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

ATA DA 31i SESSÃO ORDINÁRIA DA 1i SESSÃO LEGISIATIVA DA 198

TEGISTATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

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

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

Antônio Alvino de Souza da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, n" 1291,

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

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

Circular n'0O3112021, a todos os vereadores e vereadoras, a 31'Sessão Ordinária da 1'

sessão legislativa da 19'legislatura, com o objetivo de apreciar onze matérias, sendo duas

do Poder Executivo e nove do Poder Legislativo: 1. PROJETO DE LEI: 201512021 de

autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre

autorização legislativa para realização de remanejamento, transferência e transposição de

dotações orçamentiírias constantes da Lei Orçamentríria Anual -LOA do Município de Pau

dos Ferros/RN, e dá outrâs Proüdências. 2. PROJETO DE LEI: 201612021 de autoria da

Autor: Marianna Atneida Nascimento, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar

convênio com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte pÍra a cooperaçâo

científica, pedagógic4 técnica e operacional para a formação, em nível de pós graduação, de

residentes nas variadas especialidades medicas do programa residência médica da

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências. 3. PROJETO DE

LEI:200112021 de autoria dos Vereadores Francisco José Fernandes de Aqúno (Gordo do

Bar) e Zélia Maria Leite, que obriga a apresentação da carteira de vacinação no ato da

matrícula nas Escolas que oferecem Ensino infantil, Fundamental e Médio na cidade de Pau

dos Ferros/RN. 4. PROJETO DE LEI: 200312021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves

da Silva, que institui no município de Pau dos Ferros a "SEMANA MUNICIPAL DA

SAÚDE BUCAL EM CRECHES E PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE

ENSINO", a ser realizad4 anualmente, a partir do dia 25 de outubro. 5. PROJETO DE LEI:
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2008/2021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que denomina a rua Maria

Sônia de Araújo, Logradouro Público que especifica- 6. INDICAÇÃO: 017 5t2021 de autoria

do Vereador Francisco Gutemberg Bes.sa de Assis (Gugu Bessa), que rcquer iluminaçilo com

luminária leds, nas ruas Joel Praxedes e Antônia Taveira Bessa. 7. INDICAÇÃO: 02l5l212l

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

Pavimentação e Drenagem da rua Vereador João Queiroz de Souz4 no bairro Z*a PeÀro.

8. INDICAÇÃO: 0217 t2021 de autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos

Nasario, que requer que seja feito uma faixa de pedestre na rua Jose Alves de Queiroz, no

bairro Afuízio Diógenes, no município de Pau dos Ferros. 9. INDICAÇÃO: 023312021 de

autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), qu€ ÍequeÍ a Pavimentação e

Drenagern da Rua Euclides Queiroz, no Bairro Zé l.eonel. 10. INDICAÇÂO: 023912021 de

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

de velocidade na Rua Francisco Dantas nestâ Cidade. I t. TNDICAÇÃO: 024112021 de

autoria dos Vercadores Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), Celio de Queiroz

l-opcs (Cólio da Farmácia), Francisco José Fcmandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia

Maria Leite, que requer que seja alugado imóvel para o pleno funcionamento do CAPS ll. A

Excelentíssima Sra. Itacira Aires Nunes, Presidente da Cas4 cumprimenta a tdos os

presentes que se enconsam de fonna presencial e virtual atraves das redcs sociais, bem como

agradeceu a Deus e a todos os pres€ntes pelo retorno das atividades presenciais com os

vereadores. Em seguid4 passou a palavra para llustríssima l" Secretária da Mesa Diretora,

a Senhora Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveira" concedendo a palavra paÍa a mesma.

Esta, desejou boa tarde, cumprimortando a Prcsidente da Mesa Diretor4 colegas vereadores

e denrais parlicipantes presstrtes e a populaçâo pau-fenense. Em seguida realizou a

conferência de quórun, na mediada em que do coletivo de I I (onze) vereadoreVas,

registrou-se a pres€nça de l0 (dez), conforme atesta lista de presença constante nesta ata,

declarando, portanto, exisÊência de quórum. Estavam presefltes os s€guintes vereadores: I .

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

Farmácia); 3. Francisca ltacira Aires Nunes (Bolinha); 4. Frarrcisco Gutemberg Bessa de
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Assis 5. Francisco Deusivan dos Santos Nasririo 6.Francisco José Femandes de Aquino

(Gordo do Bar);7. Jose Alves Bento (Galego do Alho);8. Josefa Aldaceia Chagas de

Oliveira; 9. Reginaldo Alves da Silva; 10. ZéliaMartaLeit€. O VeÍeador Francisco Augusto

de Queiroz (Xixico) não compareceu à sessão e justificou ausência, pois estava viajando.

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

Presidente da Casa pediu para que fosse discutida as atas da 29 e 3V Sessôes Ordinrírias,

esclarecendo que foi enviada pam todos os e-mails instiocionais dos nobÍ€s pares, assim

como para o WhatsApp. As atas das 29 e 3V Sessões Ordinárias foram colocadas para

votação e assim, foram aprovadas por unanimidade. A Presidente da Casa comentou a

respeito da Audiência Priülica promovida anteriormente, rclatando que foi muito proveitosa

com muita participação, com debatedores, em que todos estavam levantando a bandeira em

defesa do cursr: de Arquitetura e Urbanismo da UFERSA Pau dos Ferros. Afirmou que no

final foram sugeridos alguns encaminhamentos, e estes, foram enviados pela Câmara

Municipal para a Reitoria da UFERSA e do CONSUNI para tomar as providências a respeito

do que foi sugerido na Audiência. A I'Setreuária, a Ilustríssima .,.e-nhora Aldaccia Oliveirq

fez a leitura do Oficio Circular 12612021, e tamb,ém sugeriu uma Moçíl,o de Aplausos para o

CONSLTNI. A Presidente dâ Câsâ fez novamente, alguns comentiários acerca da referida

audiênciq informando quc seria realizada a Moção. Tambern informou sobre dois projetos

de leis dc autoria do Podcr l'lxccutivo, que foram cnviados a Câmara Municipal em Regime

de Urgência Especial. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) pediu para os respectivos

projetos serern votados de um em um. A Presidente da Casa" colocou o Projeto de20l5l202l

para votação do Regime dc Urgência Especial. O Vercador Francisco Josc (Gordo do Bar)

pediu para o Poder Exccutivo ter rcspcito pçlâ Casa, çx,is i-,ão tinha Ét,iriir'lti{,, úm mcnos dc

dois meses de sessões presenciais, todos os projetos do Poder Executivo não são enviados

para as comissões para um estudo e são enviados direto para o Regime de Urgência Especial,

comc se ú cxistisse cssa rntxJalidade no Município de Pau dos Ferros. Questionou se a

l)rsieita rr:,lc l;tira a:rsessoriâ pard fazer cs projetos de leis cotn mais antecedência para a

Casa. Esclareceu que uma vez perdida estava tudo bern, mas que estava ficando rotineiro, e
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c com um remanejamento desses, não sabern de onde vem e nem pra onde vão os recursos.

Pediu para que a Presidente da Casa conversasso com o Líder do Governo, com a assessoria

e o setor de planejamento da prefeitura que mudem essas aitudes, pois não tinha cabimento,

todas as semanas estava acontecendo a mesma coisa. Afirmou que a bancada da oposição

iria votar contra o regime de urgência. A Presidente da Casa colocou o Projeto de Lei

201512021em votação de Regime de Urgência Especial e foi apmvado por cinco vereadores:

Aldaceia Oliveir4 Deusivan Santog Reginaldo Alves, Francisco Gutemberg (Gugu Bessa)

e Jose Alves (Galego do Alho). Os Vereadores Alexsander Magnus (Leka Frentista), Célio

de Queiroz (Célio da Farmácia), Francisco Jose (Gordo do Bar) e Zélia Leite, votaranr

contra. A Presidente da Casa colocou o Projeto de Lei 201612Dl on votação de Regime de

Urgência Especial e foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. Em

seguidq a Ilustríssima Seúora Secreuíri4 Aldaceia Oliveira, fez a leitura da ordem do dia.

A Presidente da Casa pediu para os vereadores estipularem um tempo de discussão nas

matérias, poroue houve um projeto que foi uma hora e meia de discussilo; esclareceu que a

Câmara ó Cnsa do povo, inclusive, dos vcrcâdorcs enquanto população e possuem vez e voz

e pediu a compreensão de todos, para que cada um tivesse cinco minutos, pois estava

sentindo a necessidade disso, pois estava Íicando coÍÍido o tempo para o pequeno expediente.

A Presidente da Casa disse quejá havia saí<lo o edital sobre a questão da licitação de compra

de equipamentos e a comissão de frente responsável por esta pâÍtc, já estava tomando as

providências e somando item por item. A Vereadora Zélia Leite questionou se nessa licitação

já havia incluso todos os equipamentos dos vereadores, como por exemplo, microfone. A

Prcsidente da Casa afirrnou que sim, inclusive tablets, televisores, etc. Continuando, foi lida

!-r 'rfici.. ,r r'rilcnta e justifiuativa prirneita matéria: PROJETO DE LEI: 201512021 de autoria

da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre autorização

legislativa para realização de remanejamento, transferência e transposição de dotações

orçamenuirits constanles da Lei Orçamentária Anual -LOA do Município de Pau dos

lenoíRN, e dá outras Providências. O Líder do Govemo, Vereador Reginaldo Alves,

esclareceu que toda e qualquer gest2io necessita de locação de recursos de um setor para o
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outro, e isso não é novidade; pois, todos sabiam que se não fosse possivel isso, engessaria a

gestão pública Acrtscentou que isso é um dispositivo, conforme exposto na lei, ele vai

apresentar todo pÍocesso, toda transpar€nci4 conforme apresentado na Lei Federal, em seu

art.43. Afirmou que infelizrnente, os vereadores não possuem a política de fiscalização e no

momento quando se deparam em certas circunstâncias, fica alardando algo que poderia ser

simples. Falou que era preciso era movimentação para dar corpo a gestÍio da atual gestora,

pois todos sabiam que todo e qualquer planejamento, toda e qualquer LOA, é feita no ano

anterior, então os recursos e características apresentados foram de uma gestão passada;

assim, a gestão atual tem a necessidade de fazer algumas adequações. Pediu para os

Vereadores pediu para os vereadores olharem com bons olhos. Sobre a questiio do Regime

de Urgência Especial, disse que há necessidade ern virtude dos prams para execução e

portanto, pediu para os nobres pares votarem. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar)

disse que a bancada de oposição possui responsabilidades em relação aos votos que são

dados no pleniário da Casa e há pouco t€rnpo tinham votado favorável sim, no Projeto de Lei

201612021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a fimrar convênio com a Universidade

do Estado do Rio Grande do Norte para a cooperação científica. Explicou que: "convênio,

já trí dizendo. Convênio quer press4 e assim tem que ter uma atitude expressa, pois não se

pode pcrdcr convônio. Âgora, qucrcr fazer um remanejamento, querer que a bancada vote,

nurii renranejarnento que chega corn Urgência Especial na Casa, que é uma modalidade e uí

tendo, o Execúivo com ess{l Crâmara Municipal. Nos últimos dias, todo projeto de lei que

veio para essa casr do Poder Executivo, foi em Regime de Urgência Especial, paÍece que

não existe outra modalidade no Município de Pau dos Ferros. Vou dizer de novo, não me

calo, é falta de assessoria. Falta de planejanrento. Esú virrdo assini, risse jeito, por falta de

planejamento. Temos dois meses ainda para terminar o ano, dois meses e três dias. Enüio o

que seria quinze dias para esse projeto de lei tramitar pelas comissões da Casa? Como o

Vereador Gugrr diz 'toma vida volâmos dcsse jeito'. Votamos, mas não era desse jeito, não

veín outÍo pÍ(úeto .Je lei Cessa fonna para a Casa" é ú art. 80? A gente ul dando cheque azul

para a Prefeita pintar de azul. A verrdade é essa. E essa Casa aqui, como Naldinho disse aí,

5



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

tem que ter a disposição para fiscalizar, que é um dos papeis do vereador e também, a questão

de rever os projetos de lei, estudar os projetos de leis, chegar a tempo. Porque como por

exemplo, Vossa Excelência (Reginaldo Alves) colocou esse projeto de lei, ontem, a tarde,

no grupo da Casa, o grupo fechado dos Verradores, mas eu não sou obrigado a olhar o grupo

direto não, posso olhar outÍos, e não veÍ, ter visto já a pautâ, imprimir a pauta, e Íts vezes

você não tem o acompanhamento real do grupo de vereadores da Casa, quer dizer; no

penúltimo projeto de lei que veio pora a casa, quinze minutos... a s€ssão era de quinze horas,

de quatorze e quarenta e cinco foi chegado um projeto de lei aqui. Vou continuar dizendo, a

bancada de oposição vai votaÍ contra esse projeto, em virtude disso. Vai votar favorável a

outro projeto, o 201612021 por entender que é um convênio e a questiio do remanejamento,

vamos votar contra até adquirir respeito pelo Executivo". O Vereador Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) disse que o Vereador Francisco José (Gordo do Bar) tiúa mencionado ele, e

portanto, explicou que o mesmo, era sabedor que na Casa Legislativa já aprovaram Lei

Orçamcntária só dando cheque em branco, como o mesmo estava afirmando, sem nem passar

na Casa para satrer quanto estavÍun gastândo e hoje, a Prefeita Marianna Almeida ainda esú

mandando projeto de lei para ser remanejado e aprovado e antes, o projeto era aprovado

somente por decreto; Assim, o Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que

respeito ela está tendo, e ela estií amparada çrelo regimeoto intemo da Casa e ninguém ú
dando cheque em branco a ningúm, pois todos tinham t'r poder de fiscalizar e que estava

cansado de estar em sessão e chegar projeto de lei em regime de urgência especial. Assim,

não se pode deixar num projeto como este que está pedindo remanejamento. O Vereador

Deusivan Santos, mencionou sobre a fala do Vereador Francisco José (Gordo do Bar),

quand(-, r!)çoci(,,1:r sÔltr'e "oltcque azul", rrtas que pelo pouco que entendia de orçamento,

quem sabe sobre isso é o gesor; e o orçáÍnento que foi aprovado no ano passado, ela (A

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida) recebeu para trabalhar e ela não pode engessar

a gestão pública única e exclusivameÍte, porque os vercadores não podem exercer o papel

de quem vai dificultar a gestão pública ng cidaCe, todos eslir-r (j{-rm a l'unçãc dc llscalizar, e

fiscalizar bem. O Vereador Francisco Jose (Gordo rlo Bar) expiicou que quando se refere a
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autorização de um 'cheque azul', "não significa dizer que ela mandasse pra cÍrsa, mandasse

para dizer de onde veio esse diúeiro para ir para tal canto, pois é uma coisa aqui que é um

cheque azul que estamos dando pra ela e ela coloca onde quiser, esse dinheiro. Não estou

dizendo que ela é irresponúvel não. Estou dizendo aqui, que a Câmara está no escuro. E

nunca paÍicipei de uma legislatura com ditador não. Toda vid4 o Poder Legislativo teve seu

poder aqui. Se eu votei conüa, ou votei favoúvel, votei porque quis. Se eu era situação e

votei favorável a um bocado de projeto que veio de goela abaixo, isso é normal, porque você

hoje é situação do mesmo jeito [...]. Essas coisas de dizer, bancada de oposição e situação

sernpre existiu e s€mpre vai existir." O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) ainda

explicou e comentou sobre outras queseões acerca do seu posicionamento contra a votaçâo.

O Vereador Francisco Cutemberg (Gugu Bessa) disse que nunca tinha votado num projeto

de guela abaixo, pois s€ votasse iria se entalar e que não concordava com o Vereador

Francisco José (Gordo do Bar) e que o antigo Secre&ído Chefe de Gabinete chegava na poÍta

batendo para alguém ir buscar os projetos em regime de urgênci4 e explicou que ninguém

vota projeto de guela úaixo na Casa, pois os referidos projetos em dehate, foram enviados

no período da tarde, no dia anterior a sessão, dando tempo para estudar e a Lei Orçamentríria

anterior foi votada por outros vereadores que ainda estiio na Casa. O Vereador Deusivan

Santos cxplicou que se for ncccssidade c cm favor da população, votará sim novamente,

porquc estava na Casa para fazer o melhor pela população de Pau dos Ferros. O Vereador

Francisco Jose (Gordo do Bar) explicou que a pârtir de dezernbro, para a LOA DE 2022,

quem esú fazendo é a gestora atual, "se quando for em fevereiro já pedir remanejamento, aí

eu vou perguntar porque os vereadores est2io votando a favor do regime cle urgência especial,

se ela teve todo o ano para planejar. Aqui, Cugu, não csLl rlizcndo de onde vai e de onde

veio tal recurso, como você diz que a população vai ser penalizada, se aqui não diz nem de

onde uá indo, nem pra onde üí vindo? Quando eu digo que foi um por cento na época, foi na

época de Fabrício que a confusão foi grande, a gente mostrando aqui que cinco por cento era

o básico, o lcgiii, na epoca. liu acho o seguinte, cu nunca perguntei a Bolinha o quanto elajá

gastou na Casa, porque se ela é presidente, ela sabe das necessidades, do mesmo jeito, a
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Prefeita tem todo direito de fazer remanejamento. A única coisa que já pedi e vou pedir

novamente, é que o Líder do Governo e a Presidente da Casa, é que quando chegar um

Projeto de Lei dessa envergadura na Cas4 a gente possâ pelo menos ter um tempo para

estudar e tirar as dúvidas com antecedência. É só isso e mais nada", explicou o Vereador

Francisco Jose (Gordo do Bar). O Vereador Reginaldo Alves disse que entendia esse pleito

dos projetos chegarem com antecedência paÍa s€r feito um estudo melhor. Esclareceu que

geralmente está sendo finalizado o orçamento do ano anterior, então ficam muitos recursos

ociosos e para definir de onde vai tiraÍ e para onde vai colocar é praticamente um pouco

complicado, e assim, causaria o engessamento do orçamento. Explicou que entendia o

pedido do mesmo, mas nessa situação os recursos ficam ociosos, e tende-se a aplicar os

recursos. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que é preciso planejamento em uma casa

precisando redimensionar muitas vezes o planejamento econômico para não faltar nada.

Explicou que em uma gestão públic4 muitas vezes é preciso fazer o mesmo em virtude do

gestor não ser mais o mesmo e isso é importante, pois tern programas e políticas que não são

mais as mesmas, assim, é legítima essa necessidade do Regime Urgência Especial, mas que

entende a fala do Francisco Jose (Gordo do Bar) quando se refere a ser enviado o projeto de

lei com mais tempo hábil. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) disse que ia

bater na mesma tecl4 sobre os projetos chegaÍem a tempo p6Ía passaÍ nas comissõcs, e como

o Vereador Francisco Gutemberg (Cugu Bessa) falou em ditador, tambem acha que nessa

situação deve haver uma ditadora tambem. Sobre urgênci4 afirmou que urgente esú a

população de Pau dos Ferros, a saúde, na ru4 em todo cánto, a população ú precisando.

Sobre o remancjamento, disse que @eria passar mais uma sessão e nâo viria nenhum

prejuízrr; acrescentou sobre a gestão passada, que quando foi pra remanejar para o Santuário

foi uma confusão. A Vereadora Zélia Leite disse que ouviu atentamente a defesa do Líder

do Governo e os outros comentários, e sóia que existia as outras urgências, mas achava que

precisa acontecer como na gestão passada, quando o Procurador do Município, o contador,

e reunia a Câmara por completo, para quando vir no plenário, lodosjá fosssm certos de seus

votos para até o tempo se resumir mais. Explanou que os projetos estâo realmente vindo a
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queima roupa e que tamEm segue a decisão do seu voto, sendo contra a forma como os

projetos estão sendo enviados a Casa. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse

que o ditador ao qual se referiu, os projetos chegavam em cima da sessão e pisavam nos

vereadores e que nilo tinha "rabo preso" com ninguém. O Vereador Célio de Queiroz (Célio

da Farmácia) disse que mandava em seu voto, e que ninguém ia pedir ou mandar no seu voto,

pois se interessava na gestiio atual, e não na gestiio passada. O Vereador José Alves (Galego

do Alho) disse que os projetos sempre vão chegar ern cima da hor4 e que iam votar, pois

não tinha nada de anormal nesses projetos e todos sabiam que precisam ser votados com

urgênci4 pois a população de Pau dos Ferros não pode ser prejudicada. Afirmou que foi

oposição na legislatura passada, e que na gestão passada votou a favor em projetos de

remanejamento que eram ern beneficio do povo. Disse que o Vereador Francisco Jose (Gordo

do Bar) estava de parabéns quando afirmou que a Prefeita iria receber um cheque em branco

e era azul, visto que a cidade trí de paraEns, azul, os predios, as escolas. Falou que na gestiio

passadq falar de limpeza de rua, cobrar do gesor, falar do santuário; o santuário trí parado

aind4 por falta de documentâção e não tem como começar agora, enquanto não der a

burocracia e for colocado de lado e a Prefeita der continuidade a essa obra. Afirmou que

sempr€ votou em projetos que forem a favor da população, sendo chegado em Regime de

Urgência Especial ou não. O Vercador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse ao

Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) que se ele mands no seu voto, votasse a favor. O

Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmá,cia) disse que continuaria votando contra e não

tiúa nada que o fizesse mudar de opinião. A Presidente da Casa colocou o Projeto de

201512021 em votação e foi aprovado por cinco vereadores: Aldaceia Oliveira, Deusivan

Santos, Reginaldo Alves, Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) e Jose Alves (Galego do

Alho). Os Vereadores Alexsander Magrus (Leka Frentista), Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia), Francisco Jose (Gordo do Bar) e Zélia Leite, votaram contra. Em seguida, a l"

Secretária leu o oÍicio, ementa e justificativa do seguinte projeto: PROJETO DE LEI:

2016f2021 de autoria da Autor: Marianna Almeida Nascimento, que autoriza o Poder

Executivo Municipal a firmar convênio com a Universidade do Estado do Rio Grande do
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Norte para a cooperação científica, pedagógic4 técnica e operacional para a formação, em

nível de pós graduação, de residentes nas variadas especialidades medicas do programa

residência médica da Universidade do Estado do Rio Grande do NoÍe e dá outras

providências. O Vereador Reginaldo Alves, Líder do Govemo, disse que o referido projeto

trata de um convênio com a UERN, e iú proporcionar que os médicos residentes da UERN

possaÍn atuar, de forma supervisionada com os médicos do município, e assim, será muito

importante sua aprovação. A Vereadora Z,élia I*ite parabenizou o Poder Executivo pelo

projeto, pois esse é um sonho que existe há muito tempo e já se articulava para que isso

acontecesse. Disse que só quem vai ganhar é o povo de Pau dos Ferros, pois os estudantes

vão trabalhar e o povo vai ter seus beneficios. Fez uma pergunta acerca da inconsistência de

emendas transcritas entre a mesa diretora e os dernais vereadores, então questionou ao Líder

do Govemo, que antes de enviar os projetos, fizessem uma leitura para verificar os projetos

e não haver essas situâçôes, ficando mal vistos na sociedade, então seria importante ter um

por-rco de cuidado em relação a isso; e mais uma vez, parabenizou a gestora em relação a

isso. A Prcsidente da Casa disse que no rnomento que o Vereador Reginaldo Alves percebeu

a diferença textual já conversaram ern relação a isso, pedindo para que o mesmo agilizasse

para que todos tivessem acesso, e assim, a Vereadora Zélia Leite tinha toda ÍazÁo em

comentar sobre isso. O Vereador Reginaldo Alves pediu desculpas aos nobres pares sobre o

transtomo a Presidente da Casa, a l" Secretaria e ao Vereador José Alves (Galego do Alho)

sobre a retificação textual ocorrida entr€ o Projeto entregue a mesma diretora e aos demais

vereadores. A Vereadora Zélia Leite disse que o Vereador Reginaldo Alves eslava

desculpado e que a Presidente da Casa tinha razão tamMm, que a equipe que está "lá' precisa

ter nrais cuidado rra elaboração, porque é constrangedor. A mesma, @iu tamMm, porque

via a preocupaçâo e tem observado no decorrer das sessões, pois, sempre que os vereadores

vão falar, eles pedem "licença e questão de ordem, Senhora Presidente" ; disse que gostaria

muito, citanclo a Vereadora A lclac.eia oliveira qrrc prer:isr mrrito, gxris como estava

começando a experiência de estar no plenário é precisc cumprir o regimento da Casa,

pedindo sempre com educação, pedindo a palavra; pois, se o colega tiver falando pedir a
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Presidente, "Questilo de ordem", e se a Presidente conceder, permite a fala. Disse que via

sempre essa interferência e isso, a entristecia, poig a Câmara Municipal tem sido uma

faculdade e a cada dia vem aprandendo, no entanto, via sempre essa intransigência por parte

da Vereadora Aldacei4 Oliveir4 vendo que muitas vezes percebia isso em determinados

momentos e isso, mais uma vez, entristecia e deixava ela agoniad4 pois a Presidente da Casa

tem autonomia. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que estava em uma sessão que uma

Mesa Diretora e estava no exercício da função de ler as matérias; disse que é um fato

ocorrido e pode acontecer em circunstâncias distintas, mas a Secretária estava lendo e isso

podia acontecer; e quanto a questÍio do exercício de fala tentav4 mas gostava de ler o

regimento da Cusa e nunc€, pediu para cortar fala de ninguém, como já pediram para cortar

a fala da mesma. Disse que era uma pessoa que gostava de exercer firmeza no que defende,

exercendo respeito as diferenças, e que lia as normas da casa e cumpre, e nunca pediu para

cortar a fala de ninguém. Falou que ninguém estava sabendo de tudo, mas a Mesa Diretora

não se constitui soziú4 e com todo respeito, exercia e primava pela educação, mas nunca

quis cortar a fala de ninguém. O Vereador Deusivan Santos parabenizou o projeto, pois é de

um valor descomunal e parabenizou a gestiio pública municipal, pois estão sofrendo no dia

a dia sem medico. A Vereadora Aldaceia Oliveira falou sobre a importância da ciência e

ctxno proll:ssr.'ra <1a LIFIRN, cstava feliz com a proposição da matéria para que os graduandos

de medicina atuareln no rnunicípio de Pau dos Ferros e na Saúde Báaica da FamÍlia. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que o referido projeto tinha até sexta-

feira para ser aprovado para que se concretizasse o convênio com a UERN, e só quem ganha

é a população pau-fcrrcnsc, o assim, vai mclhorar muito a saírde rlo município. O Vereador

José Alves (Calego do Alho) parabcnizrru a Casa Legislativa c a Prcleita Marianna Almeida

pelo projeto desta envergadura, expondo sobre a importiância do mesmo para todos que

moram em Pau dos Ferros. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o

Porler Frrr:rrtivo pekr pmjeto e que via a impoúância desse convênio para a população de

Pau dcs lrcrr::., -' i)ara as l- 3Ss Co municipio. Â Presidente da Casa disse que uma das metas

do Govemo da Excelentíssima Prefeita era melhorar a saúde do município, e sempre fala
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sobre o atendimento médico exemplar da Liga Contra o Câncer; e que a Prefeita, sempre

busca formas para melhorar a saúde do município, mostrando seu inter€sse em beneficiar a

população de Pau dos Ferros. A Presidente da Casa colocou o Projeto de Lei 2016/2021 foi

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

A l" Secretária leu as ementas dos seguintes matérias: PROJETO DE LEI: 200112021 de

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

[,eite, que obriga a apÍ€sentação da caÍeira de vacinação no alo da matrícula nas Escolas

que oferecem Ensino infantil, Fundamental e Médio na cidade de Pau dos FerroVRN.;

PROJETO DE LEI:2003/2021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que institui

no município de Pau dos Ferros a "SEMANA MLINICIPAL DA SAÚDE BUCAL EM

CRECHES E PRÉ.ESCOLAS DA REDE MLINICIPAL DE ENSINO", a seT Tea|izad4

anualmente, a partir do dia 25 de outubro. (O VEREADOR REGINALDO ALVES DE

AUSENTOU DA SESSÃO, PORTANTO FOI COLOCADO PARA A PRÓXIMA

SESSÃO). PROJETO DE LEt:2N812021de autoria do Vereador Reginaldo Atves da Silv4

que denomina a rua Maria Sônia de Araújo, togradouro Público que especifica. Em seguida,

a 1" Secretária leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 017512021 de

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

iluminação com luminária leds, nas ruas Joel Praxedes e Antônia Taveira Bessa. O Vereador

autor da matéria disse que os moradores das respectivas ruas sempre afirmam sobre a

escuridão, e que possuem comércios que se não colocarem led ficam no escuro. O Vereador

Deusivan Santos parabenizou o autor da matéria, e que explanou que o Baino Riacho do

Meio tem sido agraciado e o olhar tern sido mudado para as regiões periféricas e agradeceu

a krdos que de alguma forma se interessam em melhorar o Bairro Riacho do Meio. A

Vereadora Aldaceia Oliveira disse que o que fez gostar de política, foi trabalhar com grupo

de pessoas que viviam em vulnerabilidade social, quando trabalhava no CSU e que as

políticas públicas devem ser entregues a todos, mas principalmente aos que vivem em

vulnerabilidade social. O Vereador Jose Alves (Galego do Alho) parabenizou o autor da

matéria e disse que sabia da necessidade dessas lâmpadas, e que a Excrlentíssima PreÊita
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Marianna Almeida esti engajada em melhorar cada vez mais a iluminação da cidade de Pau

dos Ferros. A Indicação 0l75l202l foi colocada para votâçito e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a l3 Secretária leu a ementa e

justificativa da seguinte matéria: INDTC AçAO: 02l5l2\2l de autoria do Vereador

Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que requer Pavimentação e Drenagem

da rua Vereador João Queiroz de S ouza, no baino Zeca Pedro. O Vereador autor da matéria,

disse que entregava essa indicação pois todos sabiam que toda indicação de drenagem e

pavimentação era muito importante para o município, e que a justificativ4 a Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida pudesse olhar com bons olhos e atender seu pedido, como dos

demais vereadores. A Indicação 021512021 foi colocada para votação e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores present€s. Em seguid4 a l" Secretária leu a ementa e

justificativa da seguinte matéria: INDIC Açi.O: 0217n021 de autoria do Vereador

Francisco Deusivan Dos Santos Nasario, que requor que seja feito uma faixa de pedestre na

rua Jose Alves de Queiroz, no bairro Aluízio Diógenes, no município de Pau dos Ferros. O

Vereador Deusivan Santos disse que ao palssar sempre de frente ao referido colégio

mencionado na matéria, via que ninguém respeitava o Eânsito e que em inúmeras localidades

da cidade precisam de faixas, bem como de fiscalizagão para respeitar a vida humana e

deixou o alerta para que todos se policiem nisso. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu

Bessa) parabenizou o vereador autor da matéria, e mencionou sobre a faixa de pedestre em

frente ao SHOPPING PLAZA CENTER que infelizrnente, Írs pessoÍrs não respeitam e que

via a hora o problema ser resolvido quando acontecesse o pior. Sugeriu algumas medidas

que podiam ser feitas nesse sentido, de responsabilidade do DEMUTRAN. A Vereadora

Aldaceia Oliveira mencionou sobre acidentes na BR em lrente a UERN PAU DOS FERROS,

e depois que Íbi instalada a faixa de pedestres muitos acidentes foram evitados. Pediu para

os órgÍÍos de transito fiscalizar mais o transito, pois são vidas que estão em jogo. O Vereador

A lexsander Maí,nrrs (l .eka Frentista) disse que a atenção para as faixas de pedestres precisa

ser em vários locais da cidade e pediu para o Poder Executivo viabilizar o mais nipido

possívef todas essas questões. A lndicação 0217 /2021 foi colocada para votação e foi
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aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes. O Vereador José Alves

(Galego do Alho) pediu para retirar as indicações de sua aúoria- Em seguida, a l' Secretá.ria

leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇ^Ot 023912021 de autoria do

Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que viabilize de

velocidade na Rua Francisco Dantas nesta Cidade. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) pediu para colocar esses redutores de velocidade, porque infelizmente as pessoas

não respeitam o trânsito e colocam em risco a população e que precisa de fiscalização, nesse

sentido, pois o que se pas$m de motociclistas empinando pneu é um absurdo, bem como a

situação do sinal, e assim, é preciso mais atenção do DEMUTRAN Ílara ver essas

imprudências. A Indicação 021912021 foi colocada para votâção e foi aprovada por

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

justiÍicativa da seguinte matéria: INDICAÇAO|. 024112021 de autoria dos Vereadores

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

Farmácia), Francisco Jose Fernandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que

requer que seja alugado imóvel para o pleno funcionamento do CAPS II. A Vereadora Zélia

Leite disse que é de conhecimento de todos da gest?io, que o CAPS de Pau dos Ferros está

funcionando na UBS do Bairro Manoel Deodato e funcionando precariamente, pois esteve

presente com outros vereadores e viram a preocupação dos funcionários com relação ao

espaço para desenvolver suas atividades. Afirmou que há muito tempo que se vem lutando

pela reforma do CAPS, até mesmo na gestiio anterior foram alugadas casas para fosse dada

continuidade ao serviço. Explicou que hoje, os pacientes os procuram na rua e também os

familiares que estão precisando realmente e urgentemente de um espaço para que possam

seÍ desenvolvi.lâs 5rras 3tivids{çs, além de que sabe que esüí havendo a execução das

atividades, mas não está sendo da maneira que deveria ser acompanhada no geral, e que a

própria equipe que estiâ lá informou isso, e disse que estava a procura desse espaço, e esse

espaço ainda não chegou. Pediu ao Poder Executivo essa sensibilidade, para que possa

atender essas famílias que são atendidas pelo CAPS, pacientes e familiares. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) falou que todos sabiam da importância do atendimento
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para os alunos, os pacientes, e que disse com convicção, pois a mãe do mesmo paÍicipa do

CAPS e ontem ele esteve no CAPS pois era dia de consulta com Dr. Sandro, e enfim, o que

esuí faltando no CAPS é uma atenção maior para esses pacientes para voltar suas atividades,

consultas e comemoragões. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) afirmou que

questionou sejá estavam viabilizando uma casa para ser alugadq pois até então o CAPS não

âtende só os munícipes de Pau dos Ferros e pediu para a Excelentíssima Prefeita ver a

referida matéria com bons olhos. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que

ficou preocupado com essa indicação e foi até o CAPS ver a situação, vendo que tudo estiá

funcionando perfeitamente, assim como o atendimento psiquiátrico, e que tem certeza que

tem espaço para funcionar na UBS, Afirmou que anteriormente, era uma vergoúa o CAPS

e que hoje, o espaço tem psiúlogo, psicopedagogo, etc., e que já existe atendimento no

CAPS, médicos e psicólogos não estão faltando. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

FÍentista) explicou que a referida indicação não era mencionando que estava faltando

atendimentos, mas sim que viabilizasse uma casa mais ampla e quando foi lá, viu os

atendimentos, mas que é preciso de um espaço mais amplo. O Vereador Francisco José

(Gordo do Bar) disse ao Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) não tinha entendido

a referida indicação e que até o mês de março de dois mil e vinte, o CAPS, funcionou no

Bairro Princesinha, tinha vrírios cômodos, banheiros, era urna casa grande; e que ninguém

estrí questionando a parte clínica, mas os usuários precisam de espaço amplo para produzir

seus trabalhos. Explicou que esse pessoal que utiliza os serviços dos CAPS, precisam de

mais espaço, pois são ansiosos e precisam estar dentro do CAPS. Pediu para que o Poder

Executivo apenas aloque um lugar maior para que faça com que isso seja viabilizado. O

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que deu â entender que o CAPS não

estava funcionando em virtude da ementa pÍoposta na matéria. A Vereadora Zélia Leite disse

que iria esclarecer que quando assumiu a gestão, o CAPS estava triste, sendo uma situação

precária e que todos estavam no referido lugar que o Vereador Francisco Jose (Gordo do

Bar) mencionou, e queriam que fosse um lugar ainda maior, pois os usuários praticam

Educação Física, eles cantam, eles dançam, eles possuem várias atividades importantes e o
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espaço, tem que ser um espaço amplo. Assim, a indicaçâo estrí pedindo que seja ampliado

um espaço para o CAPS funcionar, pois existe recurso para isso. Esclareceu que foram bem

recebidos pela equipe e a sociedade clam4 os pacientes pedem para que façam algo nesse

sentido, pois é uma situação grave. Disse que não estava querendo fazer polêmic4 apenas

estavam fazendo um pedido para que o CAPS funcione com mais espaço. O Vereador

Francisco José (Gordo do Bar) disse que a indicação era bem clara, explanando sobre os

termos utilizados na ementa e que Íespeitava a fala do Vereador Francisco Gutemberg (Gugu

Bessa), mas que não iria alterar os termos, por entender que estavam corretos. Explicou mais

uma vez sobre a justificativa do projeto. O Vereador Deusivan Santos disse que tinha

entendido a indicação e que procurou saber direito sobre o que se tratav4 inclusive, a

Secretária de Saúde já procurou duas casas e o serviço da gesülo esüí sendo feito. O Vereador

Célio de Queiroz (Célio da Farmrácia) disse que estiveram no CAPS e os usuários estavam

sentidos na época da pandemia, porque não podiam realizar as atividades. Explicou sobre a

questiÍo do espaço que é pequeno e as condições não são adequadas, pois diariamente os

familiares procuram os nobres pares. Falou que várias casas foram alugadas para colocar as

secretarias e questionou porque não foi viabilizada uma cÍrsa para colocar o CAPS; disse que

foi procurado várias vezes e as pessoas estavam indignados porque estavam em um lugar

que não estava sendo adequado para realizar suas atividades. A Vereadora Aldaceia Oliveira

levantou sobre a questão da saúde mental e acrditava que a indicação é muito importante,

mas considerava que a gestãojá estava implantando as ações. Disse que considera um lugar

que seja maior e que seja oportuno a gestiio pública ver um espaço onde os usuários possam

desempenhar suas ações, assim, a gestão pode tentar um lugar maior. O Vereador José Alves

(Galego do Alho) disse que não é fácil estar no papel de vereadores, mas que a gesüio

municipal já estava vendo essa questâo e como vereador, sempre escutou muitas demandas

dos pacientes e recebia demandas dos pacientes, assim, nada mais justo de atender essa

indicação e pediu para a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida ver isso com bons olhos

e atender a demanda da população. O Verrador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa)

mencionou mais uma vez, que não votaria a favor, em virtude do ementrírio, ao seu ver, está
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expondo que não existe funcionando no CAPS. A Presidente da Casa disse que cada pessoa

tinha uma forma de interpretar e ouviu todos os depoimentos e compreendeu que nenhum

momento os vereadores não afirmaram que não estava funcionando, mas sim, que não havia

o funcionamento pleno e precisava de mais espaço nesse sentido. Mencionou sobre a

supervisão da Seúora Marísia Mendes, que quando atuava desenvolvia muitas atividades

nesse sentido. Falou que concordava com a indicação e que é preciso lutar por essas pessoas,

para que eles se sintam melhor e que se sintam acolhidos. A Indicação O24112021 foi

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

Vereadora Zélia Leite pediu para a votação ser nominal. O Vereador Alexsander Magnus

Nunes Rocha (Leka Frentista) votou favorável; Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia)

votou a favor; Francisco Gutemberg Bessa de Assis votou contra; Francisco Deusivan dos

Santos Nasário votou a favor; Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar) votou a

favor; Jose Alves Bento (Galego do Alho) votou a favor; Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira

votou a favor; Reginaldo Alves da Silva votou a favor; Zélia Maria Leite votou a favor.

Dessa forma, oito vereadores votaÍam a favor e um contra. O Vereador Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) justificou seu voto, mencionando que ú votou dessa form4 pois o CAPS

nunca deixou de funcionar. Por seguinte, a Presidente da Casa, ltacira Aires (Bolinha)

encerrou a 3l' sessão ordinári4 e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira,

Vereadora/ I " Secreüária da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lavrei 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 Liwo de Registro de Presença

das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau Ferros, 27 de outubro de 2021 .

Francisca Itacira lres Nunes Josefa Aldaceia liveira

Presidente I'S a

!7


