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Gâmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

ATA DA 24ê SESSÃO ORDINÁRN DA 1T SESSÃO TEGISIÁTIVA DA 198

TEGISTATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos oitos dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, àrs quinze horas e vinte e sete

minutos, reuniram-se os Seúores Vereadores via reunião vil.anl (Google Meet), mediarfte

convocação feita pela Excelentíssima Presidente da Mesa Diretora, a Vereadora Itacira

Aires, através de Oficio Circular n' 002412021 , a todos os vereadores e vereadoras, a 24'

Sessão Ordinária da 1'sessáo legislativa da 19'legislatura, com o objetivo de apreciar

quaro matérias do Poder Executivo e doze matérias do Poder Legislativo: l. PROJETO DE

LEI:. 198212021 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveir4 que autoriza

o Poder Executivo a instituir o Programa "Colorindo a Escola" no Sistema Municipal Pública

de Educação, em Pau dos FerroVRN e dá outras providências. 2. PROJETO DE LEI:

198612021 de autoria da Excelentíssima Prefeita, Marianna AlÍneida Nascimento, que dispõe

sobre a criação do Conselho Municipal de Educação de Pau dos FerroVRN e dá outras

providências. 3. PROJETO DE LEI: 198812021 de autoria da Excelentissima Prefeita,

Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a elaboração do Plano Plurianual para o

Exercício de 2022-2025 e dil outras proüdências. 4. PROJETO DE LEI: 198912021 de

autoria da Excelentíssima Prefeita, Marianna Almeida Nascimento, que estima a Receita e

fixa a Despesa do Município de PAU DOS FERROS para o exercÍcio de 2022 e determina

outras providências; 5. PROJETO DE LEI: 199012021de autoria da Excelentissima Prefeita,

Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo

Municipal para efetuar o remanejamento, ransposição e transferências de dotações

orçamentarias e dá outras providências. 6. PROJETO DE LEI: lgglt2ozl de autoria dos

vereadores Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar), Zélia Maria Leite, que

dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas e creches da rede municipal de ensino fomecer
alimentação diferenciada aos diabéticos e aos hipertensos em sr.ra merenda no âmbito do
município de Pau dos Ferros e dá outras providências. 7. pRoJETo DE LEI: 199212021 de
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autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que dispõe sobre

denominação do logradouro de Rua do Beija- Flor. 8. PROJETO DE RESOLUÇÃO:

000112021de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo,

no âmbito da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, e dá outras providências.l0.

INDICAÇÃO: OlOOl2O2l de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa De Assis

(Gugu Bessa), que requer a pavimenta@o e drenagem da rua Valdir Lopes Chaves. 11.

INDICAÇÃO: 010112021 de autoria do Vereador Francisco Cutemberg Bessa De Assis

(Gugu Bessa), que requeÍ a pavimentação e drenagem da rua Francisco Alexandre de

Holanda. 12. INDICAÇÃO:015612021de autoria dos Vereadores Francisco José Fernandes

de Aquino (Gordo do Bar), Zélia Maria Leite, que requer a pavimentação, Drenagem e

Urbanização da Rua Antônio lnácio, no bairro Paraiso. 13. INDICAÇÃO: 020512021 de

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

Drenagem da Rua Walter Correia de Aqüno, no Conjunto Manoel Deodato. 14.

INDICAÇÃO: 020712021de autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos Nasario,

que requer a Prefeita Municipal que providencie, junto a Secretaria de Infraestrutura, a

pavimentação da rua Alto Garcia Dantas até o Ginrásio Poliesportivo e a Escola, na cidade

de Pau dos Ferros. A Excelentissima Sra. Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa,

cumprimenta a todos os presentes que se encontram de fomra presencial e virtual através das

redes sociais. Em seguida, passou a palavra para llustríssima l' Secretríria da Mesa Diretora,

a Seúora Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveirq concedendo a palalra para a mesma.

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

e demais participantes presenÍes e a população pau-ferrense. Em seguida, realizou a

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

registrou-se a presença de 09 (nove), 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. Francisco Deusivan dos Santos

Nazário; 3. Francisco Gutemberg Bessa f)e Assis (Gugu Bessa); 4. Francisco José Fernandes

de Aquino (Gordo do Bar); 5. Vereador José Alves Bento (Galego do Alho) 6. Itacira Aires
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Nunes (Boliúa); 7. Francisco Augusto De Queiroz (Xixico); 8. Josefa Aldaceia Chagas de

Oliveira; 9. Reginaldo Alves Da Silva. Os Vereadores Celio de Queiroz Lopes (Célio da

Farnrácia) e Zélia Muia Leite justificaram suas ausências. Havendo abernra de quórum

suficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. A Presidente da Casa pediu para

que fosse discutida a ata da 23' Sessão Ordinrária, esclarecendo que foi enviada para todos

os e-zails institucionais dos nobres pares, assim como para o W'hatsApp. A ata da 23" Sessão

OrdináLria foi colocada para votação e assim, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a

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

Continuando, foi lida a ementa e justificativa primeira materia: PROJETO DE LEI:

198212021 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveira que autoriza o

Poder Executivo a instituir o Programa "Colorindo a Escola" no Sistema Municipal Pública

de Educação, em Pau dos Ferros/RN e dá outras providências. A mesma, explicou que o

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

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

projeto fazer sua defesa. A Vereadora Aldaceia Oliveira explanou que é importante entender

que educar o ser humano não é fácil, a família não dá de conta e é preciso uma interação

entre a escola e oukas instituições. Disse que na escola o professor ou professora vai lidar

com vários alunos, e o esporte e qualquer manifestação artistica potencializa a criança a Íicar

na escola. Acrescentou que tem um soúo em ver:is escolas com painéis artisticos pelos

alunos, mas salientou que havení uma seleção para a criação desses painéis, pois a criança

será educada para lidar com as habilidades artisticas. O Vereador A-lexsander Magnus (Leka

Frentista) parabenizou a autora do projeto, dizsÍlds que é muito perthente e que é algo que

fortalece a relação entre os professores e alunos, elucidando os aspectos negativos do uso

prolongado do celular pelas crianças. A Presidente da Casa, a Excelentissima Seúora Itacira

Aires, parabenizou a autora do projeto, dizendo que também se preocupa com crianças de

âté três anos quejá usam bastante o celular. Explicou que quando era professor4 trabalhava

muito com as crianças a questão do imaginrírio e hoje an dia, esüí totalmente diferente e é

preciso trabalhar a criatividade também. O Projeto de Lei 198212021 foi colocado para
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votâção e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, foi lida a

ementa e justificativa da segunda matéria da ordem do dia: PROJETO DE LEI: 19861202l

de autoria da Excelentíssima Prefeita, Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a

criação do Conselho Municipal de Educação de Pau dos Ferros/RN e dá outras providências.

A mesma, explicou que o referido projeto já foi tramitado pelas comissões e descreveu o

relatório, assim como os pareceres .lrs comissões pertinentes. A Presidente da Casa passou

a palavra para o Lider do Governo, o Vereador Reginaldo Alves, fazer sua defesa. O

Vereador Reginaldo Alves disse que é um projeto muito importante democrático de lei, e

parabenizou a Secretrlria de Educação, Larissa Alves, pela competência que prima pela coisa

correta, de forrna democnitica. Acrescentou que a justificativa e a ementa do projeto já

deixava bem clara as intenções do projeto. A VeÍeadora Aldaceia Oliveira disse que o Plano

Municipal de Educação, aprovado em junho de dois mil e quinze, é a projeção de um longo,

curto e médio pÍitzo, que é monitorado e reavaliado. Explicou que a medida que Pau dos

Ferros sai de uma Rede Municipal de Educação para um Sistema Municipal de Educação,

haveria de incorporar uma serie de ações e as demandas úo enormes, pois infelimtente, há

maior número dejovens no presídio do que na universidade. O Vereador Alexsander Mag-nus

(Leka Frentista) disse que é um projeto muito importante, sendo favorável ao mesmo, pois

a educação precisa ser pensada em coletivo, onde esse conselho possa exerceÍ

democraticamente as funções normativas, fiscalizadoras, consultivas, propositivas de

assessoramento da educação municipal, pois a educação é a base para os todos os cidadãos,

e que como Íepresentantes da população são lutadores por uma educação de qualidade. O

Vereador Francisco Augusto (Xxico) disse que é um projeto muito importante e que não

tem nem o que comentar, pois já vem muito explicado e o conselho é uma regulamentação

e precisa ser votado imediatamente. O Projeto de Lei 198612021 foi colocado para votagão

e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a Ilustrissima

Secreuiria informou que iria ler apenÍrs a ementa dos referidos prqletos, pois, os mesmos,

irão tramitar pelas comissões pertinentes: PROJETO DE LEI: 198812021 de autoria da

Excelentíssima Prefeita, Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a elaboração do
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Plano Plurianual para o Exercicio de 2022-2O25 e dá outras providências; PROJETO DE

LEI: 1989/2021 de autoria da Excelentíssima Prefeita, Marianna AlÍneida Nascimento, que

estima a Receita e fxa a Despesa do Mmicipio de PAU DOS FERROS para o exercício de

2022 e determna outras providências; PROJETO DE LEI: 199012021 de autoria da

Excelentíssima Prefeita, Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a autorização ao

Poder Executivo Municipal para efetuar o remanejamento, transposição e transferências de

dotações oÍçâmentârias e dá outras providências; PROJETO DE LEI: 199112021 de autoria

dos Vereadores Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar), Zélia Maria Leite, que

dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas e creches da rede municipal de ensino fomecer

alimentação diferenciada aos diabéticos e aos hipertensos em sua merenda no âmbito do

município de Pau dos Ferros e dá outras providências; PROJETO DE LEI: 1992/2021 de

autoria do Vereador Alexsander Magrus Nunes Rocha (Leka Frentista), que dispõe sobre

denominação do logradouro de Rua do Beija- Flor. Em seguid4 a 1" Secretiiria, a Seúora

Aldaceia Oliveira, leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE

RESOLUÇÃO: 000112021de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação da Escola

do Legislativo, no âmbito da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, e dá outras providências.

A Vereadora Aldaceia Oliveira, explanou que é uma matéria da Mesa Diretora, e que como

parlamentares, estâo aprendendo com todos os que constituem a Casa Legislativa;

acrescentou que ter uma escola de formação é algo muito importânte e que cada é um deve

cuidar da sua formação, no entanto, todos devem estudar as leis, pois todos tem muito a

aprender. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou a Mesa Diretora, e disse que acha esse

projeto de resolução muito importante, inclusive, quândo entrou no legislativo, procurou a

presidência para sugeú esse referido projeto sobre a questão da escola do legislativo, pois a

participação com a sociedade é um avanço para a Câmara Municipal de Pau dos Ferros.

Tambem informou que o próximo passo seria o projeto de resolução que trata de um fundo

especial para criação da sede própria da Câmara Municipal de Pau dos Fenos para se adequar

em um espaço maior e adequado, pois tendo em vista a demanda da cidade, o espaço esta

pequeno, e há um valor de mais de trezentos mil reais do Poder Legislativo para ser
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devolvido ao Poder Executivo, e com mais oito anos, já haveria um fundo suficiente para a

coDstrução de uma sede maior. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é um

projeto muito importante que úí mais ênfase e treina o pessoal da Câmara dos vereadores e

outras entidades, pois dá um ensinamento básico e aperfeiçoar sobre esse assunto. O

Vereador José Alves (Galego do Alho) parabenizou a todos que constituem a Casa

Legislativa, pois todos sempre pensam no melhor e a cada dia que passa, todos aprendem

mais um pouquinho e só tiúa a parabanizar a mesa diretora por estirem sempre pensando

no próximo. A Presidente da Casa, a Seúora Itacira Aires disse que ia manter esse

intercambio que outras entidades federativas, e explanou sobre duas reuniões que teve com

a Universidade Federal Rural do Semi-Árido sobre a questão das ruas em Pau dos Ferros. A

Vereadora Aldaceia Oliveira disse que uma instituição não se constitui se não for

estabelecido uma rede, e como por exemplo, a proposição da Escola Legislativa, é da Mesa

Diretora, inclusive, observou que na Casa Legislativa existe uma relação de poder e é preciso

criar uma culfura ern que os funcionários comissionados se sintam da casa, não só da

Presidência, no entanto, o que é construido, pode ser desconstruído. A Resolução 000112021

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

seguida, a Ilustríssima Secretiá.'ria leu as ementas e justificativas das seguintes matérias:

INDICAÇÃO: O1O0l2O2l de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa De Assis

(Gugu Bessa), que requer a pavimentação e drenagem da rua Valdir Lopes Chaves;

INDICAÇÃO: 010112021 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), que requeÍ a paümentagão e drenagem da rua Francisco Alexandre de

Holanda. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que no corresponde a

Indicação 0100/2021 desde de seu primeiro mandato vem pedindo paÍa que seja feita a

pavimentação e drenagem dessa rua, pois os moradores solicitam bastante, e que no que se

refere a Indicação l0l/2021, é uma rua pequena no Bairro riacho do Meio já foi prometida

várias vezes e pede para que seja feita logo essa paümentação. O Vereador José Alves

(Galego do Alho) parabenizou o autor das matérias e pediu para que com as emendas dos

parlamentares, pavimentasse essÍrs ruas que precisam de pavimentação. O Vereador
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Francisco Augusto (Xixico) disse que as indicações são muito importantes, pois tem muitas

ruas que tem muitos buracos e muitas danificações, e precisam de drenagem urgentemente.

O Vereador Deusivan Santos disse que sobre a Rua Valdir Lopes,já ouviu várias solicitações

da população desta referida rua, e pede pÍra que seja em breve pavimentada pelo Poder

Executivo. O Vereador Reginaldo Àlves parabenizou o autor das matérias por estar sempre

olhando pelo bairro Riacho do Meio, pois foi o berço da sua familia na cidade. Acrescentou

que a Excelentíssima Prefeita, Marianna Alrneida, a medida que tem recursos vem

transfonnando a realidade dessas ruas que por muito tempo não houve investimentos. A

Vereadora Aldaceia Oliveira disse que toda melhoria de ruas é algo a ser contemplado e que

como Vereadora, vai buscar a Secretaria de lnfraestrutura para entender o Plano de

Pavimentação e entender a hierarquüação, para tentar se inteirar sobre esse plano, pois

muitas ruas são intransitiâveis. O Vereador Reginaldo Alves disse que a Secretaria

responsável é a SEPLAN - Secretaria de Planejamento. As indicações 10012021 e 101/2021

foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores

presentes. Em seguida, a Ilustrissima Secretriria leu a emenda e a justificativa da seguinte

matéria: INDICAÇÃO: 0156/2021 de autoria dos Vereadores Francisco José Femandes de

Aquino (Gordo do Bar), Z,élia Maria Leite, que requer a pavimentação, Drenagem e

Urbanização da Rua Antônio Inácio, no bairro Paraiso. O Vereador Francisco José (Gordo

do Bar) disse que já estava satisfeito com a justificativa lida pela Senhora Secretríria, A

Indicação 15612021 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes. Em seguida, a l" Secretiíria, leu a emenda e justificativa da seguinte

matéria: INDICAÇÃO: O2O5l2O2l de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do

Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Walter Correia de Aquino, no

Conjunto Manoel Deodato. O Vereador José Alves (Galego do Alho) pediu ao Poder

Executivo para olhar com bons olhos essa matéria, pois a população do Manoel Deodato é

um bairro muito grande com pessoÍrs caretrtes, que precisam de beneficios como esses, pois

são pessoas carentes e que precisam ser lembrados. O Vereador Deusivan Santos

parabenizou o autor da matéria e disse que o Bairro Manoel Deodato sempre foi muito
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esquecido, e é preciso lembrar destas pessoas carentes que moram por lá, e mais uma vez

parabenizou o autor da matéria. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é uma

lndicação muito peÍtinente, pois o Bairro Manoel Deodato já teve muitas ruas paümentadas,

mas ainda faltam muitas e pediu que o Poder Executivo olhasse com bons olhos e fizesse

algo a respeito. A Presidente da Casa disse que muitas ruas já foram pavimentadas, mas

ainda há muitas a serem calçadas, pois quando chegou no Bairro Manoel Deodato nem água

encanada tinha, mas muitas coisas já tem a ser melhoradas. O Vereador Alexsander Magnus

(Leka Frentista) parabenizou o autor da matéria, e falou sobre a importância de pavimentar

a Rua Honorato Lopes, não só pavimentar, como também a questtlo da iluminação, pois já

foi cobrado várias vezes e também falou sobre a rede da Quadra do Manoel Deodato, que

também estií precisando desse reforço de recuperação de telas. A Vereadora Aldaceia

Oliveira disse que já foram pavimentadas várias ruas no Bairro Manoel Deodato, no entanto,

há mütas outras a serem pavimentadas. Disse também que esse plano de hierarquização tem

de atender aos que precisam de mais políticas públicas, onde tem maior índice de doenças,

vulnerabilidade, etc. lnformou que no Bairro São Benedito e outros bairros também há ruas

a serem priorizadas, mas outras que a demanda é maior. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) disse que essa rua é muito importante, porque no Bairro Manoel é um bairro pobre

e tem muitas ruas ainda a serem cuidada. A Indicaçáo 20512021 foi colocada para votação e

foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a Ilustríssima l'
Secreúria leu a ementa e justificativa da última matéria da ordem do dia: INDICAÇÃO:

O207l2O2l de autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos Nasario, que requeÍ a

Prefeita Municipal que proüdencie, junto a Secretaria de ln-fraestrutura, a pavimentação da

rua Alto Garcia Dantas até o Ginrásio Poliesportivo e a Escola, na cidade de Pau dos Ferros.

O Vereador Deusivan Santos disse que sempre se pÍeocupa com esta rua, para dar condições

aos moradores e aos que transitam para ali, pois nas proximidades têm uma Quadra Esportiva

de primeiro mundo e uma escola, e no invemo, sená inviável o acesso se nada for feito a

respeito. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frartista) parabenizou o autor da matéria, e

pediu para que as autoridades prestassem atenção aos semáforos das nossas cidades, em
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especial, Pau dos Ferros. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é uma rua que

ôá acesso a BR 405 e na época das chuvas, precisa de uma passagem molhada urgente e que

precisa também da pavimentação, pois no invemo não dá acesso a nada. A Presidente da

Casa disse que a referida escola comentada pelos vereadores, é a Escola Francisco Aires

Segundo. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que aquela rua vai ser um

grande problema para a administração de Pau dos Ferros, e que é preciso lembrar que tem

muitas obras mal feitas às margens do Açude 25 de Março, só uma passagem molhada não

resolve o problema na época do inverno. AcÍescentou que se o Açude das Maretas sangrar,

vai dar uma junção do Açude das Maretas com o Açude 25 e margo e é preciso fazer um

estudo bem feito para resolver esta problemática; em 2004, a água foi bateÍ em várias ruas,

gerando vários problemas e é preciso prestar atenção ao que está acontecendo no município.

Disse que antes que a rua for aprovada, é preciso que um engenheiro avalie com atenção. A

lndicação 207 /2021 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes. Por seguinte, a Presidente da Casa" Itacira Aires (Boliúa) eüceÍÍou a

24" sessão ordinária, e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/ l'
Secretária 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, constante no Livro de Registro de Presença das

Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 8 de setembro de 2021 .

lsca Aires unes Josefa Aldaceia C e Oliveira

Presidente l" Secret:lLri
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