vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) afirmou que o material

para a Rua Joaquim Torquato já estava comprado desde da legislação passada e ainda nâo

foi feito nada a respeito, correndo risco de acontecer algum acidente em virnrde disso. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou o autor da proposta e peÍguntou

como ele sabia disso da legislatura passada, visto que o ex-gestoÍ, não fez nada a respeito.

Bem como disse, que a iluminação de LED é um projeto novo, pois quem está fazendo

todos esses serviços é a gestora atual. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia)

disse que sabia de provas e qualquer coisa poderia provü pam ele, Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) o que estava dizendo. A Indicação 19312021 foi colocada para votação e foi

aprovada por unanimidade pelos vereadores prcsentes. Em seguida, a Ilustríssima

Secretiiria leu a seguinte matéria: INDICAÇÂO: 01961202l de autoria da Vereadora Josefa

Aldaceia Chagas De Oliveira. Requer ao Poder Executivo a urgente reforma/revitalização

da Casa de Cultura Popular Joaquim Correia, cedida ao município por meio de assinatura

do Termo de Cooperação entre a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros e a Fundação José

-
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Augusto - FJA, no município de Pau dos Ferros/RN. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse

que em Pau dos Ferros há mútos artistas, visiveis e invisiveis. Os invisíveis só serão vistos

quando fizeram algo por eles. E é preciso cuidar da Casa de Cultura, pois ele está acabado

e precisando de reütalização. A mesma afimrou que essa matéria foi uma inclusão de

várias ideias da mesma com os artistas locais. O Vereador Francisco José parabenizou a

autora da matéria e disse que essa é uma importante educação, e que como um apreciador

da cultura, disse que a Casa de Cultura foi feita por seu avô, e ele conseguiu recursos e que

sim, Pau dos Ferros precisa de artistas que precisam mais de recoúecimento. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou a vereadora Aldaceia Oliveira e disse que

ficou surpreso pela indicação, porque a reforma do prédio Joaquim Coneia já estava sendo

iniciada e que dnha tirado várias fotos, pois tin}a conversado com a Secretríria de Cultura e

com o Deputado Galeno que estava mandando uma ementa parlamentar; a Prefeitura já

entrou em contato com a Igeja, pois o prédio é da Igreja da Matriz O Vereador Deusivan

Santos parabenizou a âutora da matéria e afirmou que fazer cútura em Pau dos Ferros é

reaLnente dificil e é preciso ajuda do poder público para ajudar essas pessoas que

fomentam a nossa sociedade. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que vai muito a Casa de

Cultura e que a Indicação é válida, pois foi construída com participação dos fazedores de

cultur4 juntamente com a articulação dos artistas. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu

Bessa) esclareceu que não disse que a indicação não era legitima, apenas estava passando

uma informação para a população, pois a Secreüíria de Cultura com pouco tempo de

atuação já estava tomando as devidas medidas para que possa ser valoizada essa área. O

Vereador Francisco Josó (Gordo do Bar) evidenciou que agora o Prédio Joaquim Correia

não será mais parte do Estado, será do Município. A Presidente da Casa disse que quando

esteve na Casa de Cultura viu as deficiências das infraestruturas do prédio e que ali é uma

memória viva da cidade de Pau dos Ferros e que merece ser mantida sua conservação. A

Indicação 1961202l foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes. Em seguida, a Ilustríssima Secretiíria leu a ementa e justificativa da

última matéria do dia: INDIC AÇ^O: 019712021 de autoria do Vereador Francisco

Deusivan Dos Santos Nasario. Requer ao Supervisor da unidade local do DNIT de

Mossoró, o seúor Jean Marcell Azevedo de Almeida, providencias em relação ao número
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de veículos longos que não conseguem realizar a curva no contorno da 8R226, na cidade

de Pau dos Ferros. O Vereador Deusivan Santos disse que é um problema que advém de

muito tempo e que os camiúoneiros passaram algumas reclamações a respeito, então

espera que o DMT faça algo a respeito. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista)

parabenizou o autor da matéria e realmente, disse que era um transtomo e sugeriu que uma

ideia interessante seria pavimentar parte deste contomo. O Vereador Francisco José (Gordo

do Bar) parabenizsu o autor e falou que há vários anos já vem tentando essa mesma

matéria e que o propositor tem mais do que razão, podendo ser feito até um requerimento

em conjunto para que fosse feito algo a respeito e de antemão parabenizou a

Excelentissima Govemadora Fátima Bezerra por começar a operação Tapa Buraco em Pau

dos Ferros. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que concordava com uma indicação

coletiva ou que todos subscrevem. A mesma disse que na Avenida Independência também

sofre com esses problemas. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou o

autor da matéria e que falou que alijá teve vários acidentes, até mesmo de moto, e todos os

motoristas que vem de fora sempre olham o servigo mal feito. A Indicação 197 /2021 foi

colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Por

seguinte, a Presidente da Casa, Itacira Aires (Boliúa) enceÍrou a 21'sessão ordinií,ria, e

para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveir4 Vereadora,/1' Secretária da Mesa

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

Oliveira Lima, na condição de Assistente da Mesa, que vai assinada por mim e pelos(as)

dsmais vereadores e vereadoras presentes, mediante lista de presença dos vereadores e

vereadoras, constante no Liwo de Registro de Presenga das Sessões dessa Casa

Legislativa.

Pau dos Ferros, I I de agosto de 2021.

Aires Nunes Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira

l" Secretária

r

Presidente
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