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

ATA DA 32ê SESSÃO ORDINÁRN DA 1A SESSÃO TEGISIÁTIVA DA 19ê

TEGISTATURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, as quinze horas e dez minutos,

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

Alvino de SottTâ da Câmara Mudcipal, localizado à Rua Pedro Velho, no 1291, nesta cidade,

cujo evento foi coordenado pela Prcsidente da Mesa Diretora a Excelentíssima Sra.

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

n" 0O32/2021, a todos os vereadores e vereadoras, a 32' Sessão Ordinária da 1' sessão

legislativa da 19'tegislatura, com o objetivo de apreciar onze matérias, sendo duas do

Poder Executivo e nove do Poder Legislativo: 1. PROJETO DE LEI: 200312021 de autoria

do Vereador Reginaldo Alves da Silv4 que institui no município de Pau dos Ferros a
.SEMANA MUNICIPAL DA SAÚDE BUCAL EM CR.ECHES E PRÉ-ESCOLAS DA

REDE MTINICIPAL DE ENSINO", a ser realizad4 anualmente, a paÍir do dia 25 de

outubro. 2. PROJETO DE LEI: 200612021 de autoria dos Vereadores Francisco Jose

Femandes De Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que institui a sessão solene na

primeira semana de outubro em alusão ao Outubro Rosa na cidade de Pau dos Ferros/RN. 3.

PROJETO DE LEI: 2008/2021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silv4 que

denomina a rua Maria Sônia de Araújo, Logradouro Público que especifica. 4. PROJETO

DE LEI: 2012/2021de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas De Oliveir4 que dispõe

sobre a instituição da Política Municipal de Educação Especial e Inclusiva, para estudantes

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

com Transtomos Funcionais Especificos -TFE, matriculados na Educação Básica pública e

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

201412021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que altera

e acrescenta dispositivos na lei n"1509/2015 do município de Pau dos ferros e dá outras

providências. 6. PROJETO DE LEI: 201812021 de autoria da Excelentíssima Prefeita
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Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito

Especial e úí outras providências. 7. PROJETO DE LEI:2020/2021 de autoria da Vereadora

Josefa Aldaceia Chagas De Oliveira que autoriza o município de Pau dos Ferros/RN a

conceder a isenção do pagamento do Imposto Predial e Tenitorial Urbano (IPTU) ao imóvel

no qual sej a de propriedade e/ ou resida pessoa com Neoplasia Maligrra (Câncer) em situação

de vulnerabilidade econômica social, e &í outras proüd&rcias. 8. INDICAÇÃO: O22012021

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

Pista de Atletismo no Estiidio Nove de Janeiro. 9. INDICAÇÃO: 02261202l de autoria do

Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka frentista), que ÍequeÍ Pintura das Rampas

de Acessibilidade e Vagas de Estacionamento Prioritrírias na Praça de Eventos Nossa

Seúora da Conceição. 10. INDICAÇÃO: 023312O21 de autoria do Vereador Jose Alves

Bento (Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Euclides Queiroz,

no Bairro Zé Leonel. I 1. INDICAç^O:0234/2021 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a Pavimenta{ão e Drenagem da Rua Francisco Amadeu Leite,

no Bairro Zé Leonel. 12. INDICAÇÃ0: 023812021 de autoria do Vereador Francisco

Deusivan Dos Santos Nasario, que requer que seja feito a drenagem e pavimentação da rua

Josemar Lopes Sampaio, no bairro Riacho do Meio (carvão), no município de Pau dos

Ferros. 13. INDICAÇÃO: 0243/2021 de autoria dos Vereadores Francisco Augusto De

Quciroz (Xiric.o), Francisco f)cusivan dos Santos Nasario, Francisco Gutemberg Bessa De

Assis (Gugu Bessa), que Íequer a pavimentação e drenagem da rua Francisco Francelino

(Chico do Brabo). 14. INDICAÇÃO: 0245/2021de autoria do Vereador Francisco Augusto

De Queiroz (Xixico), que requer que seja feito a instalaçâo de postes com iluminação de led

.l^ D^:-^ Àr^-^^I rr^-:-^^^ ^r; ^ ^^- f,r^--^-Á ,DD '1,1< I]D1')<, 
^úU ljiii-ir v rviiiiiuçi LrviililrÉlrr o§ u }rsl o ,tr\rrwrv \ur\ twJ_uru-r,r. ^

Excelentissima Sra. Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a todos os

presentes que s€ encontram de forma presencial e virtual atÍavés das redes sociais, bem como

aoradecerr a Dqrrs e a t«los os presentes pelo retomo das afividades presenciais com os

rr--^.-:--:---- in (.^^-^.:.,:- r- i.--- rr:..-.--i il- :.'u",,i,, irii:ÍiL! 4 prll4vlir pdld lluslllS5lllla I JE{tgLiülil ua lvtç§i1 l-rllçtulilr

a Seúora Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveir4 concedendo a palawa para a mesma.
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Esta" desejou boa tarde, cumprimentando a Presidente 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 11 (onze) vereadoreías,

registrou-se a presença de 10 (dez), conforme atesta listâ de presença constante nesta ata,

declarando, portanto, existência de quórum. Estavam presentes os seguintes vereadores: l.

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

Farmácia); 3. Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha); 4. Francisco Augusto de Queiroz 5.

Francisco Deusivan dos Santos Nasário 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. Z,élia MaÀa Leite. O Vereador Francisco Gutemberg Bessa

de Assis (Gugu Bessa) não compÍreceu à sessão e justificou ausência. Havendo abertura de

quórum sufrciente, a Presidente da Casa declarou abeía a sessão. A Presidente da Casa

comunicou a respeito da Audiência Pública sobre o Plano Diretor que seria realizada no dia

posterioÍ a sessão. A Presidente da Casa pediu parÍr que fosse discutida a ata da 31" Sessão

Ordinf,çia, qsçlsrecendo que foi enviada para todos os e-zarls institucionais dos nobres pares.

assim como para o llhatsÁpp. A ata da 31" Sessão Ordinária foi colocada para votação e

assim, foi aprovada por unanimidade. A Presidente da Casa antes de passar a fala para a l"

Secretiíri4 informou sobre um projeto de lei que foi enviado a Casa Legislativ4 pelo Poder

E--..,,,;.-.-,--.1:,,:r'.-r:.!;i;çuuiu ç Pçuiu irúr J iii iiPiu'i.ruu giri L.irü!íi uu Àrêliiií ü( tiiéÜiili.i i]5ijviiúi, li:iiusii<

porque conceme sobre a reforma da Câmara Mwricipal. Todos os vereadores presentes

aprovarÍrm com unanimidade, o referido pedido. A l" Secreuíria a Ilustríssima Seúora

Aldaceia Oliveira, fez a leitura da ordem do dia, em seguida, leu a ementa" justificativa e

pareccres das conrissõcs pertinentes da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 2003/2021 de

autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silv4 que institui no município de Pau dos Ferros

A..SEMANA MUNICIPAL DA SAÚDE BUCAL EM CRECIIES E PRE-ESCOLAS DA

REDE MUNICIPAL DE ENSINO", a ser realizada, anualmente, a partir do dia 25 de

_.^ ,^ .,-^- l-uijiLjiflu. \, lÉi-.1üui Àçêiiiüiüu.'rlic:,, riurur u.i liirrliir.r,:.r::.:/< rii:: 'J ::i:i Piiii<ir: iiç Biiiiiuç

imporl'ância para a dentição das crianças, inclusive já foi um programa dos aÍros noventa, e
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disse que estava aberto para os outros vereadores subscreverem. Falou que no PPA já dava

paÍa ser incluso esse recurso. A Vereadora ZÉlia Leite parabenizou o autor da matéria, e

disse que o município há müto tempo rcaliza essas ações, questionando se o mesmo não

quis que tivesse mais abrangênci4 pois denho da Secretaria de Saúde de Pau dos Ferros

quando atuou como Secretari4 já exisia e até hoje existe. Acr€scentou que é um projeto

dentro da Secretaria de Saúde com parceria na educação, dentro das escolas. Parabenizou o

vereador, por colocar esse projeto de forma definitiva, apesar de já existir, e esclareceu que

tem programâs que vão para a Secretaria de Saúde, destinados já para serem feitas estas

açôes de saúde bucal e é feita esta parceria com as escolas. Informou que é uma abrangência

que vai até o nível de ensino fundamental, pois edstem mútas crianças na zona rural que

não tem essa oportunidade de aplicação de flúor, e isso deve esú acontecendo, pois inclusive,

a atual Secretrlria de Saúde quando fez as prestações de contas da saúde do município, deve

ter mencionado em sua fala sobre os programas de saúde bucal. A Vereadora Aldaceia

Oliveira parabenizou o referido projeto e disse que a saúde bucal já esteve de forma mais

intensa como politica pública em progÍamâs no campo das geslõcs públicas; c no cÍlso, o

projeto trata de uma semana específica que dá nome a um evento, no sentido de instituir no

município essa semana que vai uzrar da saúde bucal. Iaformou que inclusive, a saúde bucal

aÍ,lalmente, é um serviço de alto custo e são poucas pessoas que estão podendo ir ao

r1'r-r15r.1!1,-i1in ^rlonto!ógi,ro, :ssirn, é uma q,.restão séria. O Vcreador Francisco José (Cordo do

Bar) disse que lembrava que estudava. tinha um dia na semana que tinha que ir ao dentista

tendo atendimento na zona urbana e na zonÍr rural, em várias ercolas e parab€nizou o autor

da matéria. O Vereador Francisco Augusto fXixico) disse que é um proieto muito importante

porque além de ter uma data- vai ter uma semana esJrecial oara ser realizado esse trabalho de

mtamento de dentição, bem como prevenção de doenças bucais para as crianças que não

tem condições de ir ao dentista e parabenizou o autor pela matéria. A Presidente da Casa

mcncionou sobre projetos no tempo da gestão do ex-prefeito Aliará Chaves, sobre o empeúo

reali:,:rrl,r .,,1!r' ne (la saúrie irrrcal jr.tntamente com a edrrcação. O Proieto de Lei 2003/2021

loi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em
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seguida a l" Secretiâria leu as ementas dos projetos que foram enviados às comissões

pertinentes: PROJETO DE LEI: 200612021 de autoria dos Vereadores Francisco José

Femandes De Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que institui a sessão solene na

primeira semana de outubro em alusão ao Outubro Rosa na cidade de Pau dos Ferros/RN; e

PROJETO DE LEI: 200812021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silv4 que

denomina a nra Maria Sônia de Araújo, Logradouro Público que especifica. Dando

continuidade, a I'Secre&íria leu a ementa, justificativa e pareces das comissões pertinentes

da seguinte matéria: PROJETO DELEI:201212021 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas De Oliveir4 que dispõe sobre a instituição da Política Municipal de Educação

Especial e Inclusiv4 para estudantes com deÍiciência" Transtomo do EspectÍo Autista

(TEA), Altas Habilidades/Superdotação e com Transtomos Funcionais Específicos -TFE,

matriculados na Educação Brisica pública e privada do município de Pau dos Fenos e dá

outras providências. A Vereadora Aldaceia Oliveira autora da matéria fez a defesa

mencionando que a justificativa já trazia bastante elementos, porem informou que em Pau

dos Ferrcs, mais de trinta pro c€nto da população tem deficiência e é preciso incluir esses

dados quando se pensa no Sistema Municipal de Educação, pois inclusive é uma demanda

por paÍe dos profissionais que atuaÍn nessa iírea, sendo um apelo social, pois um habalho

desse não se desenvolve se não houver uma rede e políücas específicas para isso. O Vereador

Reginaldo Alves parabenizou a Verea<lora Aldaceia Oliveira pelo prtrjeto e disse que o

mesmo é de suma importrância, pois conceme sobre a educação inclusiva. Parabenizou a

atual Secretaria de Educação pela atenção que tem dado a temática. 0 Vereador Francisco

Augusto (Xixico) disse que é um projeto muito importante e a justificativa está bem

cxplicada, destacando ser favorável ao projeto. A Presidente da Casa parabenizou a autora

da matéria e ressaltou sobre um grupo de pessoas que trabalhava com autistas; explicou sobre

os motivos que sugerem que é um projeto muito importante. O Projeto de Ler'2}l'l/ )rJ2l ior

colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. A l,
Secretríria leu a ementa da seguinte rnatéria: PROJETO DE LEI: 20142021 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que altera e acrescenta dispositivos
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na lei nol509/2015 do município de Pau dos ferros e dii outras providências. Em seguid4 a

l" Secretária leu o oficio, ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE LEI:

201812021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe

sobre autorização para abertura de Crédito Especial e dá outras providências. O Vereador

Reginaldo Alves, Líder do Govemo, explicou que o referido projeto vai beneficiar a reforma

da Câmara Municipal para se adequar as exigências do Ministério Público, pois algo que já

se vem cobrando há alguns meses, portanto foi preciso pensar sobre o projeto paÍa que se

pudesse adaptar aos recuÍsos disponiveis e pediu a todos os vereadores a aprovação do

mesmo. O Vereador Deusivan Santos encamiúou seu voto como favorável, pois é um

projeto que vai beneficiar todo o povo. A Vereadora Aldaceia Oliveira falou que o projeto

surge de uma necessidade da Casa, além de outras âspectos e é prcciso pensar em um espaço

que possa atender todos. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) fez um adendo dizendo

que muita coisa já foi melhorada na infraestrutura da Câmara Mruricipal, mencionando sobre

o elevador que dá acesso para os cadeirantes subirem aos gabinetes dos vereadores e cada

Presidente tem dado sua contribuição. Informou que a Câmara Municipal de todo dinheiro

que recebe, só pode pagar setenta por cento aos seus servidores e outros trinta por cento, só

se podem gastâr nâ manutenção da Casa então é justamente isso. Disse que todos os

presidentes que passaram na Casa fizeram o que pôde para melhorar a infraestrutura própria,

pois na Casa é onde entra e sai toda a população pau-ferrense. A Presidente da Casa explanou

sobre o projeto de lei, mencionando que estão fazendo tudo que a lei orienta e que cada

presidente foi importante para melhorar a infraestrutura e a acessibilidade da Câmara

Municipal, mas ainda é preciso ser revisto algumas questões. O Projeto de Lei 201812021

foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vercatlores prcsentes. Em

seguid4 a l" Secretiíria informou sobre um possível convênio entre a UFERSA e a Cràmara

Municipal que fariam juntos um estudo geognlfico paru mapeamento de ruas, no entanto, a

mesnra, informou que não seria mais possível mais esse ano. A I' Secretaria leu a ementa do

rrruirrít. ,rr.rjrllo, informa-ndo qr.rc sera cnviado para as comissôcs pertinentes: PROJETO D[
LEI:202O12O21 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 que autoriza o
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município de Pau dos Ferros/RN a conceder a isenção do pagamento do Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU) ao imóvel no qual seja de propriedade e/ ou resida pessoa com

Neoplasia Maligna (Câncer) em situação de vulnerabilidade econômica social, e dá outras

providências. Dando continuidade, a l' Secreüíria leu as ementas e justificativas das

seguintes matérias: INDICAÇÃO: O220t2O2l de autoria do Vereador Alexsander Magnus

Nunes Rocha (Leka Frentista), que nequer uma Pista de Atletismo no Estádio Nove de

Janeiro; e INDICAÇÃO: 02261202l de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes

Rocha (Leka Frentista), que requer Pinhra das Rampas de Acessibilidade e Vagas de

Estacionamento Prioritririas na Praça de Eventos Nossa Seúora da Conceição. O Vereador

autor da matéria" mencionou sobre a Indicação 22012021, que no Estádio Nove de Janeiro é

possível fazer essa pista de atletismo. No que se refere a Indicação 226/2021, disse que a

Praça de Eventos tem raÍnpas adequadas e pede para que seja viabilizado o mais úpido

possível essas pinturas. 0 Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor pelas matérias e

explanou sobre as mesrnas, expondo a importáncia delas para o municipio de Pau dos Ferros.

A Vercadora Aldaceia Oliveira mencionou sobre grandes talentos que há no municipio de

Pau dos Ferros, inclusive tem grandes atletas e o esporte é muito importânte para ajudar nas

políticas públicas. No que tange a quest?io da acessibilidade, pediu aos órgãos responúveis,

fiscalizar .rs vagas de acessibilidades nos estacionamentos. A Vereadora Zélia Leite

parabenizou o autor das matérias pelas brilhantes indicações e disse que tiúa certeza, pelo

posicionamento da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida acredita que ela vai atender

essas reinvindicações. A Vereadora Znlia Leite compartilhou do mesmo pensamento da

Vereadora Aldaceia Oliveira sobre a questÍio do trânsito na cidade de Pau dos Ferros, já que

se tem o DEMUTRAN, que s€ teúa mais fiscalizações, pois estrí uma situação horrível.

Informou que vê o carro do DEMUTRAN muitas vezes na zona rural, aos invés de estar

prestando serviço no centro dâ cidade de Pau dos Ferros; acrescentou que precisa se

intensificar essa fiscalização. Finalizou sua fal4 sobre a questiio de ter mais vagas para

idosos nos estacionamentos, visto que só vê mais vagas para deficientes. A Vereadora

Aldaceia Oliveira explanou comentários a respeito da situação do trânsito em Pau dos Ferros
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e abordou sobre a importância de Educação para/e no trânsito com parceria nas Instituições

de Ensino Superior. O Vereador Reginaldo Alves informou sobre um cadastro/selo que será

emitido através do DEMUTRAN, destinado aos motoristas que já são idosos para certifica-

los nos estacionamentos. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que as indicações

em debate são muito importantes, primeiro para os atletas que terão espaço e segundo, pela

lndicação 226/2021 que conceme sobre as rampas sinalizadas; pediu a sinalização de

lombadas próximo a Praça de Eventos. A Presidente da Casa explanou sobre uma lombada

alta sem sinalização que há em frente a sua casa, exemplificando outros lugares e pedindo

pÍna seÍ revista essa situação. As Indicações 22012021 e 226/2021 foram colocadas para

votação e foram aprovadas com unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguid4 a lu

Secretiíria leu as ementas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: 023312021

de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), que requeÍ a Pavimentação e

Drenagem da Rua Euclides Queiroz, no Bairro Zé Leonel; e INDICAÇÃO:0234/2021 de

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

Drenagem da Rua Francisco Amadeu Leite, no Batno Z,e Leonel. O Vereador autor das

matérias, agradeceu ao Secretiírio de Infraestnrtura pela limpeza nos cemitérios; por

seguinte, pediu a pavimentação e drenagem das respectivas ruas das indicações, no Bairro

Zé Leonel O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que como representante

do povo, sabia de algumas dificuldades dos moradores em Íuas sem pavimentações e

drenagens, e com a época do invemo pior4 pedindo ao Poder Executivo para fazer algo a

respeito. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou o autor da matéria e disse

que sempre pediu muito pelo calçamento das ruas do Bairro Zé Leonel, e as pavimenlações

e drenagens darão uma ênfase ao referido bairro. O Vereador Reginaldo Alves enfatizou a

imporuância das drenagens e pavimentações para os bairros, e informou que a Secretaria de

Planejamento esui listando as ruas com maior prioridade e que em breve dará inicio desse

trabalho. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que são duas proposituras importantes e é

preciso hierarquizar prioridades para pavimentar e drenar as ruas mais necessitadas. A

Presidente da Casa explanou sobre os pedidos de vários pau-ferrenses que pedem a
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pavimentação e drenagem das ruas do Bairro Zé Leonel. As indicaçõ es 233/2021 e 23412021

foram colocadas em votaçâo e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores pres€ntes.

Em seguida foram lidas as ementas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO:

023812021 de autoria do Vereador Francisco Deusivan Dos Santos Nasario, que requer que

seja feito a drenagem e pavimentação da rua Josemar Lopes Sampaio, no bairro Riacho do

Meio (carvão), no município de Pau dos Fenos; INDICAÇ^O: 024312021 de 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

drenagem da rua Francisco Francelino (Chico do Brabo); INDICAÇ^O: 024512021 de

autoria do Vereador Francisco Augusto De Queiroz (Xixico), que requer que seja feito a

instalação de postes com iluminação de led do Bairro Manoel Domingos até o contomo para

Mossoró (BR 405-8R226). O Vereador Deusivan Santos fez a defesa das indicações

238/2021 e ü 24312021 esclarecendo que a população precisar urgente dessas drenagens e

pavimentações. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que as indicações 238/2021 e

24312021 sâo de suma importáncia para todos pÍra que essas ruÍu; possam ser pavimentadas

e drenadas, assim fazendo com que o referido bairro seja atendido. No que se refere a

indicação 245/2021 disse que o referido bairro é muito perigoso e precisa urgente dessa

iluminação de led no Bairro Manoel Domingos para eütar mais roupas e aumentaÍ a

seguÍança. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou os autores das

matérias e com ênfase a lndicação 24512021 é preciso viabilizar esses postes e iluminação.

A Vereadora Aldaceia Oliveira mencionou sobre a importância da iluminação de leds no

sentido de melhorar a seguança pública. A Vereadora Zélia Leite parabenizou os autores

das referidas matérias e disse que todas são importantes; explanou sobre a questão de seu

medo no contomo no Bairro Manoel Domingos e se tivesse como colocar mais postes para

resolver essa situação seria ótimo, pois acidentes acontecem todo dia bem como uma

possível alteração no contomo, mas que o mesmo se tome uma Íotatória para melhorar essa

situação. AYercadoraZélia Leite fez um apelo a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

e a Excelentíssima Govemadora Fátima Bezerra para que Írs mesmas vejam sobre a situação
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desses postes e façam algo nesse sentido. A Presidente da Casa mencionou que fez a primeira

visita na nova sede da Caixa Econômica Federal e ficou tentando entÍar na BR, mas nâo

conseguiu, assim se remetendo a um novo semáforo que foi solicitado pelo Vereador

Francisco Augusto (Xixico). Explicou que semprc recebe respostas sobre a questão do

contomo e sugeriu que todos fizessem um oficio junto no sentido de viabilizar melhorias

nesta área. A Vereadora Aldaceia Oliveira informou sobre o semáforo em debate, explicando

que estil em processo de licitação. A Presidente da Casa colocou as Indicações 21812021;

243/2021;24512021 foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade pelos

vereadores presentes. Por seguinte, a Presidente da Casa Itacira Aires (Boliúa) encerou a

32" sessão ordiniíria, e para constâr, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira" Vereadora/l"

Secretária 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 Liwo de Registro de Presença d^s

Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 03 de novembro de 2021.

Nunes Josefa Al

Presidente 1" Secretiíria
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