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

ATA DA 23! SESSÃO ORDINÁRIA DA 1! SESSÃO LEGISI.ATTVA DA 19E

TEGISTÂTURA DA CÂMARA MUNICTPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

A um dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, as quinze horas e vinte e sete minutos,

reuniram-se os Seúores Vereadores via reunião vitaal (Google Meet), mediarÍte

convocação feita pela Excelentíssima Presidente da Mesa Diretora a Vereadora Itacira

Aires, através de Oficio Circular n" 002312021, a todos os vereadores e vereadoras, a 23'

Sessio Ordinária da 1'sessâo legislativa da lf legislatura, com o objetivo de apreciar

drras matéria do Poder Executivo e quinze matérias do Poder Legislativo: 1. PROJETO DE

LEI: 198712021 de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Roch4 que dispõe sobre

denorninação do Logradouro de Rua das Andoriúas. 2 PROJETO DE LEI: 1978/2021 de

autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveir4 que dispõe sobre a instituição do

PROJETO *CASA ABRIGO", com atendimento mmicipal em Pau dos FerroVRN e fixa

outras providências. 3. PROJETO DE LEI: 197912021 de autoria do Vereador Reginaldo

Alves Da Silv4 que cria no âmbito do Munícipio de Pau dos Ferros o programa Rua da

Saúde. 4. PROJETO DE LEI: l98ll202l de autoria da Excelentissima Prefeita, Marianna

Almeida Nascimento, que institui o Sistema Municipal de Ensino de Pau dos Ferros e dá

outras providências. 5. PROJETO DE LEI: 198512021 de autoria do Vereador Reginaldo

Alves Da Silva, que dispõe sobre a distribuição de absorventes higiênicos em escolas

municipais e unidades de saúde. 6. PROJETO DE LEI: 198612021 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a criação do

Conselho Municipal de Educação de Pau dos FerroVRN e dá outras providências. 7.

PROJETO DE LEI: 197512021 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes

(Boliúa), que denomina o logradouro que especifica e da outras providencias. 8.

INDICAÇÃO: OO83l2O2l de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa De Assis

(Gugu Bessa), que requeÍ a pavimentação e drenagem da rua Maria Lildete Rodrigues da

Costa. 9. niDICAÇÃO: 0l3lt202l de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa De
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Assis (Gugu Bessa), que requer que envide esforços no sentido de fazer o Recapeamento

asfáltico, na RN 177 que liga a cidade de Francisco Dantas a cidade de Encanto-RN. 10.

INDICAÇÃO: Oll7l2O21 de autoria dos Vereadores: Francisco Jose Femandes de Aquino

(Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que requer a Abertura, Pavimentação, Drenagem e

Urbanização da Rua Itamiran Nunes de Aquino Lima, no bairro São Geraldo. I L

INDICAÇÃO: OllS/2021 de autoria dos Vereadores: Francisco Jose Fernandes de Aquino

(Gordo do Bar) e 7Ália Maria Leite, que requer que seja construído o restante da

pavimentaçâo da rua principal do Perímetro lrrigado, trecho compreendido entre BR 226 e

a ig§a no município. 12. INDICAÇÃO:017012021de autoria dos Vereadores Alexsander

Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista) e Celio De Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que

requer que seja criado um Centro de Capacitação Profissional para os Deficientes, além de

um Cadastro de Profissionais Portadores de Deficiência no município de Pau dos Ferros,

RN. 13. INDICAç^O: O2O2l2O2l De autoria do Vereador Celio De Queiroz Lopes (Célio

da Farmácia), que requer que seja construída a sede da Unidade de Saúde Básica do Bairro

São Vicente. 14. INDICAÇÃO:018212021de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Calego

do Alho), que ÍequeÍ a Pavimentação e Drcnagem da Rua Maria Taveira Bessa, no Bairro

Chico Cajá. 15. INDICAÇÃO : 0183/2021 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego

do Alho), que requer a Continuação da Pavimentação e Drenagem da Rua José Elpidio do

Rêgo, no Bairm Domingos Gameleira. 16. INDICAÇÃO: 019912021 de autoria da

Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveira, que requer, no uso de atribuições legais e

regimenais, ao Poder Executivo Municipal que seja firmada parceria entre a Secretaria de

Desenvolvimento Social-SEDES e o Núcleo de Extensão Universitríria em Educação em

Direitos Humanos- NUEDH, vinculado ao DepartaÍnento de Educação-DE, Campus de Pau

dos Ferros CAPF, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-fuERN. I 7.

INDICAÇÃO: 0204/2021 de autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos Nasario,

que requer ao Secre!ârio Estadual da Saúde que disponibilize Medico(a) Pediatra para

atender no Hospital Dr. Cleodon Carlos de Andrade, na cidade de Pau dos Ferros/RN. A

Excelentíssima Sra. Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a todos os
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presentes que se encontraÍn de forma presencial e virtual através das redes sociais, como

também fez uma leitura acerça de um oficio enviado pelo Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes - DNIT (resposta a uma solicitação do Vereador Deusivan

Santos) quanto a problemática de veículos longos na intersecção da BR 405/RN com a BR

226lRN. Em seguida, pÍtssou a palavra para llustríssima lu Secretiiria da Mesa Diretora, a

Senhora Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveira, concedendo a palawa para a mesma. Esta,

desejou boa tarde, cumprimentando a Presidente da Mesa Diretora, colegas vereadores e

demais participantes presentes e a população pau-ferrense. Em seguida" realizou a

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

registrou-se a presença de l0 (dez), conforme atesta lista de presença constante nesta ata,

declarando, portanto, 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 Deusivan dos Santos Nazírio; 4. Francisco Gutemberg Bessa De

Assis (Gugu Bessa); 5. Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar); 6. Itacira Aires

Nunes (Bolinha); 7. Francisco Augusto De Queiroz (Xixico); 8. Josefa Aldaceia Chagas de

Oliveira; 9. Reginaldo Alves Da Silva; 10. Zélia Maria Leite. Havendo aberrura de quórum

suficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. O Vereador José Alves Bento

(Galego do Alho)justificou ausência. A Presidente da Casa pediu para que fosse discutida a

ata da 22" Sessão Ordinríria, esclarecendo que foi enviada para todos os e-majls institucionais

dos nobres pares, assim como para o WhatsApp. A atada22'Sessão Ordinária foi colocada

para votação e assim, foi aprovada por unanimidade. Em seguid4 a llustríssima Senhora

Secretriria, Aldaceia Oliveir4 fez a leitura da ordem do dia. Continuando, foi lida a ementa

primeira matéria: PROJETO DE LEI: 197 5/2021 de autoria da Vereadora Francisca Itacira

Aires Nunes (Boliúa), que denomina o logmdouro que especifica e da outras providencias.

A mesm4 informou que o projeto será enviado para as comissões pertinentes. Em seguida,

leu a ementa e justificativa da segunda matéria da ordem do dia: PROJETO DE LEI:

1978/2021de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveira, que dispôe sobre a

instituição do PROJETO "CASA ABzuGO", com atendimento municipal em Pau dos
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FerroVRN e fixa outras providências. A Vereadora Aldaceia Oliveira" fez a defesa do

referido projeto de lei, esclarecendo que nós vivemos em um país que há um patriarcado

muito grande e que não adianta negar, pois as relações de g&rero em nossa sociedade, são

marcadas por machismo, e este, se traduz de múltiplas formas. Continuou sua falando,

afirmando que a matéria em questão trata de um tipo de violênci4 que no caso, é a doméstica

e por vezes, chega ao feminicídio e vem acontecendo em vtil'ios tipos de sociedades, por

vários motivos, inclusive culturais. Acrescentou que o projeto estava construído para ser

executado em rede, sendo desenvolvido por viírios órgãos. incluindo o Poder Executivo e

que a Casa Abrigo será fundamental para reverter situações de alto risco. O Vereador

Reginaldo Alves parabenizou a autora, e disse que é um projeto de suma importância e de

magnitude social e que enquanto policial, viu viírias mulheres vítimas de violência doméstica

e que muitas, infeliznrente, negavam os atos de violência e parabenizou a Senhora Maria da

Penha pela atitude que teve. Parabenizou mais uma vez a autora, dizendo que um projeto

como este engrandece a Casa Legislativa e o Poder Executivo, pois é um projeto que vai

encorajar mulheres a tomarem uma atitude de denunciar e poder ter esse amparo. Com

relação ao projeto em si, o mesmo, fez uma correção no termo "portador de necessidades

especiais" para "deficientes", e estender o pÍztzo para cento e vinte e dias, na intenção de

colocar o projeto dentro da Dotação Oçamentária para o próximo ano e disse que era um

dos melhores projetos que teria orgulho de votar. O Vereador Deusivan Santos parabenizou

a Vereadora Aldaceia e disse que é a hora mais que necessiíria e que infelizmente a sua mãe

passou por violência doméstica e que todas as câmaras precisam dessa discussão, pois

quando é violentada em câsa, preferem ficar, por outros motivos. O Vereador Alexsander

Magnus ([rka Frentista) parabenizou a Vereadora Aldaceia p€lo projeto e disse que era

muito pertinente, dizendo que era possível a construção dessa instituição, através do Govemo

Federal, Estadual e Municipal e também através de emendas parlamentares, se todos

somassem forças. O mesmo, lambém desejou um Feliz Dia do Educador Físico para todos

os profissionais desta respectiva rírea. O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar)

parabenizou a Vereadora autora do projeto, e disse que era mais do que justo, mais do que
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na hora de Pau dos Ferros ter essa Casa Abrigo para dar sustentação a essas famílias, famílias

essas, que são muito oprimidas, e que tem problemas familiares com seus cônjuges; como o

próprio Vereador Reginaldo mencionou, que enquanto policial a mulher violentada nega as

agressões e que tínha muito orgulho de estar como vereador para votaÍ neste importante

projeto. A Presidente da Casa disse que era um projeto de grande importância e que via nas

redes sociais que infelizrnente a violência domestica é notificada todos os dias, inclusive

soube na segunda feira, sobre o falecimento da pau-ferrense, vítima de violência doméstica.

Também citou sobre a história da Senhora Maria da Penha" importante brasileira que lutou

pelos direitos da mulher e contra a violência doméstica. Acrescentou que será mais uma

conquista que seria conseguida e que teve o privilégio de ouvir o anuncio da Governadora

Fátima Bezerr4 dizendo que havia criado quatro delegacias em nosso estado e uma delas era

no município de Pau dos Ferros, assim, ficou muito envaidecid4 pois desde do Governo

Robson Faria que envia esta solicitação de uma Delegacia da Mulher para o municipio de

Pau dos Ferros e que o problema erarn os efetivos, mas que havia realizado concurso a

poucos dias do anunciamento, pois era mais uma conquista das mulheres. A l" Secreüiria,

havia esquecido de ler os par€ceres das comissões da referida matéria e assim, neste

momento fez a leitura. A mesma explicou que o referido projeto já foi tramitado pelas

comissões e descreveu o relatório, assim como os paÍeceres das comissões peíinentes. O

Projeto de Lei l978l2Vl foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos

vereadores prÊs€ntes. Em seguid4 leu a ementa e justificativa da matéria: PROJETO DE

LEI: 1979/2021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves Da Silv4 que cria no râmbito do

Munícipio de Pau dos Ferros o programa Rua da Saúde. A mesm4 explicou que o referido

projeto já foi tramitâdo pelas comissões e descreveu o relatório, assim como os pareceres

das comissões pertinentes. A Presidente da Casa passou a palavra pffa o autor do projeto

fazer sua defesa. O Vereador Reginaldo disse que a justificativa já estava bem esclarecida,

mesmo assim, evidenciou mais justificativas que fazem com que o projeto tenha a relevância

social para que seja aprovado. A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou o autor da

matéri4 afirmando que a Avenida Getúlio Vargas já esüí bem desenvolvida neste sentido'
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mas que há outras ruas que podem oportunizar a prática de exercícios. A mesma, parabenizou

todos aqueles que amam os exercícios fisicos e que as pessoÍls valorizassem mais todos os

profissionais em educação fisica, sugerindo aos nobres vereadores que cuidassem mais do

próprio corpo e saúde. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que dava apoio

ao autor propositor da matéria e que esperava que todos aprovassem o projeto, de tanta

importrância para toda a população. O Projeto de Leí 197912021 foi colocado para votação e

foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguid4 a Ilustríssima l"

Secreúria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: l98ll202l

de autoria da Excelentíssima Prefeita, Marianna Almeida Nascimento, que institui o Sistema

Municipal de Ensino de Pau dos Ferros e dá outras providências. A mesma, explicou que o

referido p§eto já foi tramitado pelas comissões e descreveu o relatório, assim como os

pareceres das comissões pertinentes. A Presidente da Casa passou a palavra para o Lider do

Govemo, o Vereador Reginaldo Alves, pudesse fazer a defesa. O Vereador Reginaldo Alves

fez algumas considerações sobre o referido projeto de lei e pediu que os nobres pares

aprovassem, visto a importância que possui para a populaçâo e para a comunidade escolar.

A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que a lei estava muito organizada e muito bem definida

e que o município iria ter mais responsabilidades com relação ao currículo, organizaçáo

curricular e que o sistema não irá funcionar sem as Diretrizes e Bases da Educação, ao PNE,

bem como o Conselho de Educação e ter os pactos Interfederativos, pois é preciso aderir a

programas estaduais e federais, independente de partidos. O Vereador Deusivan Santos

parabenizou o Poder Executivo pelo projeto, e parabenizou a Secretária de Educaçâo do

Municípío e que explicou que o município também precisa dessa independência com relação

a assuntos educacionais e mais uma vez parabenizou o Poder Executivo. O Projeto

l98ll202l foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a

Ilustríssima l" Secreúria leu a ementa e justiÍicativa da seguinte matéria: ÍNDICAÇÃO:

020412021 de autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos Nasario, que requer ao

Secretrâ.rio Estadual da Saúde que disponibilize Médico(a) Pediatra para atender no Hospital

Dr. Cleodon Carlos de Andrade, na cidade de Pau dos FerroVRN. O Vereador Deusivan

Rua Pedro velho, 1291- C€ntro - CNPJ: 08.392.945/m1-52
Telefone: (A{} 3351-2904 - CEP: 59.9ü){XX) - Pau dos Ferros-RN

Site: www.camaraoaudosÍerÍos.rn.gov.br I Efiail: contato@camarapaudosÍerros.rn.gov.br



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

Santos aproveitou a matéria para parabenizar todos os profissionais de saúde e sobre a

indicação disse que viu a necessidade de ter um pediatra no referido hospital da indicação,

para dar mais assistência a saúde das crianças. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista) disse que Pau dos Ferros é referência e que o Hospital Regional dá suporte a trinta

e sete municípios, pedindo a Excelentíssima Governadora, Fátima Bezerra, que apoie essa

causa para que seja em breve executada e enviado esse médico para ajudar nesta demanda.

O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou os Profissionais em Educação

Física e parabenizou o Vereador Deusivan Santos pela matéria, afirmando que importante

para que tenha profissional pediatra no Hospital Regional, pois é uma briga que já vem de

muitos dias, de muito tempo, pois o referido lugarjá foi fiscalizado bem três ou quatro vezes,

e no início da pandemi4 as crianças eram levadas do Hospital Regional para o Hospital

Centenrírio, afirmando também que tem uma dinheirama no estado, mas ninguém sabe onde

está. Continuou sua fala, elucidando sobre a CPI da COVID que investiga o dinheiro gastado

na COVID e que o diúeiro com recurso do Governo Federal dava para manter a pediatria

no Hospital Centenário, assim, é muito fácil de resolver; pedindo que o Secretário de Saúde

do Estado possa ver isso com bons olhos e logo possa voltar a atender as crianças no Hospital

Centenário. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que a matéria era muito importante e que

a saúde publica no Brasil tinha muitos déficits históricos e que vem se acumulando há muitos

anos, desde do tempo dos nossos avós. Acrescentou que no corresponde ao Govemo do

Estado, houve muitas melhorias que é preciso reconhecer, como o acréscimo de vários leitos

UTI e equipamentos que não havia antes, pois a Governadora Fátima Bezerra tem investido

bastante na saúde do nosso estado, apesar de haver necessidade de mais melhorias. O

Vereador José Alves (Galego do Alho) parabenizou o autor da matéria pela proposição e

disse que houve muitos profissionais pediatras que se aposentaram, mas que é preciso rever

essa demanda do quadro de profissionais pela importrância que o Hospital Regional para a

toda a população. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que não falou em

nenhuma Fake News e que no consorcio entre estados, no Nordeste, não foram vindos os

respiradores para o Rio Grande do Norte. Acrescentou que no lugar do Govemo do Estado
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dar um auxílio de quinhentos reais para as crianças órÍãs, era para ter comprado mais

respiradores e vacinas para a população, e mais uma vez, parabenizou o autor da matériq

bem como o ex-govemador do estado e o Deputado Galeno Torquato que tambémjá Íizeram

muito pelo Hospital, disse o Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa). O Vereador

Reginaldo Alves disse que também foi procurado pela população para ver sobre essa questão

de pediatras para o Hospital Regional e que iria conversar com o diretor do mesmo, no

entanto, como o Vereador Deusivan Santosjá se adianlou, parabenizou mais uma vez e que

o quadro de profissionais de saúde, realmente é algo preocupante, mas esclareceu que era

preciso rever e pediu para que o Govemo do Estado pudesse fazer algo a mais nesse sentido,

visto que o povo do alto oeste já sofre bastante pela distância da capital. A indicação

204/2021 foi colocada para votagão e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores

presentes. Em seguida, a l" SecretríLria, leu as ementas das seguintes matérias: PROJETO DE

LEI: 1985/2021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves Da Silva, que dispõe sobre a

distribuição de absorventes higiênicos em escolas municipais e unidades de saúde;

PROJETO DE LEI: 1986/2021 de autoria da Excelentíssima Prefeit4 Marianna Almeida

Nascimento, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Educação de Pau dos

Ferros/RN e dá outras providências; PROJETO DE LEI: 198712021 de autoria do Vereador

Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que dispõe sobre denominação do

Logradouro de Rua das Andorinhas. A mesm4 explicou que os referidos projetos, irão

tramitar pelas comissões pertinentes. Em seguid4 leu as ementas e justificativas das

seguintes matérias: INDICAÇÃO: 0083/2021 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg

Bessa De Assis (Gugu Bessa), que requer a pavimentaçâo e drenagem da rua Maria Lildete

Rodrigues da Costâ. INDICAÇÃO:013112021de autoria do Vereador Francisco Gutemberg

Bessa De Assis (Gugu Bessa), que requer que envide esforços no sentido de fazer o

Recapeamento asfaltico, na RN 177 que liga a cidade de Francisco Dantas a cidade de

Encanto-RN. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que com relação a

tndicação l3ll202l disse que é uma via que estrí intransiüivel e que é uma solicitação de

anos, pois a via esú cheia de buracos. Sobre a Indicação 0083/2021 pediu para que o Poder
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Executivo pudesse olhar essa rua com bons olhos para calçar. O Vereador Reginaldo Alves

parabenizou o autor pelas matérias e extemou sua gratidão pela Governadora Fátima Bezerra

ter promovido a rcalização do trabalho "Tapa Buraco" qu,e jâ fez sendo executado no

município e que em breve certamente, também faria dessa BR. Em seguida, também falou

que o Poder Executivo estiâ priorizando a pavimentação das ruas mais urgentes e que logo

também pavimentaria essa rua da indicação. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que toda

solicitagão é pertinente, e que ontem, esteve presente no momento que o Govemo do Estado

entregou uma patrol para recuperação das estradas nas zonÍs nrais do município de Pau dos

Ferros. Em seguida, as Indicações 0083/2021 e 0l3ll202l foram colocadas para votação e

foram aprovadas por unanimidade. Em seguid4 a l' SecretáLria leu as ementas ejustificativas

das seguintes matérias: INDICAÇÃO:,0ll7l202l de autoria dos Vereadores: Francisco José

Femandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que requer a Abertura,

Pavimentação, Drenagem e Urbanização da Rua ltamiran Nunes de Aquino Lima, no bairro

São Geraldo; TNDICAÇÃO: 0ll8l212l de autoria dos Vereadores: Francisco Jose

Fernandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que Íequer que seja construído o

resüante da pavimentação da rua principal do Perímetro Irrigado, trecho compreendido entre

BR 226 e a igreja no município. O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) pediu pam que

a Excelentíssima PÍefeit4 Marianna Almeid4 atendesse as duas indicações, pois a Rua

Itamiran que pediu iluminação há pouco tempo, é a última rua do Alto Geraldo, e que sendo

feit4 vai se transformar em uma avenida muito bonit4 pois é uma rua muito larga e que

pratiqrmente dá pra fazer duas mãos, duas para ir e duas para vir, assim. precisa-se

urgentemente desse serviço, pois o mato está tomando de conta e a rua precisa ser

revitalizada, porque quem vai ganhar são os moradores do bairro Alto São Geraldo e os

transluzentes (pessoas que vêm da UFERSA para o centro). Em seguidq com relação a

Indicação ll8l202l, do Peímeúo Inigado a BR 226 deve dar uns Eezentos e cinquenta e

cinco metros de pavimentaçâo, e com isso, vai fechar a pavimentação do perímetro, no que

toca as duas ruas principais do perimetro, pois é a maior comunidade rural do município e

precisa ter estâ contemplação, que é a finalização deste calçamento. A Vereadora Zélia Leite
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disse que ina fazer apenas um complemento para a fala do seu colega, Vereador Francisco

José (Gordo do Bar), na indicação ll7l202l, no que se referte a organização da rua, pois é

uma rua larga e além de propor essa pavimentação, tambem para se fazer caminhada e só

quem tem a agradecer é a população e tamMm a sociedade de Pau dos Ferros ou mesmo

outras pessoas que vêm da UFERSA e passam por ali, que queiram chegar mais rápido e

assim, é muito impoÍante esta indicação. No que se refere a Indicação ll8l202l, a

Vereadora Zélia Leite disse que sendo o Perímetro lrrigado pavimentado, a cidade seria

praticamente toda pavimentada e não seria beneficio apenas para o povo da comunidade,

como também para todos aqueles que visitam o Perimetro lrrigado. Pediu, para que a

Excelentíssima Prefeita visse com bons olhos com uma visão voltada para o povo e acredita

que ela irá atender a demanda. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que as duas

indicações são importantes e com relação a lndicaçâo ll7l202l realmente é uma rua grande

que vai da UFERSA até o rio, e que é uma necessidade para o Bairro Alto São Geraldo.

Sobre a Indicação I l8/2021, afirmou que talvez até já tenha apresentado uma indicação com

esta mesma ementa e que os eleitos do Perímetro Irrigado realmente merecem todo cuidado.

O Vereador Reginaldo Alves disse que a Rua que sai da beira do rio até a UFERSA,

realmente é uma rua larga e que até pensou que ali poderia ser usado metade do terreno para

fazer casas populares e quanto a situação de limpeza, o Secretiírio Renato estava fazendo

algo a respeito. Quanto a questão do Perímetro lrrigado, lembrou-se que o Vereador

Francisco Augusto (Xixico) já tinha proposto uma matéria com a mesma ementa e que

inclusive é um recurso do Deputado Galeno de quase quinhentos mil reais, que é exatamente

para fazer a pavimentação e o Govemo do Estado também já deliberou esse recurso. O

Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que o Vereador Francisco Augusto (Xixico)

tinha deliberado uma ementa apenas com relação a iluminação do Perímetro lrrigado. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou os propositores das indicações e

que a Rua Itamiran realmente precisa de cuidados, pois é uma rua larga e necessita ser visata

com bons olhos; afirmou que o Perímetro lrrigado irá ganhar ruas pavimentadas, como

também outras ruas foram beneficiadas com a emenda parlamentar do Deputado Fábio Faria,
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estando com recurso na Caixa Econômic4 apenas esperando a aprovação para que seja

colocado em licitação, sendo uma informação importantíssima para o Perímetro Irrigado. A

Vereadora Aldaceia Oliveira disse que as duas indicações são peÍinentes, e que no tange ao

Bairro Alto São Geraldo tem muito lixo, e seria plausível viabilizar um espaço de coleta

seletiva. Também apoiou a ideia de que é necessário a construção de casas populares. Com

relação aos recursos de emenda parlamenta do Deputado Galeno Torquato, afirmou que a

Govemadora Fátima Bezerra deliberou, pois tem uma postura republicana. Em seguida, a l'
Secreúria leu as ementas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: O\TO/2021

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

Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja criado um Centro de Capacitação

Profissional para os Deficientes, além de um Cadastro de Profissionais Portadores de

Deficiência no município de Pau dos Ferros, RN; e INDICAÇ ÃO:'ZoZtZOZt De autoria do

Vereador Celio De Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja construída a

sede da Unidade de Saúde Básica do Bairro São Vicente. O Vereador Cólio de Queiroz

(Célio da Farmrícia), afirmou que com relação a Indicaqão 17012021é muito importante para

esta classe, devido a necessidade que eles têm, até mesmo no mercado de trabalho, pois

muitas vezes se sentem descriminados, e se fosse criado esse cenfo de capacitação facilitaria

a integração deles no mercado de trabalho. Com relação a Indicaçáo 20212021, afirmou que

é a única Unidade de Saúde que não tem sede própria, pedindo aos nobres pares e a

Excelentíssima Prcfeita para que possam unir esforgos e possam construir essa sede para os

moradores do Bairro São Vicente. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse

que com relação a Indicação 17012021, esse publico alvo precisa de ter mais atenção para

que seja capacitado de atender qualquer atividade, desde que sejam atendidas as noÍrnas

definidas para cada que for exercer a atividade. O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar)

parabenizou os vereadores propositores e disse que é uma importante indicação para atender

os deficientes e taÍnbém sobre a UBS no Baino Sâo Vicente, pois só quem tem a ganhar é a

população, O Vereador Reginaldo Alves parabenizou os vereadores autores das matérias e

fez suas considerações, contando um relato pessoal sobre a convivência com alguns
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deficientes que trabalhavam e por isso, todos os deficientes meÍecem esse cuidado,

parabenizando mais uma vez, A Vereadora Aldaceia Oliveira também fez suas considerações

e fez um relato pessoal sobre um deficiente fisico e disse que a Indicação 170/2021 é muito

importante. No que se refere a UBS, disse que foi na UBS do Riacho do Meio e viu que

precisa de reparos, pois as UBS são muito importantes. As lndicações 17012021 e 20212021

foram colocadas paÍa votação e foram aprovadas por unanimidade. Em seguid4 a l"
Secreüiria leu as ementas e justitificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: Ol82l2\2l

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

Drenagem da Rua Maria Taveira Bessa, no Bairro Chico Cajá; e INDICAÇÃO: Ol83t212l

de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Continuação da

Pavimentação e Drenagem da Rua Jose Elpidio do Rêgo, no Bairro Domingos Gameleira. O

Vereador Jose Alves (Galego do Alho) e pediu ao Poder Executivo para a pavimentação das

referidas ruas e disse que isso, proporcionaní mais qualidade de vida para os moradores, pois

só quem ganha é a população. As Indicações 182n021 e 183/2021 foram colocadas para

votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a l'
Secretrl,ria leu a última matéria da ordem do dia: INDICAÇÃO: 019912021 de autoria da

Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveira, que requer, no uso de atribuições legais e

regimentais, ao Poder Executivo Municipal que seja firmada parceria entre a Secretaria de

Desenvolvimento Social-SEDES e o Núcleo de Extensão Universitária em Educação em

Direitos Humanos- NUEDH, vinculado ao Departamento de Educação-DE, Campus de Pau

dos Ferros CAPF, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-ÂJERN. A Vereadora

Aldaceia disse que o Conselho Tutelar é um órgão que precisa de parcerias para viabilizar

as açôes, pois os próprios conselheiroVas dizem que precisam de ajuda nesse sentido. A

Indicação 199/2021 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes. Por seguinte, a Presidente da Cas4 ltacira Aires (Boliúa) encerrou a

23'sessão ordináriq e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveir4 Vereadora/ I "

Secretaria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lavrei a presente ata, mediante

assessoramento de Gabriela Oliveira Lima, na condição de Assistente da Mesa" que vai
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assinada por mim e pelos(as) demais vereadores e vereadoras presentes, mediante lista de

presença dos vereadores e vereadoras, constante no Liwo de Registro de Presença das

Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, I de setembro de 2021.

rra Aires Nunes Josefa A liveira

Presidente
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