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

ATA DA 28! SESSÃO ORDINÁRIA DA 1! SESSÃO TEGISI.ATIVA DA 19ê

TEGISTÁTURA DA CÂMARA MUNICIPAI DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, âs quinze horas e dois minutos,

reuniram-se os Seúores Vereadores e Seúoras Vereadoras, no Salão Nobre Antônio

Alvino de Souza da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, no 1291 , nesta cidade,

cujo evento foi coordenado pela Presidente da Mesa Diretor4 a Excelentíssima Sra.

Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes, mediante convocação através de Oficio Circular

n' 002812021, a todos os vereadores e vereadoras, a 28' Sessão Ordinária da l' sessío

legislativa da l9 legislatura, com o objetivo de apreciar sete matérias do Poder Legislativo:

1. PROJETO DE LEI: 1993/2021 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 outras providências; 2. PROJETO DE LEI: 1994/2021 de autoria

da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 que dispõe sobre o programa primeiro

emprego, no âmbito do município de Pau dos Ferros-RN, e dá outras providências. 3.

PROJETO DE LEI: 199612021 de autoria dos Vereadores Francisco José 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; 4. PROJETO DE LEI: 1999/2021de autoria dos Vereadores Alexsander

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

Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar), ZnliaMarira Leite, que cria passaporte

digital de imunização para aumentar controle sobre aglomerações no âmbito do município

de Pau dos Ferros e dií outras providências. 5. INDICAÇÀO: 0216/2021 de autoria do

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

Rua Leonel Gonçalves Dantas, no Bairro Nova Pau dos Ferros; 6. INDICAÇÂO:021912021

de autoria do Vereador Jose Alves (Galego do Alho) que requeÍ o Recapeamento da Rua

Napoleão Diógenes, no Bairro São Judas Tadeu; 7. INDICAÇÃO: O22ll202l de autoria do
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Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), quer requer que viabilize uma faixa

de pedestre com sinalização de "PARE" na Travessa Tófilo Rêgo, entre a loja Max Moda

e o final do prédio da loja Eletro Aires no Centro da Cidade. 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, bem como agradeceu a Deus e a todos

os presentes pelo retorno dâs atividades presenciais com os vereadores. Em seguid4 passou

a palavra para llustríssima l'Secretária da Mesa Dirctora, a Senhora Vereadora Aldaceia

Chagas de Oliveir4 concedendo a palavra para a mêsma. 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 quórtm, na

mediada em que do coletivo de I I (onze) vereadoreVas, registrou-se a presença de I I (onze),

conforme atesta lista de presença constante nesta ata, declarando, portanto, existência de

quórum. Estzvarn presentes os seguintes vereadores: l. Alexsander Magnus Nunes Rocha

(Leka Frentista); 2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmáaia); 3. Francisca Itacira Aires

Nunes (Bolinha); 4. Francisco Augusto de Queiroz (Xixico); 5. Francisco Deusivan dos

Santos Nasario; 6. Francisco Guternberg 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 Leite. Havendo

abertr.rra de quórum suficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. A Presidente

da Casa pediu para que fosse discutida a ata da 27" Sessão Ordin:f ia' esclarecendo que foi

enviada para todos os e-mails institucionais dos nobres pares, assim como para o ll'hatsApp.

A ata da 27' Sessão Ordinrf ia foi colocada para votação e assim, foi aprovada por

unanimidade. A llustríssima Senhora Secretária, Aldac€ia Oliveira fez a leitura da ordem

do dia. Continuando, foi lida a ementa e justificativa, bem como o parecer da comissão

pertinente do seguinte Projeto de Lei: PROJETO DE LEI: 199312021 de autoria da

Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que dispõe sobr€ a instituição do programa

e incentivo à leitura no municipio de Pau dos Femos, RN, e dá outras providências. A Autora

da referida matéria, esclareceu que a justificativa já estava bem clara e disse que se
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incomodava com o fato de haver muitos jovens e adolescentes fora da escola, por isso, a

leitura é algo que precisa se fortalecer e precisa construir uma cultura de leitura. O Vereador

Reginaldo Alves parabenizou â autora pela matéria e disse que é um projeto que enriquece

a cultura, a educação, as pessoas que vivem em Pau dos Ferros. Acrescentou que o projeto

remete a pessoas ilustres como Paulo Freire, pois a leitura é de suma importância para o

crescimento da sociedade. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) afirmou que o projeto

seria uma espécie de doaçâo para uma biblioteca que iria ficar a disposição da população e

parabenizou a Vereadora Aldaceia Oliveira. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista) parabenizou a autora da matéria e disse que era um projeto muito interessante e

importante. A Vereadora Aldaceia Oliveira explanou algumas informações sobre os índices

baixos de jovens universitários pau-ferrenses. 0 Vereador Francisco Gutemberg (Gugu

Bessa) parabenizou a Vereadora Aldaceia Oliveira pela proposição, e mencionou a

impoúância da Biblioteca Comunitraia "Maria Auxiliadora Bessa de Assis", pois é um

projeto importantíssimo que a população ú tern a ganhar. Acrescentou que tiúa certeza que

o Poder Executivo irá sancionar e os nobres vereadores iriam votar a favor. O Vereador

Deusivan Santos parabenizou a autora da matéri4 expondo que o livro é uma arma do

coúecimento e os liwos levam o ser humano aonde quiser. A Vereadora Zélia Leite

parabenizou a Vereadora Aldaceia Oliveira pelo referido projeto, pois é importantíssimo e

acrescentou sobre a importância da leitur4 pois esta é a nossa maior arma, citando o

exemplo, de que quem tem uma Bíblia na mão tem uma grande arma, pois quem lê um liwo,

quem lê uma Bíblia, tem uma grande arma, visto que é onde nos ensina, onde tem a palavra

de Deus e onde nos coloca no caminho certo; assim, um liwo é como uma Bíbli4 pois já viu

muita gente lendo uma Bíblia sem ter nunca ido a escola e se admira com quem se esforça

para aprender a ler. Afirmou que tem muitos liwos, e muitos de alfabetização e ensino médio,

e assim, iria fazer uma seleção para doar. Parabenizou as pessoas que tem livros e que podem

doar, parafraseando o Verrador Francisco Augusto (Xixico) que citou que muitas das vezes,

as crianças tem um trabalho para fazer e não tem uma fonte para pesquisar e quando se sabe

que tem uma biblioteca e pode-se levar o livro para casa é importante demais. Finalizou,
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parabenizando mais uma vez a autora da matéria. A Presidente da Casa remorou algumas

lembranças como Professora e experiências de leitura como mãe com seus Íilhos; explanou

sobre o centenár'io de Paulo Freire; mencionou sobre a antiga biblioteca municipal que havia

no município na época em que a mesma era Secretriria de Educação, que inclusive se

chamava "Manoel Jácome de Lima", e que o projeto debatido, seria um pontâpe inicial para

ser neestrutumdo, mencionando que o Pavilhão poderia ser um espaço de leitura. O Projeto

de 1993/2021 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

presentes. Em seguid4 a l" Secreüiria leu a ementa ejustificativa, bem como os pareces das

comissões pertinentes: PROJETO DE LEI: 199412021 de autoria da Vereadora Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveir4 que dispõe sobre o programa primeiro emprego, no âmbito do

município de Pau dos Ferros-RN, e dá outras providências. A Vereadora Aldaceia Oliveira

fez sua justificativa, afirmando que se angustiava com o fato de ver jovens querendo

trabalhar e não haver empregabilidade; expôs alguns pontos que foram debatidos com o

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas) em Pau dos Ferros

e que é preciso s€ pr€ocupar com os empÍegos para a juventude, pois o empreendedorismo

é o caminho. O Vereador Reginaldo Alves afirmou que é um projeto de grandeza, pois

trabalho é um dever social, pois é um dever da Gestão Pública; elencou alguns pontos sobre

o Programa RN Empreendedor do Governo do Estado, bem como situaçôes do passado que

envolveram a possibilidade de instalar a empresa "Guararapes" em Pau dos Ferros; debateu

sobre a capacitação e a qualidade que as costureiras terão para fomentar a economia local.

O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou a autora do projeto e expôs que

M ternpos falava com Silvio Torqualo, em Natal, à respeito da possibilidade da Guararapes

se instalar em Pau dos Ferros, a exemplo da cidade de São Francisco do Oeste e Tabuleiro

Grande; Finalizou pedindo que Deus e Nossa Senhora mandava um empresrírio para Pau dos

Fenos que tivesse essa coragem de colocar um galpão paÍa que a Guararapes se instale na

cidade, visto que é uma cidade polo e tem grande potencial econômico. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frcntista) disse que é um projeto muito importante,

parabenizando as palavras dos Vereadores Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) e Reginaldo
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Alves; e que é preciso cobrar de todos os gestores (municipais, estaduais e federais) para

fazer algo neste sentido. O Vereador Deusivan Santos afirmou que muitos jovens realmente

querer trabalhar, mas não há oportunidade, desta form4 é importantíssimo este projeto para

a sociedade. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é um projeto muito

importante para todos os jovens que ficam ansiosos pelo primeiro empÍego e o primeiro

sali.rio, pois o que está faltando é um incentivo do Poder Público, da prefeita, da governadora

ou federal, porque o Dono da Guararapes tem muita vontade de colocar uma sede em Pau

dos Ferros, pois muita gente sai de Pau dos Ferros para comprar roupa em outras cidades,

bem como oums empresas, no entanto, é preciso reduzir os impostos para haver incentivo.

O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou a autora da matéria e disse que é

muito importante, pois quando era criança vendia sequilho, abriu um bar com quatorze anos

e expôs alguns pontos sobre a sua vida pessoal que foram importantes para sua formação, e

assim, com o primeiro empÍego é muito importante para a vida dos jovens; acrescentou

alguns supermercados da cidade quejá estâo escalando jovens para trabâlhar e assim, tinha

muito orgulho da cidade de Pau dos Ferros já possuir estes programas. A Vereadora Zélia

Leite parabenizou a autora do projeto, e disse que ouviu atentamente a matéria enquanto

lida; disse que é o primeiro emprego é o soúo de muitos jovens e quem tem filhos, irmãos

e sobrinhos sonham com esse primeiro emprego; também elencou que na época em que

nasceu era muito dificil, e hoje via as oportunidades, mas muitas vezes ojovem não tem essa

opoúunidade de ter esse primeiro empÍego; parabenizou todos os emprevários que se

encostaram na cidade de Pau dos Ferros, pois a mesma é uma cidade de referência e que tem

orgulho de ser deste município, apesar de ser natural de São Francisco do Oeste e ter chegado

em Pau dos Ferros no ano de mil novecentos e setenta e três, mas que hoje tem muito orgulho

de morar na respectiva cidade; também falou que gostaria muito que o projeto fosse colocado

em pnítica e que só tiúa a parabenizar, bem como as empresas quejá dão a oportunidade a

jovens a partir de dezesseis anos, para que esse exemplo se dê para outros empresários. O

Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmríaia) parabenizou a autora da matéria e também

elencou ponlos da sua vida pessoal enquanto jovem em busca do seu primeiro emprego;
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abordou sobre os estágios que dão a oportunidade dos jovens trabalhar nas empresas. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) explicou que no Posto de Xavier já está

havendo uma vaga para Jovem Aprrndiz e que não interfere nos estudos. O Vereador José

Alves (Galego do Alho) parabenizou a autora da matéria pelo projeto e todos os outros

vereadores, bem como os empreslrios que vem de outras cidades para se instalar na cidade.

A Presidente da Casa explanou sobre alguns pontos de sua vida profissional na UERN

(Universidade do Esado do Rio Grande do NoÍe), como a importância da mesma para a

cidade de Pau dos Ferros; acrescentou sobre a vacância de empregos para profissionais

formados. O Projeto de Lei 199412021 foi colocado para votação e foi aprovado por

unanimidade pelos vereadores presentes da sessão. Em seguida, a Ilustríssima l'Secreúria

leu a ementa, justificativa e os paÍ€ceres das comissões peÍtinentes da seguinte matéria:

PROJETO DE LEI: 199612021 de autoria dos Vereadores Francisco José 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. O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) disse que gostaria de falar

diretamente com os donos de gado da região, pois já existe uma pequena feirinha no espaço

próximo ao rio, onde é comumente chamada de "Vuco Vuco" , e que Pau dos Ferros já

passou duas ou três vezes por essa experiência, desta feir4 e que veio gente de vilrias

localidades e que a agricultura familiar também estava presente vendendo suas coisas e disse,

que, este projeto era mais um aquecimento na economia de Pau dos Ferros; e que como filho

de agricultor, sabia o que eÍa lÍazeÍ uma ovelha para venda ou troca; acrescentou que na

Paraíba já há este tipo de feira" desta forma, sendo muito importante e cabe ao poder público

fazer este investimento, pois t€rá grande retorno. A Vereadora Zélia Leite disse que também

era filha de agricultora e também teve a oportunidade de vivenciar a feira quanto vendia

feijíto, milho na feira de Pau dos Ferros e via os donos de gado vendendo os animais próximo

ao rio e que viu, a necessidade de realmente haver espaço para estes agricultores; acrescentou

que já teve a opoúunidade de ver na SEMA, o espaço para feira pecuríria e a economia e

produção de renda aumenta, sendo muito importante, acreditando que a Excelentíssima
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Prefeita iria ver com bons olhos para com aqueles que precisam para ajudar em sua renda. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que tiúa algumas cláusulas no referido

projeto que não comungava (panigrafo primeiro) e que ia se abster da votação. O Vereador

Reginaldo Alves disse que quando o referido projeto chegou na Comissão de Legislação,

Justiça e Redação Final, achou ele muito interessante para a economia, no entanto, ia expor

sua opinião como Vereador e não como Líder do Governo, pois é Técnico Agrícola com

Habilitação em Zootecni4 formado pela Escola Técnica Federal de Sousa/PB e lá teve

afinidade com várias criações de animais, admirando as feiras que haviam; acrescentou sobre

o potencial da cidade de Pau dos Ferros da produção de leite e que infelizmente há falta de

empresários para criar queijarias na região, pois a maior parte da produção é direcionada

para Sousa/PB; disse que não ia se abster do voto, pedindo a cada vereador para votar, pois

era um projeto importante para todos e que independente de qualquer coisa, votando

favorável poderia vir com modificações do Poder Executivo. A Vereadora Aldaceia Oliveira

afirmou que defenda a ideia que neúuma Gestão Pública caminha sem focar em

territorialidade e parcerias com atores diversos e que existe em Pau dos Ferros o Comitê de

Gestor Territorial da Bovinocultura Leiteira, e que o Poder Executivojunto com a Secretaria

de Agricultura precisa se aliar com essas instituiçôes e que jamais seria contra um projeto de

grande relevância como esse, pois é uma demarcação de uma política pública que é

necessária. O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) disse que abria pam qualquer nobre

vereador subscrever o projeto, e que tudo que vinhesse do Poder Executivo em relação para

vetar ou autorizar algum passo, o importante é ser instituído em Pau dos Ferros. O Vereador

Deusivan Santos disse que é um projeto de grande importáncia para Pau dos Ferros, apesar

de já haver uma feira, mas é muito desorganizada, havendo a necessidade de organização

tanto para os criados quanto para a comunidade que teriam beneficios, assim é algo a se

pensar, pois nada é fliail, mas é preciso se colocar em prática. O Vereador Alexsander

Magnus (Leka FÍentista) parabenizou os autores da matéria e disse que nada é melhor do

que ter parcerias, como a EMATER, SEMA e Secretaria de Agricultura' sendo a favor do

projeto, pois é muito importante para a cidade pelos motivos já mencionados. O Vereador
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Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que iria se abster, pois havia colocações que não

concordava, justificando sua escolha conforme parágrafos da referida matéria em debate. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que era um projeto muito importante, pois não

era importante de quanto em quanto tempo fosse feito, o importante era ser sancionado com

as medidas de segurança e ser aprovado logo para que Pau dos Fenos pudesse ser

futuraÍnente ser uma feira grande e beneÍiciar os criadores, o importante é ser aprovado. A

Vereadora Aldaceia Oliveira disse que não tinha receio nenhum de subscrever a referida

matéria, pois iria levado ao Poder Executivo com uma emenda aditiva e assim, seria

dialogado. O Vereador José Alves (Galego do Alho) parabenizou os autores da matéria, e

que iria beneficiar o homem do campo vai so agradecer e chegando todos a um consenso o

projeto iria ser votado e colocado em pauta para ser aprovado. A Presidente da Casa disse

que a feira já existe, no entanto, desestruturad4 pois não existe organização; assim, o que

querem é que exist4 mas de forma estruturada. O Projeto de Lei 1996/2021 foi colocado

para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a l'
Secreüíria leu a ementa da referida matéria: PROJETO DE LEI: 199912021 de autoria dos

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

(Célio da Farmácia), Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar), Zélia Maria Leite,

que cria passaporte digital de imunizaçâo para aumentar controle sobre aglomeraçôes no

âmbito do município de Pau dos Ferros e dá outras providências; explicando que iria tramitar

pelas comissões peÍinentes. Continuando, a l" Secretríria leu a ementa e justificativa da

seguinte matéria: INDICAÇÃO: 02161202l de autoria do Vereador José Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Leonel Gonçalves Dantas,

no Bairro Nova Pau dos Fenos; INDICAÇÀO: 02 19/2021 de utoria do Vereador José Alves

(Galego do Alho) que Íequer o Recapeamento da Rua Napoleão Diógenes, no Bairro São

Judas Tadeu. O autor da matéria, Jose Alves (Galego do Alho) reivindicou a pavimentação

e drenagem do Bairro Nova Pau dos Ferros, porquejá há muitas habitações e os moradores

pedem que sejam feito esse servigo. No que se refere a Rua Napoleão Diógenes e o

recapeamento, o mesmo afirmou que é uma muito grande e que precisa deste serviço, pois
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grande investe em calçamento e asfalto, as melhorias são grandes. O Vereador Reginaldo

Alves parabenizou o autor das matérias e disse que colocava poucas indicações, por entender

que indicações são conselhos, assim fazia as suas indicações de forma direta a Prefeita, como

Líder do Govemo, principalmente paÍa ver diante da viabilidade para atender primeiro as

reivindicações dos vereadores. O Vereador Deusivan Santos parabenizou o Poder Executivo

pela autonomia que tem dado ao Poder Legislativo, e parabenizou também o autor das

matérias, pois o mesmo sempre pensava no bem para o povo. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) parabenizou o autor das matérias e disse que o Bairro Nova Pau dos Ferros é

pequeno e que a populagâo que ali habita é humilde, assim é preciso fazer um esforço para

o bairro se desenvolver e pediu para subscrever; bem como é preciso também fazer o

recapeamento da Rua Napoleão Diógenes. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que quando

faz uma indicação vai para as redes sociais e quando vai cobrar, não é somente o Poder

Público municipal, como estadual e torce para que a Excelentíssima Prefeita faça boa gest?Ío.

O Vereador Reginaldo Alves disse que quando vai olhar na luz do direito, muita coisa precisa

ser reorganizada na Lei Orgânica do Município, bem como no Regimento Intemo. A

Presidente da Casa concordou que o Regimento Interno realmente precisa ser revisto. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) corrigiu que o Bairro Nova Pau dos Ferros, na

verdade é o Bairro Zé Leonel, e que pede para que os bairros sejam logos feitos o roço, bem

como sejam revistas questões de quebra moles. O Vereador Reginaldo Alves disse que o

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) foi infeliz na sua fala, pois quando disse que

chegou ao limite não cabe na condição dele como Vereador, enüio seria importante o mesmo

fiscalizar e denunciar, pois são muitas demandas e não tem como resolver todas de uma

mesma só veze até mesmo os que se denominam de oposiçãojá sabem o que passaraÍn na

legislação passada, e que o Poder Executivo vem feito o que es!í ao alcance, assim, sendo

importante a função do Vereador e demandas sempre irão existir. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) falou que o limite que se referenciou é da populagão, e não

necessitava ir ao Ministério Público, preferia debater com os vereadores que são os

representantes do povo e nunca precisou se calar na frente de nenhum vereador, nem nunca
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vai se calar. As Indicações 201612021 e 201912021 foram colocadas para votação e foram

aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes. A Vereadora Zélia Leite pediu para

se retirar da sessão e Presidente da Casa autorizou. Continuando, a l" Secretária leu a ementa

e justificativa da seguinte matéria: INDICAçAOt 022112021 de autoria do Vereador Celio

de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), quer requer que viabilize uma faixa de pedestre com

sinalização de "PARE 'na Travessa Teófilo Rêgo, entre a loja Max Moda e o final do prédio

da loja Eletro Aires no Centro da Cidade. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia)

disse que a população o procura, e como Vereador tem de atender; afirmou que Pau dos

Ferros precisam de mais faixas de pedesües para educar o trânsito, bem como sinalizações

melhores, então é importante para nosso município ter uma educação no úânsito para o

pedestre ultrapassar melhor a rua O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que é

necessária essa faixa de pedestre, e pediu para que o Líder do Govemo falasse com o

DEMUTRAN para fiscalizar melhor o trânsito, pois há varias situações erradas que precisam

ser revistas pelo referido órgão, e parabenizou o autor da matéria. O Vereador Reginaldo

Alves parabenizou o autor da matéria e disse que o Poder Executivo já esú vendo essa

situação para viabilizar a questiio da sinalização da mobilidade urbano, inclusive já foi

apr€sentado um projeto nesse sentido, O Vereador Deusivan Santos parabenizou a

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida pelo Dia do Prefeito e pediu para que os

vereadores também fiscalizassem as faixas de pedestres e parabenizou o autor da matéria. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que dado momento que falava, que

recebeu em seu celular, a notícia de que havia ocorrido um acidente nas mediações, ent2lo

como representante do povo, pediu ao Líder do Govemo para levar essa demanda para o

Executivo e que é importante toda sinalização. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu

Bessa) parabenizou o autor da matéria pela excelente indicação, pois os motoristas

infelizrnente não respeitam o taânsito e é preciso o coordenador do DEMUTRAN fazer algo

a respeito; parabenizou a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida e todas as prefeitas do

Brasil, bem como todos os prefeitos do Brasil, através do Prefeito da cidade de Doutor

Severiano. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse quejá fez uma indicagão de aúiculação com
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a UERN para que nesse sentido possam trabalhar juntos, sugerindo que fosse também

pactuado com o DEMUTRAN e DETRAN, assim, promovendo educação para o trânsito

através de projetos de extensão com as universidades. A Presidente da Casa disse que vivia

perto da ELETRO AIRES e via a situação precríria do tráfego naquela região. A Indicação

221/2021 foi colocada para votação e foi aprovada por todos os vereadores presentes na

sessão. Por seguinte, a Presidente da Casa, Itacira Airrs (Bolinha) encerrou a 28" sessão

ordinríria, e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveir4 Vereadora/ l' Secretiíria da

Mesa Diretora da Câmara Municipal, lawei 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 Fenos, 06 de outubro de 2021.

Francrsca Aires Nunes Josefa A a lvetra

Presidente
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