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

ATA DA 27! SESSÃO ORDINÁRIA DA 1! SESSÃO LEGIS!ÁTIVA DA 19E

IEGISIATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, as quinze horas e trinta

e cinco minutos, reuniram-se os Seúores Vereadores via reunião v'thnl (Google Meet),

mediante convocação feita pela Excelentíssima Presidente da Mesa Diretor4 a Vereadora

Itacira Aires, através de OÍicio Circular no O02712021, atodos os vereadores e vereadoras, a

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

dez matérias, quatro do Poder Executivo e seis do Poder Legislativo: 1. PROJETO DE LEI:

200012021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que

autoiza o município de Pau dos Ferros a retificar escritura pública que especifica, nomina

rua e dá outras providências. 2. PROJETO DE LEL 198012021 de autoria da Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que institui o serviço de motoüíxi no município de

Pau dos Fenos e dri oufas providências. 3. 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, ransposição e transferências de

dotações orçamentarias e dá outras providências. 4. 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 dií outras proúdências. 5. PROJETO DE LEI:

1992/2021 de autoúa do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que

dispôe sobre denominação do logradouro de Rua do Beija- Flor.6. PROJETO DE LEI:

199812021 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 fixa outms

providências. 7. PROJETO DE RESOLUÇÃO: 000212021de autoria da Mesa Diretor4 que

dispõe sobre a adoção de jomada de trabalho diferenciada em regime hibrido no âmbito do
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poder legislativo de Pau dos Ferros, estado do Rio Grande do Norte. 8. MOÇÃO DE PESAR:

0010/2021 de autoria dos Vereadores: Francisco Jose Femandes de Aquino (Gordo do Bar)

e ZéliaMana Leite, Moção de Pesar a família Ferreira Chaves, pelo falecimento do Senhor

Olavio Feneira Chaves.9. MOÇÃO DE PESAR: O0l2l202l de autoria dos Vereadores:

Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), Celio de Queiroz Lopes (Célio da

Farmácia), Francisca Itacim Aires Nunes (Bolinha), 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), José Alves Bento (Galego do Alho),

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, Reginaldo Alves da Silva e Zélia Maria Leite. Mogão

de Pesar à família enlutad4 pelo falecimento do senhor José Edmilson de Holanda. 10.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 001912021 de autoria da Excelentíssima Prefeita

Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município

de Pau dos Ferros/RN e dá outras providências. A Excelentíssima Sra. Itacira Aires Nunes,

Presidente da Casa, cumprimenta a todos os presentes que se encontram de forma presencial

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

Secretária da Mesa Diretorq a Senhora Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveira, 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 conferàrcia de quórum, na mediada em que do coletivo de I I (onze)

vereadores/as, registrou-se a pÍ€sença de I I (onze), conforme atesta lista de presença

constante nesta at4 declarando, portanto, existência de quórum. Estavam presentes os

seguintes vereadores: l. Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista); 2. Celio de

Queiroz Lopes (Célio da Farmricia); 3. Francisca ltacira Aires Nunes (Bolinha); 4. Francisco

Augusto de Queiroz (Xixico); 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 I . Zélia Maria [,eite. Havendo abertura de quórum suficiente, a

Presidente da Casa declarou aberta a sessão. A Presidente da Casa pediu para que fosse
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discutida a ata da 26 Sessão Ordinri,ria" esclarecendo que foi enviada para todos os e-rzals

institucionais dos nobres pares, assim como para o l{hatsÁpp. A ata da 26' Sessão Ordinri,ria

foi colocada para votação e assim, foi aprovada por unanimidade. A llustríssima Senhora

Secretaria, Aldaceia Oliveira, fez a leitura da ordem do dia. Continuando, foi lida a ementa

e justificativa do seguinte Projeto de Lei: Projeto de Lei 200012021 de autoria do Poder

Executivo que autoriza o município de Pau dos Ferros a retificar escritura pública que

especifica nomina rua e dá outras providências. para ser votado em caráter especial em

regime de urgência. O Líder do Govemo (Reginaldo Alves) fez a defesa do referido projeto,

esclarecendo a impoúância do mesmo para aprovação. A Vereadora Aldaceia Oliveira, O

Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar), O Vereador Francisco Gutemberg (Cugu Bessa),

a Presidente da Casa (Bolinha) e o Vereador Jose Alves (Galego do Alho) fez algumas

considerações em defesa do projeto, elencando também a relevância de sua aprovação. O

Projeto de Lei 200f,/2021 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade. Em

seguid4 a l" Secretária leu a ementa e justificáriva da seguinte matéria, b€m como os

paneceres da< comissões peúinentes: PROJETO DE LEI: 198012021 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que institui o serviço de mototáxi

no município de Pau dos Ferros e d.í outras providências. O Líder do Govemo, O Sr.

Reginaldo Alves, externou a importância desr projeto para regularização do trabalho dos

mototaxistâs, que na verdade já existia mas através de uma manifestação do Ministério

Público fosse regulamentado. O Vereador Francisco Guternberg (Cugu Bessa)' disse que

com esse projeto de lei, só quem tem a ganhar são os mototaxistas e explanou sobre a

participação dos mesmos para a construção do projeto, através de reuniões que foram

realizadas. O Vereador Deusivan Sântos falou sobre a importânciB dos mototaxistas e

também sobre ter debatido esse projeto de forma participativa com os mesmos, bem como a

questão de segumnça que aprovado, o projeto ftâ fazer com que se efetive. O Vereador

Francisco Jose (Gordo do Bar) disse que foram realizadas reuniões com os mototaxistas e

foi feito de tudo para atender as exigências que os mesmos solicitaram e também irá dar

tempo para que os mototaxistas se organizem pÍra estarem legalizados. A Vereadora
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Aldaceia Oliveira disse que preza sobre a política em foco de desenvolvimento tenitorial,

discutindo com os sujeitos do lugar; assim, parabenizou o Poder Executivo em incorporar as

discussões feitas que os mototaxistas, bem como a tentativa de regularizar. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou os atletas pau-ferrenses de Taekwondo

que foram campões no Open Nordeste; também sobre os beneficios da regulamentação do

referido projeto, e de que haveni o momento de üansição e de adaptação. O Vereador José

Alves (Galego do Alho) parabenizou o Poder Executivo pelo importante projeto e tambem

destacou a relevância e os beneficios do mesmo. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) disse que foi um dos primeiros que comentou com os mototaxistas ao respeito do

projeto, e disse que não estava satisfeito, pois não era o momento deste projeto de lei chegar

na Casa Legislativa, pois apesar dos beneficios, irá trazs alguns prejuízos à classe. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que foi procurado pelos mototaxistas e

que já existia o projeto que regulamentav4 no entanto, o referido projeto em debate será

apenas mais um beneficio para todos da classe. A Presidente da Casa também fez algumas

considerações a respeito do referido pncjeto e também expôs que foi procurada todas as vezes

por mototaxistas, e que juntamente com a classe foram feitas as discussões pertinentes para

que se chegasse a um consenso. O Projeto de Lei 1990D021 foi colocado para votação e foi

aprovado por unanimirlade pelos vereadores presentes. Em seguid4 a l" Secretária leu a

ementa e justificativa, bem com o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, da

seguinte matéria: 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 transfeÉncias de dotações

orçamentarias e dá outras providências. O Líder do Govemo, O Sr. Reginaldo Alves,

explicou que esse projeto vem do Executivo para dar destinação do recurso para as fontes,

pois dentro de uma gestão pública é necessário estudar a destinação do recurso e onde será

aplicado. Acrescenúou que o referido Pmjeto é justamente para desengessar essa questão e

pediu a votação dos nobres pares para a aprovação. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista), apoiado pelo art.39 do Regimento Interno, pediu para passar pelas comissões
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pertinentes. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) discordou do Vereador Alexsander

Magnus (Leka Frentista), pois o projeto estava sendo destinado a área da saúde e não

implicava para a votaçâo, sendo desnecessário passar pelas comissões pertinentes. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) também concordou com o Vereador Francisco

Augusto (Xixico) para ser votado [ogo, visto a importância do mesmo. O Vereador Deusivan

Santos disse que é um projeto que não tem neúum vicio que possa implicar em algo, e que

é preciso votar em breve para não trazer prejuízos a gestão e o Poder Executivo poder

destinar os recursos. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que o Poder Executivo só irá

transferir recursos se o Poder Legislativo autorizâr e expôs que sentiu a necessidade da

Excelentíssima Pr€feita Mariaona transferir, em virtude das consequência da pandemia no

setor da saúde, afirmando que estava atenta a prestação de serviços. O Vereador Francisco

José (Gordo do Bar) disse que tudo que for sobre orçamento deve passar na comissão

pertinente, expondo que acha que houve um equivoco entre a presidência da casa. A

Presidente da Casa disse que recoúecia seu equívoco. O Projeto de Lei 1990/2021 foi

colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em

seguida, a l'Secretiíria leu a ementa, ajustificativa e os pareceres das comissões pertinentes

da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 199l/2021 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 diá outras providências. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse

que como trabalhador na rírea da educação, via a necessidade desse projeto para beneficiar

as crianças que são diabéticas, tendo em vista que não era algo que iria trazer prejuízo ao

orçamento do município e é preciso ter um olhar especial para essas crianças, um

acompanhamento diferenciado, já agradecendo a quem votar a favor' A Yereadota Zélia

Leite disse que iria apenas complementar a fala do vereador Francisco José (Gordo do Bar)

e que muitas famílias não tinham condições de alimentar seus filhos em casa' por causa das

dificuldades financeiras que existem e na escola muitas vezes há uma oportunidade e que
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como no município já existem profissionais, nutricionistas para acompaúar dentro da

própria da escola" é muito importante a alimentação adequada para essas crianças. Pediu para

a Excelentíssima Prefeita Marianna ver o projeto com bons olhos, pois só quem iria ser

beneficiadas serão essas crianças. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou os autores da

proposigão, e expôs que com ceÍteza o Poder Executivo iria aprovar o projeto, pois também

é de interesse do Executivo olhar pros diferenciados, pois enquanto professor via a

necessidade de alunos que traziam a comida de casa e outros até ficavam sem comer;

salientou mais uma vez a importância desse projeto. O Vereador Deusivan Santos disse que

era um projeto indispenúvel para a sociedade, pois a educação e a merenda escolar é um

direito de todos e que tiúa orgulho de fazer parte desta Casa Legislativa. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que como diabético, sabia da impoúância desse projeto

com os alimentos adequados para essas crianças. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que é

um projeto muito bom, e a SEDUC conta com as nutricionistas para que engradecer, bem

como a importância da agricultura familiar nesse sentido. O Vereador José Alves (Galego

do Alho) disse que se sentiu contemplado pelas palavras dos outros vereadores, destacando

a importiância do referido projeto. A Presidente da Casa, a Sra. ltacira Aires, disse que queria

agradecer em nome das crianças do municipio de Pau dos Ferros, até porque é diabética e

sabe das restriçôes que são feitas na alimentagão e esses produtos ftgáts e dlers são bem mais

caros que os produtos comuns, assim sendo, um projeto de muita importância. O Projeto de

Lei 1991/2021 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

presentes. Em seguid4 a l" Secretrlria leu a ementa, justificativa e o parecer das comissões

pertinentes da seguinte matéria: 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. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) expôs

sobre a importância da denominação da rua para os moradores desta localidade. O Projeto

de Lei 199212021 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos

vereadores presentes. Em seguida, a Ilustríssima l'Secreúria, leu a ementa e justificativa,

bem como os pareceres das comissões pertinentes da seguinte matéria: PROJETO DE LEI:
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1998/2021 de autoria da Vereadora Josela Aldaceia Chagas de Oliveir4 que dispõe sobre a

instituição do Programa CNH POPULAR, no município de Pau dos Fertos, RN e fixa outras

providências. A Vereadora Aldaceia Oliveira, autora da matériq disse ajustificativa deixava

bem claro as necessidades do projeto, visto que tinham pessoas com poucas condições

financeiras que precisam tirar a CNH e algumas precisam regularizar sua situação no

ffinsito, no entanto, alguns viviam em situação preoíria e não tinham de onde tirar recursos,

assim, o projeto contempla essas pessoas. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou a autora

da matéria e disse que achava o projeto seria bem recebido pelo Poder Executivo; comentou

que o Vereador Francisco José (Gordo do Bar), foi um dos primeiros a sugerir uma indicação

desta propositura e pediu para subscrever também o referido projeto. O Vereador Francisco

José (Gordo do Bar), disse que sempre foi uma luta do mesmo a questão da CNH popular e

pediu para subscrever tambm, visto que sabe da demanda de pedidos para conseguir CNH

para osjovens, principalmente em período de campanha política, no entanto não tem como

atendeÍ, mas o Poder Executivo tem recurso e pode fazer algo nesse sentido. Acrescentou

que o Governo do Estado, pela Excelentíssima Govemadora Fátima Bezena, aceÍou quando

criou o Projeto da CNH Popular em âmbito estadual, bem como colocar a moto em dia. O

Vereador Deusivan Santos parabenizou a autora do projeto e pediu para subscrever também

o referido projeto. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmrícia) parabenizou a autora

da matéria e disse que quando a Polícia Federal esta na cidade, muitos deixam de sair de

cÍtsa por não ter a CNH, e tendo a CNH evita-se essa situação; também expôs sobre os

beneficios da aprovação, pois o custo é muito alto e pediu para subscrever. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que é um projeto muito importante, até mesmo para

regularização dos mototêxistas, bem como os que ainda não tem CNH; também pediu para

subscrever o referido projeto. A Vereadora Zélia Leite parabenizou a autora da matéria e

disse que só quem ganha são Íls pessoas carentes, as mais humildes que não tem condições

de tirar a habilitação e tamHm pediu para subscrever o referido projeto. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parahnizou a autora da matéria e também pediu para

subscrever o referido projeto. O Vereador Jose Alves (Galego do Alho) parabenizou a
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Vereadora Aldaceia Oliveira pela proposigão e parabenizou em geral, todos os vereadores

pelas matérias que estão sendo propositadas, pedindo também para subscrever. A Presidente

da Casa enfatizou a grandeza do projeto, salientando que a carteira de motorista sempre é

solicitada pela população e como é caro, nem todo mundo tem condições de adquiri-la. O

Projeto de Lei 1998/2021 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade de voto

dos vereadores presentes na sessão. Em seguida, a l" Secretária leu a ementa, ajustificativa

e o parecer das comissões pertinentes da seguinte matéria: PROJETO DE RESOLUÇÃO:

0002/2021 de autoria da Mesa Diretor4 que dispõe sobre a adoção de jomada de trabalho

diferenciada em regime hibrido no âmbito do poder legislativo de Pau dos Fenos, estado do

Rio Grande do Norte. O Projeto de Resolução 000212021 foi colocado pam votação e foi

aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Continuando, a l'Secretária leu a

ementâ e justificativa da seguinte matéria: MOÇÃO DE PESAR: OOlOl2O2l de autoria dos

Vereadores: Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, Moção

de Pesar a família Ferreira Chaves, pelo falecimento do Senhor Olavio Ferreira Chaves. O

Vereador Francisco José (Gordo do Bar), a V ereadora ZéliaLeite, a Vereadora Itacira Aires

(Bolinha), Vereador Francisco Augusto (Xixico), Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia), Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa), a Vereadora Aldaceia Oliveira, O

Vereador Reginaldo Alves fizeram algumas colocações sobre relatos de vivência e sobre a

história do Sr. Olavio Ferreira Chaves, bem como deixaram seus votos de pesar pela perda.

A Moção de Pesar 0010/2021 foi colocada para votação, foi aprovada e subscrita por todos

os Vereadores. Em seguida, a Ilustríssima l' SecretáLria leu a ementa e justificativa da

seguinte matéria: MOÇÃO DE PESAR: OOl2l2O2l de autoria dos Vereadores: Alexsander

Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia),

Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha), 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), José Alves Bento (Galego do Alho), Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveir4 Reginaldo Alves da Sitva e Zélia Maria Leite. Moção de Pesar

à família enlutada, pelo falecimento do senhor José Edmilson de Holanda- A Presidente da
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Cas4 o Vereador Reginaldo Alves, a Vereado ra Zélia Leite, o Vereador Francisco Augusto

(Xixico), o Vereador Deusivan Santos, o Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) e

o Vereador Francisco José (Gordo do Bar) fizeram algumas colocações sobre relatos de

vivência e sobre a história do Sr. José Edmilson de Holanda, bem como deixaram seus votos

de pesar pela perda. A Moção de Pesar 0012/2021 foi colocada para votação e foi aprovada

por unanimidade pelos vereadores presentes e subscrita por tdos os vereadores. A lu

Secretária leu a ementa da última matéria do dia, informando que a mesma irá tramitar pelas

comissões pertinentes: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 001912021 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre o Plano Diretor

Participativo do Município de Pau dos Ferros/RN e dá outras providências. Por seguinte, a

Presidente da Cas4 ltacira Aires (Bolinha) encerrou a 27" sessão ordinrírria, e para constar,

eu, Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 Vereadora/ I " SecretríLria da Mesa Diretora da Câmara

Municipal, lawei a presente ata, mediarte assessoraÍnento de Gabriela Oliveira Lim4 na

condição de Assistente da Mes4 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, 29 de setembro de 2021.

Francisca Itacira A lres es Josefa Al Chagas lvetra

Presidente l' Secretaria
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