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ATA DA 26E SESSÃO ORDINÁRIA DA Á13 SESSÃO TEGISLATTVA DA 19!

TEGISIÁTURA DA CÂMARA MUNICIPAI DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e urn, as qúnze horas e quarenta

e cinco minutos, reuniram-se os Seúores Vereadores via ret'nião virtnl (Google Meet),

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

Itacira Aires, através de Oficio Circular no 002612021, a todos os vereadores e vereadoras, a

26'Sessão Ordinária da l'sessão legislativa da l9 legislatura, com o objetivo de apreciar

dez matérias do Poder Legislativo: I . PROJETO DE LEI: 199512021 de autoria do Vereador

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

logradouro de Rua das Araras. 2. PROJETO DE LEI: 199612021 de autoria dos Vereadores

Francisco Jose Femandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que cria a Feira

Municipal de Pau dos Ferros de animais, bovinos, suínos, caprinos e ovinos no âmbito do

município de Pau dos Ferros e dá outras providências. 3 . PROJETO DE LEI : 1997 12021 de

autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que altera a

denominação da Avenida Senador Dinarte Mariz para Avenida João Bezerra de Queiroz e

dá outras providências. 4. PROJETO DE LEI: 1998/2021 de autoria da Vereadora Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveir4 que dispõe sobre a instituição do Programa CNH POPULA&

no município de Pau dos Ferros, RN e Íixa outras providências. 5. PROJETO DE

RESOLUÇÂO: OOO2/2021 de autoria da Mesa Diretorq que dispõe sobre a adoção de

jomada de trabalho diferenciada em regime hibrido no âmbito do poder legislativo de Pau

dos Ferros, estado do Rio Grande Do Norte. 6. INDICAÇÃO: 013512021 de autoria do

Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer a pavimentação e

drenagem da rua Urbano Femandes de Melo. 7. INDICAÇÃO: 020612021 de autoria do

Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da

Rua Margarida Maria Femandes, no Bairro Chico Cajá. 8. INDICAÇÃO: 0212/2021 de

autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos Nasario, que requer que seja feito uma
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praça de conüvência no bairro Riacho do Meio, no município de Pau dos Ferros. 9.

INDICAÇÃO: 0213/2021de autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos Nasario,

que requer que seja feito a drenagem e pavimentação da rua Josemar Lopes Sampaio, no

bairro carvão no municipio de Pau dos Ferros. 10. MoÇÃO DE PESAR: 000912021 de

autoria dos Vereadores Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria

Leite. Moção de Pesar a familia Lopes Cavalcante de Freitas, pelo falecimento da Seúora

Raimunda l,opes Cavalcante de Freitas. A Excelentíssima Sra. Itacira Aires Nunes,

Presidente da Casa, crunprimenta a todos os prcsentes que se encontram de forma presencial

e virtual através das redes sociais. Em seguida, passou a palavra para Ilustríssima 1"

SecretiíLria da Mesa Diretor4 a Seúora Vereadora Al.taceia Chagas de Oliveira, concedendo

a palavra pÍra a mesma. Esta, desejou boa tarde, cumprimentando a Presidente da Mesa

Diretor4 colegas vereadores e demais participantes presentes e a população pau-fenense.

Em seguida, realizou a conferência de quórum, na mediada em que do coletivo de I I (onze)

vereadoreJas, registrou-se a presença de I I (onze), 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. Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha); 4. Francisco

Augusto de Queiroz fXixico); 5. Francisco Deusivan dos Santos Nasario; 6. Francisco

Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa); 7. Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do

Bar); 8. Jose Alves Bento (Galego do Alho); 9. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 10.

Reginaldo Alves da Silva; I l. Zélia Maria [,eite. Havendo abertwa de quórzm suficiente, a

Presidente da Casa declarou aberta a sessão. A Presidente da Casa pediu para que fosse

discutida a ata da 25' Sessão OrdiruíLria esclarecendo que foi enúada para todos os e-mails

institucionais dos nobres pares, assim como para o WhasApp. A ata da 25" Sessão Ordinrlria

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

Seúora Secretiíria Aldaceia Oliveira, fez a leitura da ordem do dia. Continuando, foi lida a

ementa dos seguintes projetos de leis enviados para as comissões pertinentes: PROJETO DE

LEl. 199512021de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista),
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que dispõe sobre denominação do logradouro de Rua drs Araras; PROJETO DE LEI:

199612021 de autoria dos Vereadores Francisco Jose Femandes de Aquino (Gordo do Bar)

e ZÉlia Maria Leite, que cria a Feira Municipal de Pau dos Fenos de animais, bovinos,

suínos, caprinos e ovinos no âmbito do município de Pau dos Ferros e dá outras providências;

PROJETO DE LEI: 199712021 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), que altera a denominação da Avenida Senador Dinarte Mariz para Avenida

João Bezerra de Queiroz e dii outras proüdências; PROJETO DE LEI: 199812021 de autoria

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

Programa CNH POPULA& no mmicipio de Pau dos Ferros, RN e Íixa outras providências.

Dando continuidade, a Excelentíssima l" Secreüi,ria leu a ementa e justificativa da seguinte

materia: PROJETO DE RESOLUÇÃO'. OOO2/2021de autoria da Mesa Diretora, que dispõe

sobre a adoção de jomada de trabalho diferenciada em regime hibrido no râmbito do poder

legislativo de Pau dos Ferros, estado do Rio Grande do Norte. A Presidente da Cas4 A

Excelentíssima Seúora ltacira Aires (Bolinha), passou a palavra para que José Alves

(Galego do Alho), Vice-Presidente da Casa, pudesse fazer a defesa da referida matéria. O

Presidente Interino, José Alves (Galego do Alho) assumiu os trabalhos da Casa Legislativa.

A Vereadora Itacira Aires @olinha) afirrnou que é um projeto de autoria dos Vereadores da

Mesa Diretora e que desde do ultimo concurso que foi realizado na Câmara Municipal, foram

efetivados alguns servidores residem em outras cidades e que percebem a dificuldade de

algrms para se deslocarem até o município. Acrescentou que durante a pandemi4 alguns

servidores exerceÍam suas atividades de modo residencial, e que algumas atividades foram

desenvolvidas sem nenhum prejúzo aos serviços prcstados. O Vereador Reginaldo Alves

sugeriu que o referido projeto fosse encaminhado para as comissões, até mesmo para

acrescentar algo que fosse necessário. A Vereadora Itacira Aires (Bolinha) afrmou que

foram orientados da não necessidade de passar pelo plenrírio, no entanto, mesmo assim,

estavaÍn expondo para os demais nobres pares. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar)

disse que teria que ver direito a questiio do trabalho hibrido, pois alguns funcionários tiúam

auxílio alimentação, e estando em cÍ§4 não há necessidade deste auxílio, sendo descontado
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de seus salários. O Vereador Deusivan Santos afirmou que sendo enviado para as comissões,

seria uma forma de todos os vereadores ficarem a par da situação e assim, verem o trâmite

mais nipido; bem como gostaria de ver quais funcionários serem contemplados. A Vereadora

Itacira Aires (Boliúa) explicou que haviam alguns critérios paÍa serem atendidos, para que

alguns funcionrírios fossem contemplados. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse

que é um projeto múto impoÍante, no entanto, tem que ser revisto, porque agora estamos

em pandemia e questionou como seria depois; também explanou sobre a quesüio de alguns

funcionários que apesar de morarem fora, todos os dias se deslocam até a cidade de Pau dos

Ferros para prestarem seus serviços; também concordou sobre o projeto ser enviado para as

comissões pertinentes. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que mesmo com a populaçÍio

vacinada, algumas instituições ainda trabalharão de forma híbrida e o projeto é muito

circunstancial; acrescentou que nesse cÍrso, como todos estÍio pedindo para ser enviado para

as comissões, que seja atendida a solicitação dos nobres pares. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) explanou que sabia da preocupação de todos, mas no capítulo um

tem as especificações de quem sení contemplado com o referido projeto. O Vereador José

Alves (Galego do Alho) pediu para cada um dos nobres pares votarem para o envio (ou não)

para as comissões. Os Vereadores Francisco José (Gordo do Bar), Alexsander Magnus (Leka

Frentista), Zélia Leite, Célio de Queiroz (Célio da Farmácia), Aldaceia Oliveir4 Francisco

Augusto (Xixico), Deusivan Santos e Reginaldo Alves votaram para o referido projeto ser

enviado para as comissôes. Os Vereadores Jose Alves (Galego do Alho), Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) e Itacira Aires (Boliúa) votaram para a não necessidade do envio

para as comissões. Dado o exposto, o Projeto de Resolução 000212021 foi enviado para as

comissões pertinentes. A Presidente Itacira Aires (Bolinha) assumiu novamente os trabalhos

legislativos. Em seguida, a Excelentissima 1" Secreüária, leu a ementa e justificativa da

seguinte matéria: INDICAÇÃO: O135l2O2l de autoria do Vereador Francisco Gutemberg

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

Femandes de Melo. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) convidou todos os edis

da casa e todos os habitantes para compaÍecerem a Solenidade de Entrega de l'Estação de
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TV Digital, a conüte do Deputado Galeno Toquarto, no Ginásio PoliespoÍivo Milton

Franç4 no Bairro Riacho do Meio. Sobre a matéri4 pediu para todos aprovarem a indicação,

pois seni muito importante pÍra os moradores da referida rua. O Vereador Francisco José

(Galego do Alho) parabenizou o autor da matéria pelo pedido, e que com a pavimentação do

bairro, o calçamento trará melhorias para a vida de todos que moram ali. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que é uma pavimentação muito importante, pois tem

muitos buracos, e que o Bairro Riacho do Meio e o Bairro Carvão tem müta dificuldade

neste sentido. A Indicação 0135/2021 foi colocada pÍra votação e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida a l" Secretária leu a ementa e

justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 02061202l de autoria do Vereador José

Alves Bento (Galego do Alho), que requeÍ a Paümentação e Drenagem da Rua Margarida

Maria Femandes, no Bairro Chico Cajá. O Vereador José Alves (Galego do Alho) esclareceu

que os moradores precisam dessa pavimentação, para que os habitantes possam transitar com

melhorias e sem problemas em período chuvoso. A Vereadora Aldaceia Oliveira pediu para

o Líder do Govemo, Reginaldo Alves, viabilizar com a Secretaria de Ilfraestrutura a

capinagem e troca de lâmpadas em frente ao Hospital Regional. O Vereador Deusivan Santos

parabenizou José Alves (Galego do Alho) pela proposição, e disse que espera que a matéria

seja atendida. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor pela matéria e disse que

enquanto as demandas solicitadas, iria levar as demandas para o Executivo. O Vereador

Alexsander Magrus (Leka Frentista) parabenizou o autor pela matéri4 e disse que tem

mútos bairros sofridos com a pavimentação; expôs para o Líder do Govemo que logo, a Rua

Porreres sofreú com a questi[o do esgoto novamente, em vir§rde do invemo e faltou a Rua

Francisco Lopes Bezerra ser conclúda e paümentar o restante (200 mefos), bem como a

Rua Espaúa que também pÍuisa uma rede de esgoto. A Indicação 206/2021 foi colocada

para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a l"

Secretiiria leu as ementas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: 021212021

de autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos Nasario, que requer que seja feito

uma praça de convivência no bairo Riacho do Meio, no município de Pau dos Ferros; e
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INDICAÇÃO: 0213/2021de autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos Nasario,

que requer que seja feito a drenagem e pavimentação da rua Josemar Lopes Sampaio, no

bairro carvão no município de Pau dos Ferros. O Vereador Deusivan Santos, disse que ao

que se refere a Indicação 21212021, é um pedido antigo dos moradores do Riacho do Meio

e que a população merece um espaço de conüvência como este, até mesmo pelo dado

tamarüo do bairro. Sobre a Indicação 213/2021 disse que o velho problema de infraestrutura

da cidade e pediu para que o Poder Executivo üsse o referido projeto com bons olhos. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que na legislatura anterior, foram colocados três

projetos para infraestrutura no Bairro do Meio, mas nada foi feito a respeito, então precisa

cuidar nisso. Sobre a Indicação 201312021 disse que muitas ruas precisam de pavimentação

e drenagem, pois úo muito importantes para a nossa cidade. O Vereador Célio de Queiroz

(Célio da Farmácia) parabenizou o Vereador Deusivan Santos pelas proposiçôes feitas.

Explanou que sobre o Bairro Carvão tem um buraco quejá foi conversado com o Secretario

de Infraestrutura, no entanto, nada foi feito a respeito, enttio pediu para o Líder do Govemo,

Reginaldo Alves, viabilizasse algo sobre essa quesüio. Na oportunidade, o Vereador Célio

de Queiroz (Célio da Farmácia), parabenizou o Diretor Geral do DETRAN e a Vereadora

Aldaceia Oliveira terem solucionado o problema dos sinais de trânsito na Rua 15 de

novembro com a Rua Independência O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa)

parabenizou o autor pelas matérias, e deixou claro para a população do Riacho do Meio, que

a Praça já foi solicitada por outros vereadores, e já esüi sendo construída uma Praça com o

nome de "Praça Severino Rafael dos Santos" (Lei 168912019); acrescentou que os

Vereadores Itacira Aires (Boliúa), Francisco Gutemberg (Gugu Bessa), Francisco Augusto

(Xixico) e José Alves (Galego do Alho) foram os únicos vereadores que já colocaram

proposições pffa construção de praças no Bairro fuacho do Meio. No que se refere a

lndicação 213/2021 disse que é preciso fazer algo a respeito disso, pois a referida rua tem

problemas até para caminhar, pois a situação estrí horrível e é preciso tomar alguma

providência. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que todos os nobres pares de apresentado

matérias sobre a infraestnrtura do municipio, e que é preciso ter condições materiais e
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humanas para desenvolver as atividades e que iria ter atenção na LOA, pois é preciso

observar todas as demandas de nossa cidade e iria ficar atenta nisso. O Vereador José Alves

(Galego do Alho) disse que uma matéria era melhor que a outm, pois o município e os

moradores precisam e a cidade só tem a ganhar com isso. O Vereador Reginaldo Alves,

afirmou que não é Iiícil para qualquer gestão e que gostaria que tudo fosse resolvido em um

passe de mágica, mas algumas coisas são muito dificeis e que existem lirnitações e

dificuldades para que as coisas sejam executadas, no entanto, sabe que todos estão dando o

seu melhor. A Presidente da Casa, Itacira Aires (Bolinha) parabenizou o autor das matérias,

e disse que em várias outras legislaturas já solicitava esses beneÍIcios para o Bairro Riacho

do Meio. As Indicações 21212021 e 21312021 foram colocadas para votação e foram

aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguid4 a lu Secretiíria leu a

ementa e justificativa da ultima matéria da ordem do dia: MOÇÃO DE PESAR: OOO9|2O21

de autoria dos Vereadores Frâncisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria

Leite. Moção de Pesar a família Lopes Cavalcante de Freitas, pelo falecimento da Seúora

Raimunda Lopes Cavalcante de Freitas. Os Vereadores Francisco Jose (Gordo do Bat), Zélia

Leite, Itacira Aires (Boliúa), Francisco Gutemberg (Gugu Bessa), Francisco Augusto

(Xixico), Célio de Queiroz (Célio da Farm:ácia), Aldaceia Oliveir4 José Alves (Galego do

Alho) e Alexsander Magnus (Leka Frentista) fizeram algumas colocações sobre relatos de

vivência e sobre a história do Seúora Raimunda Lopes Cavalcante de Freitas, bem como

deixaram seus votos de pesar pela perda. A Moção de Pesar 000912021 foi subscrita por

todos os Vereadores. Por seguinte, a Presidente da Casa Itacira Aires (Boliúa) encetrou a

26" sessão ordinti.ria e para constar, eq Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/l'

Secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lavrei a pÍesente ata, mediante

assessoramento de Gabriela Oliveira Limq 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 Liwo de Registro de Presença das

Sessões dessa Casa Legislativa.
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Pau dos Ferros, 22 de setembro de 2021 .

Nunes Josefa Aldacei velra

Presidente l" Secretaria
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