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

ATA DA 25! SESSÃO ORDINÁRh DA 1! SESSÃO TEGISIÁTIVA DA 193

LEGISI.ATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, à quinze horas e vinte e cinco

minutos, reuniram-se os Seúores Vereadores via reunião virt..re.l (Google Meet), mediante

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

Aires, através de Oficio Circular n'0025/2021, a todos os vereadores e vereadoras, a 25'

Sesslo Ordinária da 1' sessâo legislativa da 19 legislatura, com o objetivo de apreciar

quatoÍze matérias do Poder Legislativo: 1. PROJETO DE LEI: 197 512021 de autoria da

Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha), que denomina o logradouro que

especifica e da outras providencias. 2. PROJETO DE LEI: 198512021de autoria do Vereador

Reginaldo Alves da Silv4 que dispõe sobre a distribúção de absorventes higiênicos em

escolas municipais e unidades de saúde. 3. PROJETO DE LEI: 198712021 de autoria do

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

do Logradouro de Rua das Andorinhas; 4. PROJETO DE LEI: 199312021 de autoria da

Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira que dispõe sobre a instituição do programa

e incentivo à leitura no município de Pau dos Ferros, RN, e dá ouEas providências; 5.

PROJETO DE LEI: 199412021 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4

que dispôe sobre o programa primeiro emprego, no âmbito do município de Pau dos Fenos-

RN, e dá outras providências; 6. INDICAÇÃO: Ol33l202l de autoria do Vereador Francisco

Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer a pavimentação e drenagem da rua

Sérgio Pessoa; 7. INDICAÇÃO:0134/2021 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg

Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requeÍ a pavimentação e drenagem da rua Rafael

Femandes de Queiroz; 8. INDICAÇÃO: 0185/2021 de autoria do Vereador José Alves Bento

(Galego do Alho, que Íequer a Pavimentação e Drenagem da Rua Mainha Diógenes, no

Bairro Aluísio Diógenes; 9. INDICAÇÃO: 018712021 de autoria do Vereador José Alves

Bento (Galego do Alho, que requer a Urbanização e Pavimentação Asfáltica da rua São
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Benedito e da Av.DinaÍe Mariz, no Bairro São Benedito. 10. INDICAÇAO:020312O21 de

autoria do Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja

construída uma Praça com Acadêmica da 3" Idade no "Pártto de Z,e Francisco" localizado na

Rua Joaquim Coneia Filho, no Bairro São Judas Tadeu; 11. INDICAÇÃO: O20812021 de

autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que requer a

Pavimentação e Drenagem da Rua Ernestina Araújo de Sor,'.e, no bairro Manoel Deodato;

12. INDICAÇÃO: 0209t2021 de autoria do Vercador Francisco Deusivan dos Santos

Nasario, que r€quer a construção de uma quadra poliesportiva no bairro paraíso, no

município de Pau dos Ferros; 13. INDICAÇÀO: 021012021 de autoria do Vereador

Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requer a prefeita Mariaffra Almeid4 que sejam

instaladas câmeras de monitoramento nas principais vias dos bairros: Riacho do meio,

carvão, Nações Unidas, Zeca Pedro, Chico Cajá, Manoel Deodato, Alto São Geraldo, Nova

Pau dos Ferros e João Catingueira; 14. MOÇÂO DE PESAR: Cf,08/2021 de autoria dos

Vereadores: Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), Celio de Queiroz Lopes

(Célio da Farmácia), Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico), Francisco Deusivan dos Santos Nasario, Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), Francisco José Femandes de Aqüno (Gordo do Bar), Jose Alves Bento

(Galego do Alho), Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira e Reginaldo Alves da Silva" Zélia

Maria Leite. Moção de Pesar á Familia Benício de Srár pelo falecimento do Seúor Francisco

Benicio de Sá. A Excelentíssima Sra Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa, crrmprimenta

a todos os presentes que se encontÍrm de forma presencial e virtual através das redes sociais.

Em seguid4 pÍssou a palavra para Ilusaíssima 1" Secrctiíria da Mesa Diretora, a Seúora

Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveir4 concedendo a palavra 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 seguid4 realizou a conferência de

quórum, na mediada em que do coletivo de 1l (onze) vereadores/as, registrou-se a presença

de 1l (onze), conforme âtesta lista de presença constante nesta ata, declarando, portanto,

existência de q*5rum. Estavam prcsentes os seguintes vereadores: l. Alexsander Magnus
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Nunes Rocha (Leka Frentistâ);2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3. Francisca

Itacira Aires Nmes (Boliúa); 4. Francisco Augusto de Queiroz (Xixico); 5. Francisco

Deusivan dos Santos Nasario; 6. Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa); 7.

Francisco Jose Fernandes de Aqüno (Gordo do Bar); 8. Jose Alves Bento (Galego do Alho);

9. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira 10. Reginaldo Alves da Silva; I 1 . Zélia Maria Leite.

Havendo abertura de quórum suficiente, a Prcsidente da Casa declarou aberta a sessão. A

Presidente da Casa @iu para que fosse discutida a ata da 24" Sessão Ordiruiri4 esclarecendo

que foi enviada para todos os e-mails institucionais dos nobres pares, assim como pÍra o

WhatsApp. A ata da 24' Sesúo Ordinriria foi colocada para votação e assim, foi aprovada

por unanimidade. Em seguid4 a Ilustríssima Senhora Secretári4 Aldaceia Oliveira, fez a

leitura da ordem do dia Continuando, foi lida a ementa e justificativa primeira materia:

PROJETO DE LEI: 1975/2021 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes

(Bolinha), que denomina o logradowo que especifica e da outras providencias. A mesma,

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

assim como os pareceÍ€s drs comissões pertinentes. A Presidente da Casa pa.ssou a palawa

para o Vice-Presidente da Casa Legislativa, para que o mesmo procedesse os trabalhos

legislativos e ela pudesse fazer a defesa da matéria de sua autoria. A Vereadora ltacira Aires

(Boliúa) disse que se pÍeocupava com essas situações de denominações de rua no municipio

de Pau dos Ferros, visto que existem a "Rua Projetada dois" e a *Rua Projetada três", mas

que juntando esforço com os flmcioruários da Câmara Municipal iriam mudar essa realidade,

porque todos sabem que para denominar ruas tem que passar pela Casa Legislativ4 apesar

de escutar críticas que só escuta que os vereadorcs só dão nomes de ruas. Acrescentou dando

exernplos de pessoas que procuÍam a Câmara Municipal pâra esse tipo de serviço a

população. Em seguid4 a Vereadora Itacira Aires (Bolinha) fez a defesa da sua matéria,

elencando pontos principais que destacam sobre a vida e história do Sr. Jose de Souza Castro

(Zé lzídio). O Vereador Alexsander Mapus (Leka Frentista) parabenizou a autora da

matéria pela proposição e parabenizou tambem, os atletas da nossa cidade, a equipe de

Taekwondo pau-ferrense, bem como o ciclista Femando Breno. O Vereador Reginaldo
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Alves parabenizou a autora da matéria pela proposição e por ter feito o relato sobre a

importrância de denominação de ruas, pois ninguém passa despercebido, todos deixam uma

marca. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmricia) parabenizou a âutora da matéria

pela proposição, afirmando que conheceu o Sr. Zé lzídio e fez alguns relatos de vivência

com o mesmo. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que uma matéria desta natueza e múto

importante, bem como para as famílias que perdem um ente querido e este tipo de matéria

traz um alento e resgaste de memórias para os que sâo homenageados. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou a autora da matéria e fez algumas colocações sobre

sua vivência com o Sr. Zé Izídio. O Presidente lnterino, tambem parabenizou a autora pela

proposição da materia por sempÍ€ pen§tr nas pessoas que são homenageadas. O Projeto de

Lei 197512021 foi colocado para votaçâo e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

presentes. Em seguid4 a pa.lavra foi repassada para a Presidente da Cas4 a Excelentíssima

Sra. Itacira Aires (Boliúa) para que desse prosseguimento a sesúo ordinriria- A I' Secretiária

leu a ementa e justificativa do PROJETO DE LEI: 198512021 de autoria do Vereador

Reginaldo Alves da Silv4 que dispõe sobre a distribüção de absorventes higiênicos em

escolas municipais e unidades de saúde. O Vereador Reginaldo Alves explicou que este

projeto iná fazer com que traga dignidade para as pessoas que vivem em situação de pobreza

e elencou dados de pesqúsas que comprovam a falta de acesso a aquisição de absorventes

pelas meninas mais carentes, como tamMm foi procurado em seu gabinete para que fizesse

algo neste sentido, pois é um projeto que só tem a enriquecer o município. A Vereadora

Aldaceia Oliveira disse que era um projeto de grande importânci4 e que inclusive, o Projeto

que foi aprovado de autoria da Deputada Federal, Marília Arraes - PT/PE, que Insitui o

Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas escolas públicas, foi sobescrito

por outros deputados. Acrescentou que a mulher brasileira sofre muito e que há oufias

conqüstas a serem r@lizadas, no entanto é preciso lutar por isso; disse também sobre a

questâo da Procuradoria da Mullrer e que ia ficar de olho na sanção do Projeto de Lei de sua

autoria que dispõe sobre a Casa Abrigo no município. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) disse que é um projeto muito importante e que as adolescentes no período menstrual
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são pobres e não tem diúeiro para compra de absorventes e que ficou surpreso sobre a

utilização do miolo de pão por parte dessas jovens, assim, é um projeto de ótima qualidade.

O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que é testemunha dessa situação e que na

Escola Estadual Tarcisio Maia já tem esse projeto de aquisição de absorventes e que Pau dos

Ferros tem uma legislatura voltada para o povo. O Vereador Jose Alves (Galego do Alho)

parabenizou o autor da materi4 dizendo que é um projeto de grande abrangência e que é de

grande relevrância para o municipio, pois iú melhorar a vida de muitas meninas caÍentes.

Acrescentou que fosse sugerido não só para unidades de saúde e escolas, mas também para

os bainos mais pobres. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou o autor

da matéria discutida e disse que é um projeto muito importante, pois so quem sabe, são eles

que veem de perto essa situação, sugerindo que fossem destinados, os absorventes, aos

bairros mais carentes também, para que todos tivessem acesso. O Projeto de Lei 198512021

foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na

sessão. Em seculda a l" Secreüíria, a Ilustríssima Sra Aldaceia Oliveir4 leu a ementa e

justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: l987l2l2l de autoria do Vereador

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

Logradouro de Rua das Andoriúas. 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 palawa para o autor do projeto fazer sua defesa.

O Vereador autor da matéria" Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que os moradores

dessa rua, e deste bairro irão ficar muito satisfeitos com este pÍojeto. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) disse que a referida rua para ser nomeada já foi denominada por

outÍa nomenclatur4 e que era importante verificar, pois já tinham outras nÍts também

nomeadas. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que o crescimento desenfreado das cidades,

como a de Pau dos Fenos, só um Plano Diretor pode ordenar essa questão de logradouros,

pois implica em investimentos, orçamentos e também parcerias interinstirucionais, e o

amramento é algo que muito complexo que possui critérios. Acrescentou que fosse realizada

uma oficina que instruísse sobre amramentos. 0 Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar)
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sugeriu que o nome fosse colocado entâo em outra rua projetada. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) disse que tinha um requerimento de autoria dele com o Vereador

Francisco Jose (Gordo do Bar) que pedia a Secretaria de Meio Ambiente para que

fiscalizasse mÍr por rua. O Vereador Reginaldo Alves sugeriu para o autor da matéria fazer

uma emenda no referido Projeto; acrescentou que fosse colocados projetos de leis sobre

arruamentos apenas quando fosse realizado o Plano Diretor. A Presidente da Casa sugeriu

que o autor da matéria retirasse o projeto, e que colocasse para votação na outÍa semana. A

Vereadora Aldaceia Oliveira disse que é preciso redefinir as firnções das Secretarias do

município, visto que existem lacunas neste sentido, como urna sala de cartografia. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que na Câmara Municipal se tem um

mapa e que "Didi" era muito organizada nesse sentido e tiúa várias plantas do município.

O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentistâ) disse que iria deixar o referido projeto para

a próxima sessão e que era realmente preciso, as secretarias participarem em conjunto. nesta

questão de ruas. A Presidente da Casa disse que tiúam algumas ruas que não tiúam nomes

e que iria veriÍicar isso, pedindo para algum firncionrário fazer uma observação. A Vereadora

Aldaceia Oliveira disse que era preciso digitalizar arquivos de alguns anos, pois a Casa

Legislativa é casa de histórias e de memórias. A Presidente da Casa destacou que o Centro

da cidade de Pau dos Ferros possú vinte e cinco Ítus e apenas quatro possuem projetos de

leis. A Ilustríssima l'Secretiiria deu prosseguimento a leitura da ordem do dia, lendo a

ementa das seguintes matérias: PROJETO DE LEI: 199312021 de autoria da Vereadora

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 que dispõe sobre a instituição do programa e incentivo

à leitura no município de Pau dos Ferros, RN, e drí outras providências e PROJETO DE LEI:

1994/2021 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que dispõe sobre o

progmma primeiro emprego, no râmbito do município de Pau dos Ferros-RN, e dil outras

providências. Por seguinte, leu as ementas e justificativas das segúntes materias:

INDICAÇÃO: O133l2O2l de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), que requer a pavimentação e drcnagem da nra Sérgio Pesso4 e INDICAÇÃO:

013412021 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que
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requer a pavimentação e drenagem da rua Rafael Femandes de Queiroz. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) fez sua defesa" explicando que são pedidos antigos e

que é uma cobrança de vririos moradores dos referidos logradouros. O Vereador Alexsander

Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor das matérias pelas proposições, e que no

período do invemo sugeriram complicações nesvrs nü§, pedindo a Excelentíssima Prefeita

Marianna Ameida para que olhe com bons olhos a recuperação de algumas ruas e

pavimentação de outÍas que estão denho do planejamento para drenagem e pavimentação do

município de Pau dos Ferros. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que são

indicações importantes, que já são postas desde do ano passado. Afirmou que todaq as

proposições que forem a respeito de paümentação de nras no Bairro Carvão e Bairro Riacho

do Meio, irão fazer em parceria com os Vereadores Francisco Deusivan e Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) para fazerem em conjunto. O Vereador José Alves (Galego do

Alho) parabenizou o autor das materias e disse que apesar de Pau dos Ferros ter mütas ruas

calçadas, ainda hí mútas para serem calçadas, e pediu para que a Excelentíssima Prefeita

Marianna Almeida üsse essas indicações com bons olhos. O Vereador Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) disse que estaria aberto para que qualquer Vereador ou Vereadora que quisesse

subscrever qualquer matéria de autoria dele, ficando satisfeito e agradecido. O Vereador

Reginaldo Alves parabenizou o autor rlas matérias e deu um p eceÍ, como Líder do

Governo, esclarecendo que Pau dos Ferros iria ser contemplada com algumas pavimentações

de ruas em vários bairros, e que seni divulgado em breve. O Vereador Deusivan Santos

parabenizou o autor pelas proposituras e disse que enquanto legisladores, todos têm feito

algo para o desenvolvimento da cidade e para a população. O Vereador Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) anunciou o falecimento do Sr. José Edimilson de Holanda (ex-Prefeito da

cidade de Pau dos Ferros). Foi realizado um minuto de silêncio. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) pediu para se retirar da sessão, pois estava muito emocionado. O

Vereador Deusivan Santos e a Vereadora Zélia Leite fizeram alguns relatos sobre a

sigrrificativa perda do Sr. Jose Edimilson de Holanda As Indicações 0133/2021 e 13412021

foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes.
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0 Vereador Francisco José (Gordo do Bar) pediu para se retirar da sessão. Em seguid4 a

Ilwtrissima l' SecreüíLria leu as ementas e justificativas das seguintes matérias:

INDICAÇÃO: 018512021 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho, que

requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Mainha Diógenes, no Bairro Aluísio Diógenes;

INDICAÇÂO: 018712021 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho, que

requer a Urbanização e Pavimentação Asfáltica da rua São Benedito e da Av. DinaÍe Mariz,

no Baino São Benedito. O Vereador José Alves (Galego do Alho) explanou sobre a

Indicação 018512021 matérias, explicando que é uma que necessita de pavimentação há

vários anos, pois quando chega os períodos chuvosos os moradores sofrem bastantes. E no

que se refere a Indicação 18712021, o mesmo, explicou que as referidas ruas precisam ser

asfaltadas, pois iú melhorar o trânsito, pois o calçamento esüí todo saindo e iní beneficiar

os moradores e motoristas que ali passam. As Indicações 0185/2021 e 018712021 forarn

colocadas para votação e forarn aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes. Em

seguid4 a Ilustríssima 1" Secreüíria leu a ementa e justificativa da segúnte matéria:

INDICAÇÃO: 020312021 de autoria do Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da

Farmácia), que requer que seja construida uma Praça com Acadêmica da 3" Idade no "Pátio

de Zé Francisco" localizado na Rua Joaquim Coneia Filho, no Bairo São Judas Tadeu. O

Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmrícia) disse que esta matéria, que se refere a

academia no Bairro São Judas Tadeu, os moradores sentem faltam de uma academia no

referido bairro e pediu as contribuições para os nobres pares apÍovarem, bem como a

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida visse que bons olhos. O Vereador José Alves

(Galego do Alho) parabenizou o autor da matéria pela proposição e disse que o papel do

vereador é realmente cobrar. A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou o autor da matéria,

elencando a importância da mesma pÍra a saúde fisica e mental para os idosos. O Vereador

Alexsander Magrrus (Leka Frentista) parabenizou o autor da matéria e parabenizou também

os idosos que se exercitam. A Vereadora Zélia Leite parabenizou o autor da matéria também,

explanando que o referido espaço é bem certinho para ser uma academia de idosos, e sugeriu

que a Excelentíssima Prefeita fosse lá ver o lugar. A Presidente da Casa disse que por mais
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que na velhice não se queir4 a mobilidade vai se restringindo, e nada melhor que uma

academia para que a população idosa possa conviver e se exercitar. A indicação 20312021

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

seguid4 a 1u Secreüíria, leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO:

020812021 de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que

requeÍ a Pavimentação e Drenagem da Rua Emestina Araújo de Souza no bairro Manoel

Deodato. O autor da matéri4 o Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) pediu para

que a Excelentissima Prefeita Marianna Almeid4 olhasse a indicação com bons olhos, pois

em periodos de chuvas, a referida rua tem dificuldades e a pavimentação traz seguranç4

saúde e melhora o fluxo para os moradores. A Indicação 2OBl202l foi colocada para votação

e foi aprovada por unanimidade de votos pelos vereadores presentes da sessão. Em seguid4

a Ilustríssima 1" Secreüíria leu as ementas e justificativas das seguintes matérias:

INDICAÇÂO: 020912021 de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario,

que requer a construção de uma quadra poliesportiva no bairro paraíso, no município de Pau

dos Ferros; e INDICAÇÃO: 021012021 de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos

Santos Nasario, que requer a prefeita Marianna Almeida que sejam instaladas câmeras de

monitoramento nas principais vias dos bairros: Riacho do meio, carvão, Nações Unidas,

Zeca Pedro, Chico Cajâ Manoel Deodato, Alto São Geraldo, Nova Pau dos Ferros e João

Catingueira- No que se refere a Indicação 20912021 disse que o Bairro Paraíso sempre foi

esquecido pelas gestões anteriores, e que era preciso construir essa quadra para que as

crianças e osjovem que ali moram pudesse ter mais lazer; e pediu para que todos presentes

pudessem aprovar. No que se refere a Indicação 21012021 explanou que era de suma

importânci4 visto que a seguança pública não é suficiente e era necessário para dar mais

segnrança a população. A Veread oru Zélia Leite parabenizou o autor das matérias, primeiro

pela quadra poliesportiva no bairro paraíso, pois era de extrema importânci4 pois existem

muitos jovens, crianças e até mesmo adultos que gostam de jogar e pediu para que a

Excelentíssima Prefeita visse com bons olhos para a construção dessa quadra poliesportiva.

Em seguid4 fez considerações a respeito da Indicação 210/2021, sugeriu ao autor, para que



o monitoramento se estendesse a vários bairÍos, e que referida indicação não fosse destinada

somente a Excelentíssima Prefeita, mas também ao Govemo do Estado, porque existe uma

parceria entre Govemo do Estado e Segurança Pública e assim, ampliasse mais os espaços

para a questão do monitoramento. Acrescentou que com as câmeras que foram colocadas,

diminuiu um pouco os assaltos na cidade de Pau dos Ferros, e hoje está voltando novamente,

com frequência porque estií havendo assaltos na zona rural e ontem (quatorze de setembro

de dois mil e vinte e um), no Bairro Princesinh4 prenderam no banheiro a família completa

e levaram muita coisa. Pediu para que o Poder Executivo e o Govemo do Estado, juntasse

forças nesse sentido; e também fez um apelo para que seja feito algo a respeito ao Semáforo

em frente ao Banco do Brasil, pois há mais de um mês está quebrado e a mesm4 via a hora

acontecer um acidente e pedia à Deus pâra que nada acontecesse; entretanto, sabia que não

era só competência do gestor mrmicipal, mas também do Govemo do Estado e que existe

recurso para isso, porque tanto a população de Pau dos Ferros, como quem vem de for4 vê

o descaso que existe em relação a isso. Em seguid4 parabenizou a Polícia Militar, e Polícia

de modo geral, pois vê de modo geral que os vê com mais frequênci4 não só na cidade de

Pau dos Ferros, mas também nas zonas rurais do mruricípio. Afirmou também, que era

preciso de mais investimento na segurança públic4 por parte do estado, pois ainda existiam

péssimas condições e um descaso nesse sentido. O Vereador Francisco Augusto (Xixico)

disse que as duas indicações são importântes. No que se refere a Indicaçáo209/2021, aftrmott

que é um pedido antigo dos moradores do Bairro Paraiso para usufruir das quadras de outros

bairros. Sobre a Indicação 21012021 , dísse que tendo monitoramento, os bandidos têm medo

e ficam mais inibidos para roubarem ou fazerem qualquer cois4 pois pensam duas vezes;

assim, as duas indicações sâo muitos importantes. O referido Vereador, também parabenizou

o Vereador Francisco Deusivan pelas proposições de outras matérias quejá foram colocadas

e votadas na Casa Legislativa. O Vereador Francisco Deusivan mandou um abraço para o

menino que pediu para que fosse realizada a matéria que se refere a quadra poliesportiva" e

que tudo que for de bom para o povo, afirmou que sempre iá fazer para trazer melhorias

para a cidade. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que a quadra poliesportiva disse que é
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de extrema relevância para o bairro, e que era preciso levar essas materias para os demais

locais que vivem em lulnerabilidade; no que tange as vias e monitoraÍnento desses bairros,

disse que a medida que a fome aumenta, aumenta tamEm a violência e criminalidade.

Assim, é preciso reforçar a seguÍÍurça pública nesse sentido. Acrescentou também que o

Govemo do Estado quitou a terceira parcela de salário atrasados dos servidores, referentes

ao décimo terceiro do ano de dois mil e dezoito, bem como outas benfeitorias foram

mencionadas. o vereador Reginaldo Alves parabenizou o vereador autor das matérias, bem

como destacou a importância das mesmas para o município de Pau dos Ferros. Destacou

também, com relação ao monitoramento das câmeras, pois no ano de dois mil e dez, tinha

uma empresa de câmeras de monitoramento e sugeriu para a segurança pública; desta forma"

desde enüto, elencou os beneficios de ter um sistema de monitoraÍnento para a segurança do

município. O Vereador José Alves (Galego do Alho) tambem parabenizou o autor das

referidas matérias; primeiro pela quadra poliesportiva e segundo pelas câmeras de

monitoramento, que irão melhorar a segurança pública do município. Os Vereadores

Reginaldo Alves e José Alves (Galego do Alho) parabeni z:tmtm a Excelentíssima

Govemadora Fátima Bezerra pelas ações positivas que tem feito pelo município de Pau dos

Ferros e pelo estado. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor

das matérias pelas proposições, em seguida, pediu para que todos fizessem um oficio para o

DNIT resolver a questão dos semríforos quebrados na Avenida Independência. As Indicações

20912021 e 21012021 foram colocadas para votação e foram aprovadas por unanimidade

pelos vereadores presentes. Em seguida a Ilustríssima l" Secreüária leu a ementa e

justificativa da seguinte matéria: MOÇÃO DE PESAR: 0008/2021 de autoria dos

Vereadores: Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), Celio de Queiroz Lopes

(Célio da Farmácia), Francisca Itacira Aires Nunes @olinha), Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico), Francisco Deusivan dos Santos Nasario, Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar), Jose Alves Bento

(Galego do Alho), Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira e Reginaldo Alves da Silva Zélia

Maria Leite. Moção de Pesar á Família Benício de Srá, pelo falecimento do Seúor Francisco
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Benício de Sí O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farrnácia), O Vereador José Alves

(Galego do Alho), O Vereador Francisco Augusto (Xixico), A Vereadora Zélia Leite, O

Vereador Reginaldo Alves, a Vereadora Aldaceia Oliveir4 O Vereador Alexsander Magnus

(Leka Frentista) e a Presidente da Casa" Itacira Aires (Boliúa) fizeram algumas colocações

sobre relatos de vivência e sobre a história do Sr. Benício de Sá A Moção de Pesar 008/2021

foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes da

sessão. Por seguinte, a Presidente da Casa" Itacira Aires (Bolinha) encerrou a 25" sessão

ordinári4 e para constaÍ, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveir4 Vereadora./1" Secretrá.ria da

Mesa Diretora da Câmara Municipal, lalrri 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, 15 de setembro de 2021 .

Franclsca tac Aires Nunes Josefa C liveiralra

Presidente 1'Secretifi
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