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

ATA DA 30! SESSÃO ORDINÁRIA DA lC SESSÃO LEGIST.ATIVA DA 198

TEGIS1ATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta e cinco

minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores e Seúoras Vereadoras, no Salão Nobre

Antônio Alvino de Serrza da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, no 1291,

nesta cidade, cujo evento foi coordenado pela Presidente da Mesa Diretora, a Excelentíssima

Sra. Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes, mediante convocação através de OÍicio

Circular n" 003012021, a todos os vereadores e vereadoras, a 30' Sessão Ordinária da 1'

sessão legislativa da 19'legislatura, com o objetivo de apreciar oito matérias, sendo uma

do Poder Executivo e sete do Poder Legislativo: 1. 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) e Zélia Maria

Leite, que cria passaporte digital de imunização para aumentar controle sobre aglomerações

no âmbito do mruricípio de Pau dos Ferros e dií outras providências. 2. PROJETO DE LEI:

200512021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva" que estabelece diretrizes para

a implantação do programa saúde no campo no município de Pau dos Ferros/RN.3.

PROJETO DE LEI: 200712021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que

denomina a rua Antônia Paulina de Araújo, Logradouro Público que especifica. 4. PROJETO

DE LEI: 201212021de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que dispõe

sobre a instituição da PolÍtica Municipal de Educação Especial e Inclusiv4 para estudantes

com deficiênci4 Transtomo do Espectro Autista (TEA), Altas Habilidades/Superdotação e

com Transtomos Funcionais Específicos -TFE, matriculados na Educação Brásica pública e

privada do município de Pau dos Ferros e dá outras providências. 5. PROJETO DE LEI:

201312021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que alteÍâ

o quadro do anexo da Lei N"1.79412021 e dá outras providências. 6. INDICAÇÃO:

0231/2021 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xxico), que requer a .
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construção de redutores de velocidade, na Rua Severino Rêgo, no Bairro Alto do Açude. 7.

INDICAÇÂO: 0236/2021 de autoria dos Vereadores Francisco Augusto de Queiroz

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

(Gugu Bessa), que rcquer a Pavimentação e o saneamento da Rua Francisco do Rêgo Leite,

Bairro Riacho do Meio. 8. REQUERIMENTO PARA O LEGISLATM: 0008/2021 de

autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 que rcquer, realização, pela

Câmara Municipal de Pau dos Ferros -RN, de AUDIÊNCIA pÚSLICA para tratar do papel

estratégico do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus da UFERSA, Pau dos Ferros

para o planejamento e desenvolvimento da nossa territorialidade e conquista histórica da

região. A Excelentíssima Sra Itacira Aircs Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a todos

os presentes que se encontram de forma presencial e viraul através das redes sociais, bem

como agradeceu a Deus e a todos os pÍesentes pelo retomo das atividades presenciais com

os vereadores. Em seguid4 passou a palavra para Iluscríssima I " SecretíLria da Mesa Diretora,

a Senhora Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveir4 concedendo a palavra para a mesma.

Esta, desejou boa tarde, cumprimentando a PÍ€sidente da Mesa Diretora" colegas vereadores

e demais participantes pres€ntes e a população pau-ferrense. Em seguid4 realizou a

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

Íegistrou-se a presença de 9 (nove), conforme atesta lista de presença constante nesta ata,

declarando, portanto, existência de quórun. Estavam pr€sent€s os seguintes vereadores: L

Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista);2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da

Farmácia); 3. Francisca Itacira Aires Nunes @olinha);4. Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico); 5. Francisco Jose Femandes de Aquino (Gordo do Bar); 6. Jose Alves Bento

(Calego do Alho); 7. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 8. Reginaldo Alves da Silva; 9.

Zélia Mana Leite. O Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa) não

compareceu à sessão e justificou ausência. O Vereador Francisco Deusivan dos Santos

Nasario justificou ausênciq informando que estava enfermo da garganta. Havendo abertura

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

informou que seria o momento da discussão e aprovação da ata da 29 Sessão Ordinária, no
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entanto, a assessora da mesa diretora, Gabriela Oliveira Lima, perdeu seu pai no dia

dezessete de outubro, no fim de semana anterior a esta sessão e portanto, não teve como

concluir a ata e já foi justificado quando chegou a informação, adiantando que a discussão

da ata ficaria para a próxima sessão, ficando portanto, as discussões das atas das 29 Sessão

e 3f Sessões Ordinrírias. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) pediu para que a Mesa

Diretora fomecesse uma c€rtidão atestando o porquê da ata não ter parado para votação e

discussão. A l'SecretríLria informou que a assistente de mesa diretora, Gabriela Lima, teria

direito a oito dias de alestado em virtude do luto pela perda do seu pai, inclusive é um direito

que esüí amparada legalmente. A Presidente da Casa explicou que iria viajar no dia seguinte

a sessão, mas que a l" Secretária iria disponibilizar esse documento solicitado pelo Vereador

Francisco José (Gordo do Bar). O mesmo, justificou que pediu este documento somente por

questão de prazo, e prazos não se podem esperar. A Presidente da Casa pÍssou paÍa o

momento da leitura da pauta da sessão, e avisou que mais uma vez, chegou um projeto do

Poder Executivo ern caníter de regime especial (PROJETO DE LEI: 201312021 de autoria

da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que altera o quadro do anexo da

Lei N" 1.79412021 e dá outras providências). Informou que o referido projeto chegou no dia

anterior e foi percebido que precisava ser reajustado e foram procurar a pessoa responsivel,

e recebeu pela manhã para colocar em votação. O Vercador Francisco José (Gordo do Bar)

pediu parajustificar a votação somente nas paÍes que foram alteradas, tanto de retirada e de

inclusão de itens. A Presidente da Casa detalhou os cargos que foram alterados, bem como

a carga honíria de cada um deles. Em seguida, colocou paÍa votação o referido projeto de lei

que entrou ern regime de urgência especial. Quatro vereadores da oposição (Zélia Leite,

Francisco Jose (Gordo do Bar), Alexsander Magnus (Leka Frentista) e Célio de Queiroz

(Célio da Farmácia)) votaram contra. Os quatro vereadores da situação (Francisco Augusto

(Xixico), Reginaldo Alves, Jose Alves (Galego do Alho) e Aldaceia Oliveira) votaÍam a

favor. A votação deu empate, e em seguid4 a Presidente da Casa votou, fazendo com que o

regime de urgência especial fosse aprovado por maioria. Por seguinte, foi realizada a leitura

da ordem do dia pela l" Secretária. A l" Secretaria leu a ementa e justificativa da matéria:
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PROJETO DE LEI: 201312021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento, que altera o quadro do anexo da Lei N"|.79412021 e dá outras providências. A

Vereadora Zélia Leite questionou algumas renumerações que não estavam batendo de acordo

com a leitura da l'Secretár'ia e criticou sobre os "projetos que chegam a queimam a roupa

na Câmara Municipal". O Vereador Reginaldo Alves esclareceu que o referido projeto foi

enviado a Casa justâmente para algumas conoçôes e acÉscimos e retirada de alguns itens

dos anexos, pois como todos sabem, a defesa é por concurso público, visto que é através

desse que se consegue a forma mais democútica para conseguir um cargo público, mas

quando a demanda é urgente, cabe ao Poder Executivo fazer um processo seletivo, e cabe ao

Poder Executivo fazer uma fiscalização. Acrescentou que pedia a aprovação dos nobres

pares, poisjá foi bastante discutido o referido projeto ejá foi corrigida algumas questões que

estavaÍn os nobres pares com dúvidas. O Vereador Deusivan Santos compareceu

presencialmente a referida sessão. A l" Secreüâ.ria leu os pontos do anexo em que do referido

projeto que foram alterados, acrescentados e rÊtirados. O Vereador Reginaldo Alves

enfatizou que a matéria já foi bem discutida e portanto, que se houvesse algum comenúrio

iria interferir para debater. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que erÍr prorrogativa da

Prefeita desenvolver processos seletivos, é favorável, com alegria de que em breve se faria

concurso público. O Vercador Francisco Joú (Gordo do Bar) disse que tinha ciência que era

prorrogaliva ir para a Câmara Municipal em caráter de urgência os projetos do Poder

Executivo, entretanto, mesmo na época que era da situação, sendo seis anos situaçâo e três

anos situação, não acha legal o projeto de lei chegar nessa situação para que os vereadores

possam estudar direito o projeto e é até uma falta de rcspeito com a categoria; com isso,

evitaria o quejá aconteceu de outras vezes, como na sessão anterior a esta e que todos estão

vendo. Acrescentou que quando um projeto como este é enviado para a Câmar4 é uma coisa

que já vem sendo planejada há vrârios dias pelas secretârias de planejamento, de

administração, seja lá qual pasta for (no caso, este projeto é da pasta da saúde), porque todos

sabiam que oxiste programÍrs dentro da Prefeitura que não podiam ser realizados por

concurso público. Finalizou que mais uma vez iria se abster na votação do referido projeto,
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por não ter tido tempo para estudar e tinha certeza que quando fosse lei, não precisava mais

ser enviado para o Poder Legislativo, só em caso de alteração e outra questão que era ser

criado os cargos de Educador Físico, achando até estranho ter sido enviado novamente para

o plenario. O Vereador Reginaldo Alves, afirmou que ora uma lei sendo sancionada, outra

teria que ser sancionada para alteráJa. Agradeceu a contribuição dos nobres pares, pois

sabem que a população não pode ser penalizada e é de suma importância para uma categoria

üto sofrid4 principalmente na área de agentes de saúde que são carentes no município. A

Vereadora Zélía Leite disse que iria pegar as palavras do colega Francisco José (Cordo do

Bar) e que, discutindo no dia anterior a essa sessão sobre o referido projeto, viram que tinham

erros novamente. Explanou que no dia desta sessão, o referido projeto tinha erros novamente

e questionou a forma como são feitos os projetos e elaborados, pois sendo esses sendo

mandados em cima da hora e precisam ser feito um planejamento, um levantamento de toda

administração e mandar pra Casa Legislativa" pois se mandar tudo direitinho a mesma irá

votar a favor, bern como os outros colegas da bancada de oposição, agora tem que ter

planejamento para isso e não enviar os projetos em cima da horq com agonia e pela forma

como os projetos do Executivo estão chegando no plenário iria se abster mais uma vez na

votação. Finalizou que afirmando que torce muito pelo concurso público, pois ela acha

importante. A Vereadora Aldaceia Oliveira afiÍÍnou que sempre quando se chegam Projetos

de Lei para contratação mediante processo seletivo, tem sido favoável, mas a atual prefeita

teve que contratar vários profissionais, visto que o último concurso público foi reâlizado há

muito tempo e tem um déficit no quadro de profissionais do município, e como residente na

cidade, sente a ausência de concurso público. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse

que o concumo público vem desde de cim4 desde do Governo Federal que quer acabar com

tudo, pois é uma coisa geral em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Sobre o

projeto, disse que o erro pode ter sido da assessoria e que deve ser prestado atenção para

quando for enviado o projeto ser feito bem direitiúo e que é melhor aprovar logo o projeto

para não prejudicar a população e perder os pÍazos pelo Govemo Federal. O Vereador

Deusivan Santos disse que tem que se ter sim mais respeito pela Casa e que na gestão existem
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pessoas competentes para fazer, então é cobrar para que seja feito o correto porque não se

podem passar quatro anos "se cutucando" por esse tipo de coisa; acrescentou que não se

pode deixar de aprovar esse tipo de projeto, pois no bairro Riacho do Meio há muito tempo

não tem um cirurgião{entista, dentre outras situações. A Presidente da Casa informou que

foi enviado o referido projeto em debate, as nove horas e e vinte e quatro minutos do dia

vinte de outubro de dois mil e vinte e um. Os Vereadores Francisco José (Gordo do Bar),

ZéliaLeite, Alexsander Magnus (Leka Frentista) e Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) se

abstiveram da votação; os demais vereadores presentes foram favoráveis. O Vereador

Deusivan Santos saiu da sessão. Portânto, o Projeto de 201312021 foi aprovado pelo pleniírio

pela maioria dos nobres pares. Em seguid4 a l" Secretríria leu a ementa e justificativa da

seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 1999/2021 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) e ZéliaMaria Leite, que cria passaporte

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

de Pau dos Ferros e dá outras providências. O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) disse

que o referido projeto era ú mais uma maneira de incentivar a vacinação de Pau dos Ferros

e que no Jornal RN TV, hoje, viu quejá havia dezoito municípios em alta no Rio Grande do

Norte e portanto, tem que teÍ o maior cuidado com as aglomerações e cantos que tenham

muita gente, tendo que ter o maior cuidado com a população, bem como festas e

aglomerações em bares, aglomerações em qualquer evento que tenha dentro do município,

sendo uma maneira de pedir que as pessoas se sensibilizem e r vacine, pelo menos com a

primeira dose para que possa se liberar a categoria, a partir dos doze anos de idade. A

Vereadora Zélia Leite disse que iria complementar a fala do Vereador Francisco Jose (Gordo

do Bar) porque via a necessidade, a importância, de ser ter a digital e o número de pessoas

em aglomerações e eventos fesivos, não só em bares, mas em vários locais. Observando os

jomais, viu que o Rio Grande do Norte já está no vermelho, e é uma preocupação muito

grande para os vereadores as pessoas que estão frequentando sem máscaras, sem proteção,

pois a mesma via essas situações, observava; além das aglomerações e sem proteções; e
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quem tem pais em casq idosos, filhos, tem que ter uma prevenção, assim, o projeto é fazendo

um apelo a Excelentissima Prefeita Marianna Almeida para que se possa colocar em pftática

e a sociedade ficar mais tranquila. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) disse

que o projeto visa, como prevenção a COVID, pois todos viram que já foram extintos

festividades e eventos em algumas cidades, sendo cancelados e até algumas escolasjá estão

cancelando volta às aulas e tamMm, deu um alerta a Prefeitura e a Secretaria de Saúde para

a vacinação, como um critico da vacinação desde que iniciou em Pau dos Ferros pois foi

feita de maneira errada, e é contra ser um só local de vacinação, sendo uma vez por semana

e a pessoa passar oito horas em uma fila ú para se vacinar é algo desumano, visto que

poderia ser dentro dos Postos de Saúde, ou até mesmo drive thru.0 Vereador Célio de

Queiroz (Célio da Farmácia) explanou sobre várias situações negativas no que se refere a

vacinação, que envolveram a família do mesmo, bem como a família de amigos e

coúecidos. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que quando o assunto é vacinação, sente

seu coração doer, devido as situações negativas que envolvem o Representante do país por

ser contra a vacinação. Defendeu que sempre foi a favor da transparência da vacinação e

explanou que mais de seiscentas mil mortes poderiam sido evitadas, enquanto algumas

pessoas, parlamentâs negaftrm a ciência; parabenizou os autores pela matéria discutida. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) expôs que a pandemia ainda não acabou e

todos têm que ter orientação, atenÉo e ajudar a todo público do nosso país, do nosso

município e do nosso estado, sobre a importância da vacinação, do uso de máscara, do álcool

gel, das medidas protetivas em que possam estaÍ pÍesentes em alguns eventos; disse que

espera que a Excelentissima Prefeita Marianna Almeida possa olhar com bons olhos e

sancionar o mais nápido possível, pois é preciso garantir novos meios que garantam a

segurança para a população. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou os autores da matéria,

pois é importante toda e qualquer ação em cuidado de prevenção COVID, ressaltando a

importrância da vacina. Parabenizou os vercadores pelas pmposições. O Vereador Francisco

Augusto (Xixico) disse que é um projeto muito importante e os autorcs estavam de parabéns

e disse que achava que todas pessoas devem tomaÍ todas as doses e ter a consciência para
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tomar as doses necesúrias. Acrescentou que é preciso as pessoas continuarem utilizando

medidas preventivas contra a covid, bem como álcool, máscarq etc. O Projeto de Lei

199912021 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

presentes da sessão. A Presidente da Casa comunicou sobre a presença de professores e

alunos da UFERSA que estavam assistindo a sessão, e pediu para colocar como próxima

matéria: REQUERIMENTO PARA O LEGISLATM: 0008/2021 de autoria da Vereadora

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 que r«luer, realização, pela Câmara Municipal de Pau

dos Ferros -RN, de AUDÉNCh PÚBLICA para tratar do papel estratégico do Curso de

Arquitetura e Urbanismo do Campus da UFERSA, Pau dos Ferros para o planejamento e

desenvolvimento da nossa territorialidade e conquista histórica da região. Dessa form4 a 1"

Secretíria leu a ementa e justificativa da referida matéria. Em seguida, a mesma, justificou

que a razÁo do requerimento, inclusive esüi aberto para subscrição e disse que a Casa

Legislativa é um espaço de debate e a UFERSA é uma universidade que trouxe uma nova

dinâmica para a cidade de Pau dos Ferros, pois essa foi uma conquista histórica. Acrescentou

que fez esse requerimento como professora, e quando viu a portaria sobre a transferência do

curso de Arquitetura e Urbanismo, ficou se indagando pela causa que havia essa motivação,

visto que quando os mesmos prestaÍam concurso púbtico para Pau dos Ferros, viúeram

trabalhar nesta localidade. O Vereador Reginaldo Alves disse que era solidário com as

palavras da Vereadora Aldaceia Oliveira e que todos sabem da imporLância da UFERSA e

teve o privilégio de ver a idealização que do que seria a instituição federal, a UFERSA;

ahrmou que esse é o grande proposito de ter uma universidade no interior, é descentralizar

o ensino, universalizar o ensino no interior, sendo essa, uma das grandes funçôes da

UFERSA em Pau dos Ferros. Explanou sobre a importância do curso de Arquitetura e

Urbanismo na cidade de Pau dos Ferros, porque teve um estudo de viabilidade para sua

permanência no município, apontando as condições necessiírias para o desenvolvimento da

região. O Vereador Reginaldo Alves pediu para subscrever o referido requerimento e sugeriu

que fosse enviado a Reitora da UFERSA/RN, um oÍicio que a mesma explicasse, o motivo

de esüar levando o curso de Arquitetura e Urbanismo de Pau dos Ferros, dando um prazo
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legal para que a mesma possa responder. Acrescentou todos os motivos para o curso

perÍnanecer, visto que o crescimento de Pau dos Ferros é algo gigante e só tende a aumentar,

como também, afirmou que o crescimento de uma nação so é possível com investimento na

educação. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é um curso que não se pode

mudar de Pau dos Ferros, sendo favoúvel ao requerimento e que seja o mais brevemente

possível aprovado, discutido para que se possa pressionar e voltar sobre a mudança do curso

e precisam-se dos estudantes e professores deste curso para o planejamento do Plano Diretor.

O Vereador José Alves (Galego do Alho) parabenizou a autora da matéria por estar

preocupada com esta demanda, pois o curso de Arquitetura e Urbanismo é uma conquista

para Pau dos Ferros, e a reitora não pode retirar os alunos que aqui se instalaram e de uma

hora para outra retirar para Mossoró, pois os alunos passaram para Pau dos Ferros e não para

Mossoró. Pediu para que a reitora buscasse formas para voltar atnás e trazer o curso de

Medicin4 pois vrírios estudantes são de estados do RN, PB e CE, e esses, merecem mais

cursos e não retirar os cursos existentes. A Vereadora Zélia Leite afirmou que nenhum

momento, a bancada de oposigão é contra o curso, é a favor do curso perÍnanecer na cidade

de Pau dos Ferros, visto que Pau dos Ferros é uma cidade pólo e todos sabem da import"ância

de todos os cursos que vêm para Pau dos Ferros, pois foram conseguidos com muita luta e

que se lembra muito bem de como foi quando a UFERSA veio para Pau dos Ferros. A

mesma, disse que queria entender, pois em nenhum momento viu que o curso iria sair de Pau

dos Ferros e que teve a oportunidade de ler algumas matérias, blogs e jomais que diziam que

a equipe de professores procurou a reitoria e pedindo, fazendo um apelo para o curso ir para

Mossoró e que jamais iria ser a favor do curso ser retirado de Pau dos Ferros, de maneira

alguma, bem como viu, que a reitora solicitou uma comissão, pois foi o que deu a entender

e enfatizou mais uma vez, com o apoio da bancada da oposição, tendo mais habilidade por

parte do Poder Executivo, sugerindo uma comissão e pedir para a reitora, antes da audiência,

pois tudo que foi conquistado com muita luta, não pode sair de Pau dos Ferros. A Vereadora

ZéliaLeiÍe também explicou vários motivos que levam ao curso da Arquitetura e Urbanismo

peÍmanecer na cidade de Pau dos Ferros. O Vereador Reginaldo Alves disse que se
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disponibilizava para formar essa comissâo e fazer parte, ficando a disposição. A Vereadora

Aldaceia Oliveira disse que infelizmente, viu que a retirada do curso de Arquitetura e

Urbanismo é algo que realmente existe, pois xé já fo\ emitida uma portaria e quanto a

elaboração do evento, já estavam quase tudo adiantado para sua realização e com muita

responsabilidade e compromisso. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista)

parabenizou a autora pela proposição e disse que dava seu apoio aos professores para

permanência do curso, pois este so veio para abrilhantar Pau dos Ferros, e por isso defendia

pela permanência dele. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) disse que era a

favor da audiência, pois era algo que se pÍeocupavq caso fosse retirado o curso de

Arquitetura e Urbanismo e era um momento de deixar as bandeiras partidárias de lado com

o único proposito de defender a permanência deste curso, pois é algo preocupante, e assim,

importante fazer logo a audiência. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que era

importante defender o curso e a perrnanência dele aqui na cidade de Pau dos Ferros, pois se

foi criado aqui, deve-se permanecer aqui e disse que se pudesse, a comissão era uma ideia

muito boa, mas era preciso ver a agenda da reitora. A Vereadora Aldaceia Oliveira sugeriu

que a comissão entregasse no dia posterior a sessão, pois iria dar aula e não poderia ir. O

Vereador Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou a autora da matéri4 pois realmente

não pode esperar e deve-se se antecipar para não deixar isso acontecer, pois a UFERSA é

um patrimônio da cidade. A Presidente da Casa disse que todas as sugestões são excelentes

e que realmente é algo preocupante e não se pode deixar aconterer, partindo a frente para

permanência do curso de Arquitetura e Urbanismo e permanecerá pela luta pÍra que o

referido curso p€rmanecesse em Pau dos Ferros. O REQUERIMENTO PARA O

LEGISLATIVO: 0008/2021 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos

vereadores presentes. Em seguida, a 1" Secretríria leu apenas a ementa dos seguintes projetos

de leis que foram enviados a comissões pertinentes: PROJETO DE LEI: 200512021 de

autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva" que estabelece diretrizes para a implantação

do programa saúde no campo no município de Pau dos Ferros/RN.; PROJETO DE LEI:

2007 /2021 de autoÍia do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que denomina a rua Antônia
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Paulina de Araújo, Logradouro Público que especifica; PROJETO DE LEI: 201212021 de

autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que dispõe sobre a instituição da

Política Municipal de Educação Especial e Inclusiv4 para estudantes com deficiência,

Transtomo do Espectro Autista (TEA), Altas Habilidades/Superdotagão e com Transtomos

Funcionais Específicos -TFE, matriculados na Educagão Brísica pública e privada do

município de Pau dos Ferros e dá outras providências. Em seguidq leu as ementas e

justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: O23ll212l de autoria do Vereador

Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer a construção de redutores de velocidade.

na Rua Severino Rêgo, no Bairro Alto do Açude; INDICAÇÃO: 0236/2021de autoria dos

Vereadores Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), Francisco Deusivan dos Santos Nasario,

Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer a Pavimentação e o

saneamento da Rua Francisco do Rêgo Leite, Bairro Riacho do Meio. O Vereador Francisco

Augusto (Xixico) disse que no que se rcfere a Indicação 23112021, fez essa mesma

reivindicagão na legislatura anterior e não recebeu resposta, tendo infelizmente vrários

acidentes pela ausência de um redutor de velocidade na localidade. No que conceme sobre

a lndicação 23612021 disse que a poeira na localidade é grande, tem esgoto a céu aberto e é

uma rua curta e pequena que mer€ce a pavimentação e saneamento da referida. A Indicação

23112021 e a Indicação 23612021 foram colocadas para votação e foram aprovadas por

unanimidade de votos pelos vereadores presentes. Por seguinte, a Presidente da Casa, Itacira

Aires (Boliúa) encerou a 3ü sessão ordinráriq e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas

de Oliveira, Vereadora/l' Secretrária da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lavrei a

presente 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 Livro de Registro de

Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 20 de outubro de 2021 .
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