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

ATA DA 33ê SESSÃO ORDINÁRIA DA 19 SESSÃO TEGISIÂTIVA DA 198

LEGISIÁTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

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

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

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

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

Francisca Itacira Aires Nunes, mediante convocação através de Oficio Circular no

003212021, a todos os vereadores e vereadoras, a 33' Sessão Ordinária da l' sessão

legislativa da 19'legislatura, com o objetivo de apreciar oito matérias, sendo duas do Poder

Executivo e seis do Poder Legislativo: l. PROJETO DE LEI: 201712021 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento que altera dispositivos das leis

r"l.5l4l20l5 e 1.515/2015 e &í outras providências. 2. PROJETO DE LEI: 201912021 de

autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que acrescenta

dispositivos que menciona naI*i rf 1.71412020, e drá outras providências. 3. IIDICAÇÃO:

0235/2021 de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), que requer a

Pavimentação e Drenagem da Rua Maria Torquato de Freitas no Bairro Zé Leonel 4.

INDICAÇÃO: O244l2O2l de autoria dos Vereadores Francisco Augusto De Queiroz

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

(Gugu Bessa), que requer a paümentação e drenagem da rua Pedro Pernambuco. 5.

PROJETO DE LEI: 200112021 de autoria dos Vereadores Francisco José Femandes De

Aquino (Gordo do Bar) e Z.élia Maria Leite, que obriga a apresentação da carteira de

vacinação no ato dâ matrícula nas Escolas que oferecem Ensino infantil, Fundamental e

Médio na cidade de Pau dos FerroVRN. 6. INDICAÇÃO: 025012021 de autoria dos

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

(Célio da Farmácia), Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha), Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico), Francisco Deusivan dos Santos Nasario, Francisco Gutemhrg Bessa De Assis,
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(Gugu Bessa) Francisco Jose Femandes de Aquino (Galego do Alho), José Alves Bento

(Galego do Alho), Josefa Adaceia Chagas de Oliveir4 Reginaldo Alves da Silva e Zélia

Maria Leite, que requer instalação de dois Semriforos para melhor orgonizaçáo do trânsito

em Pau dos Ferros. 7. INDICAÇÃO: O252l2O2l de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveira que requer ao Poder Executivo Municipal a conclusão das obras da

Escola Municipal SÍI,o Benedito, neste mwricípio. 8. INDICAÇÃO: 0253/2021 de autoria da

Vereadora Francisca Itacira Ares Nunes (Bolinha), que requer a alteração de ponto

geogníúico dos postcs de energia elétrica localizados na Rua Jose Francisco do Nascimento,

Bairro Paraíso. A Excelentíssima Sra Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta

a todos os presentes que se encontÍam de forma presencial e virtual através das redes sociais,

bem como agradeceu a Deus e a todos os presentes pelo retomo das atiüdades presenciais

com os vereadores. Em seguida, passou a palavra para Ilustríssima 1" Secretíria da Mesa

Diretor4 a Seúora Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveira concedendo a palavra para a

mesma. Esta, desejou boa tarde, cumprimentando a Presidente da Mesa Diretor4 colegas

vereadores e demais participantes presentes e a população pau-ferrense. Em seguid4 realizou

a conferência de quórum, na mediada em que do coleüvo de 11 (onze) vereadoreías,

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

declarando, portanto, existência de quórum. Estavam pÍes€ntes os seguintes vereadores: l.

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

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

Francisco Gutemberg Bessa de Assis 6. Francisco Jose Fernandes de Aquino (Gordo do Bar);

7. Jose Alves Bento (Galego do AIho); 8. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 9. Reginaldo

Alves d3 Silva; 10. Zelia Maria L€ite. O Vereador Deusivan dos Santos Naziírio justificou a

qrrsôn.i.r Ila'.,enrlr aherfura de quórum sr,rficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a

sessão. A Presidente da Casa pediu para que fosse discutida a ata da 32^ Sessão Ordinri,ria,

--^l^-----r^ -,,^ a^: --,.:^,1^ --.^ .^.l-^ ^- - --;1.-;--.;+,,^:^-^:. 
J^- -.L--- -^-^- ^--:-

l/a!J, .l.Ntrlr

como para o llhatsApp. A ata da 32" Sessão Ordinária foi colocada para votação e assim,
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foi aprovada por unanimidade. I' Secreüiria, a Ilustríssima Seúora Aldaceia Oliveira, fez a

leitura da ordem do di4 em seguida, leu a ementa dos seguintes projetos que serão tÍamitados

nas comissões pertinentes: PROJETO DE LEI: 2017 /2021 de autoria da Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida Nascimento que altera dispositivos das leis n"1.51412015 e

1.515/2015 e dií outras providências e; PROJETO DE LEI:2019/2021 de autoria da

Excelentissima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que acrescenta dispositivos que

menciona r:r lx,i rf1.71412020, e dri outras providências. Em seguida a 1" Secreüiria leu a

ementa e justificativa da seguinrc materia: INDICAÇÃO : O23512021de autoria do Vereador

Jose Alves Bento (Galego do Alho), que Íequer a Pavimentaçiio e Drenagem da Rua Maria

Torquato de Freitas no Bairro Zé Leonel. O Vereador José Alves (Galego do Alho) pediu o

apoio de todos os vereadores pard votaÍ a favor da referida indicação, visto a necessidade

dos moradores do Baino Zé Leonel. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) afirmou que o

bairro é novo e precisa de obras, pois são múto necessiírias. Deu seu apoio e parabenizou o

autor da matéria. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor da

matéria, dizendo que pavimentações são müto importantes e o bairro vem crescendo, tem o

principal acesso a Mossoró; parabenizou o autor da materia e deu seu apoio em favor. A

indicação 23512021 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores pres€ntes. Em seguid4 a l" Secretií,ria leu a ementa e justificativa da seguinte

matéria: INDICAÇÃO: 024412021de autoria dos Vereadores Francisco Âugrrsto De Queiroz

(Xixico), Francisco Deusivan dos Santos Nasario, Francisco Gutcmt'erg Bcssa De Âssis

(Gugu Bessa), que requer a pavimentação e drenagem da rua Pedro Pernambuco. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que a referida indicação é muito importante, pois requer a

paümentação cla dita rua e ajustificativajá é bem esclarecid4 pois os moradores reclamam

fln5 ll1r>qrreims que dá acesso a snâs casas, fazeodo com que nenhum transporte possa entrar

nas residências. Pediu apoio e aprovação dos demais vereadores, pois o mesmo vê a

necessidade de ter uma força de todos para que possam scr tomadas as <le.vidas providências.

O \,/creadcr Franciscc Cutcrnbcrg (Gug'.1 Bcrsc) nfirmcu quc c nra preci3x i:iêcnlemcnte de
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drenagem e pavimentação, pois os moradores reivindicam desde a legislatura passada. O

Vereador José Alves (Galego do Alho) parabenizou os autoÍes pela proposta, explanando

que também viu a necessidade da drenagem e pavimentação na referida ru4 pois a poeira e

grande. Ahrmou que o povo sofrido merece essa obra. A lndicação 2M/2021 foi colocada

para votação e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Dando

continuidade, a 1" SecreüAia leu a ementa, justificativa e relatório das comissões pertinentes

da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 200112021 de autoria dos Vereadores Francisco

Jose Femandes De Aquino (Gordo do Bar) e Z,élia 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. O Vereador Francisco Jose (Gordo

do Bar) agradeceu a Presidente da Casa e os demais vereadores por permitirem deixar a

referida matéria após as indicações, uma vez que o mesmo, estava impossibilitado de chegar

no início da sessão, pois estava dando assistência a um familiar enfermo. Disse que a matéria

é uma preocupação muito forte, pois na última campanha de vacinação que houve no estado,

o Dia "D", Natal vacinou apenas trinta por cento das crianças e o projeto e mais uma maneira

das escolas col-rrarem a cafteira de vacinação das crianças em dia Afirmou que tem muito

cuidado na vacinação do seu filho, pois a vacina tem uma importáncia no Brasil e salva as

crianças de doenças futuras, como poliomielite. A Vereadora Znlia Leite disse que existe

uma preocupação muito grande, pois o poder público tem a preocupação de atingir a meta

de vacinação e muitas vezes não atinge, pois as pessoas não vão. Disse que teve a

oportunidade de vivenciar, inclusive em Pau dos Ferros, campanha de vacinação por bairros,

com recursos de carro de som, fazendo apelo e quando chegava no final, não atingia a meta.

Pediu a aprovação do projeto pelos demais vereadores, pois acredita que vai salvar muita

genÍc e inrlagou o que aconteceria, sem a vacinação dessas crianças. Falou sobre a

obrigatoriedade dessa carteira de vacinaçâo, inclusive até no ato da matrícula escolar oÚe

outros setores, como a questão de viagens para saber se a criança esú vacinada e pediu a

compreenúo de todos e apoio para aprovação do referido projeto. O Vereador Reginaldo
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Alves (Líder do Govemo) disse que é um projeto importante, que tru dados relevantes, e

que ano passado, como foi um ano atípico com a pandemia, as p€ssoas deixaram de ir aos

postos de vacinação e tiúam medo de contrair o vírus. O Vereador afirmou uma

inconstitucionalidade na matéria, pois explicou que já há uma lei federal que institui que o

cartão de vacinação preenchidojá é obrigatório na matrícula das escolas, sendo inconsistente.

Informou que existem panígrafos que trazem confusão. Explanou que pela redação

prejudicada, seu voto é contra, pois a ementa poderia ser melhorada. Esclareceu que deixaria

os vereadores votar€m da forma como achassem melhor, porém seu posicionamento seria

este. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é um projeto de suma importância,

pois tem pais relaxados que não levam a criança ao posto de saúde, ou que não fazem a

carteira; portanto, assim, a criança adoece ou more, quando não é obrigatório o uso da

carteira de vacinação. Explanou sobre diversas doenças que podem acontecer sem a

vacinação. Extemou seu voto a favor do projeto. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) disse que o projeto é de fundamental importrânci4 por entender que a vacinação

vem diminündo nos ultimos anos, principalmente com a pandemia" e por isso todos têm que

se pÍeocrlpar com a vacinação, ter mais diwlgação e se vacinar no posto de vacinação.

Extemou sobre a importrância da vacinação, pois após tomar "A Vacina da Gripe" melhorou

múto. Disse que o projeto era importante e votâva a favor. A Vereadora Aldaceia Oliveira

disse que é um projeto de extÍema relevânci4 pois é sobre a prevenção de doenças e

infelizmente, no município há uma baixa prccura por vacinação, e isso se tomou ainda mais

grave na pandemia e é inegável a importiância da referida matéria. Afirmou que os sistemas

de educação precisam realmente disso, adotando a sistemática que esüí posta no projeto. A

Vereadora Aldaceia Oliveira aconselhou de forma cariúosa, até mesmo para complementar

a riqueza do prujeto, que poderia serem modificados alguns panígrafos e incisos, bem como

alguns termos que se tratam o projeto. Sugeriu que fosse realizada uma Íeestruturação do

projeto de forma técnica jurídica e elencou alguns exemplos que poderiam ser restaurados.

O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) afirmou que tem uma visão diferente e que tanto
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na justificativ4 como no corpo do projeto; pois os autores fizeram uma sistemática que

esclarece a intencionalidade do mesmo. A Y ereadora Z,élia Leite diss€ não via nenhum erro,

que o projeto pode ter menos artigos ou mais artigos, e não via neúuma dificuldade em

modificar o projeto e deixaria os colegas a vontâde, e deixaria o projeto como estava posto.

O Vereador Reginaldo Alves disse que não era a quantidade de artigos ou incisos, usando

como exemplo o próprio texto da referida matéria. Explanou que a redação original da

matéria esüi muito dispersa, e fazendo algumas alterações já melhorav4 neste sentido.

Esclareceu que o projeto é múto importante, mas da maneira como estava posto não poderia

votar. A Veread ora Z,éliaLeite falou que sabe a dificuldade que existe para atingir a meta de

vacinação, pedindo para perguntarem ao Poder Executivo sobre essa preocupação, pois disse

que foi Secretiária e viu o que acontecia, e mesmo fazendo publicidade, camparüa e indo para

os bairros não batiam a meta Explanou que não via neúuma dificuldade de votar o projeto

do jeito que estav4 pois cada pessoa tem uma interpretação. A Vereadora Aldaceia Oliveira

disse que o reÍbrido projeto versa sobre um direito da criança e do adolescente, pois o mesmo

versa sobre direitos que estão no ECA e na Consituição Federal que é um direito público

subjetivo. Explicou sobre a lxrtinência do projeto, mas que sugeria as modificações, não

como questiio de interpretação, mas sim como de estruturaçilo que contemplasse a riqueza

do projeto. Sugeriu que o projeto fosse melhorado nas comissões pertinentes, elucidando que

o Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é um dos autores do projeto.

A Presidente da Casa esclareceu sobre a importância dos projetos scrcm passados pela

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e pela ausência do parecer, mas que se

tivesse tido a oportunidade de ter sido discutido pelas comissões pertinentes teria sido um

assunto resolvido. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) pediu para o referido

prolclo v,'t,,i1r Íurninalrncnte. A Vcreadora 2{élia Leite qucstionou se o projeto tinha sido

encamiúado para as comissões. A Presidente da Casa afirmou que sim, porem não houve

pâreceÍ, e encerrado o prazo, é voltado para as sessões cle forma automática. Â Presidente da

Casa colocou o Projeto de Lci 2001/2021 paÍa votação c foi aprovado pelos scguintes
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vereadores: O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) votou a favor do projeto. O

Vereador Francisco José (Gordo do Bar) votou a favor. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) votou a favor. A Vereadora Zélia Leite votou a favor. O Vereador Alexsander

Magnus (Leka Frentista) votou a favor. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia)

votou a favor. O Vereador Reginaldo Alves votou conm o projeto, justificando a

inconsistência técnicoJegislativa. O Vereador José Alves (Galego do Alho) votou contra o

projeto. A Vereadora Aldaceia Oliveira votou favoúvel, no entanto, condicionou seu voto

para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final promova uma reestruturação

textual do ponto tecnico jurídico. A Vereadora Aldaceia Oliveira pediu para registrar em ata

a condicional do seu voto. Sete votos foram favoníveis e dois votos, contra o projeto. Sendo

assim, o Projeto de Lei 200112021 foi aprovado. Portanto, foram favoníveis ao projeto os

seguintes vereadores: Aldaceia Oliver4 Alexsander Magnus (Leka Frentista), Célio de

Queiroz (Célio da Farmácia), Francisco Augusto (Xixico), Francisco Jose (Gordo do Bar),

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) e Zélia Leite. Foram contra o referido projeto, os

seúores vereadores: Jose Alves (Galego do Alho) e Reginaldo Alves. Em seguida, a 1"

Secretária leu a ementa e justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÂO: 025012021 de

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

Lopes (Célio da Farmácia), Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha), Francisco Augusto de

Queiroz (Xixico), Francisco Deusivan dos Santos Nasario, Francisco Gutemberg Bessa De

Assis, (Gugu Bessa) Francisco Jose Fernandes de Aquino (Galego do Alho), Jose Alves

Bento (Galego do Alho), Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 Reginaldo Alves da Silva e

Zélia Mana Leite, que requer instalação de dois Semiá,foros para melhor organização do

trânsito em Par.r dos Ferros. O Ve-reador Francisco Augusto (Xixico) falou que é a segunda

ou tr-rcoira vc7 qtre coloca csta indicação, inclusive, colocou na legislatura passada,

entregando nas mãos da Excelentíssima Govemadora do Estado, mas, no entanto. não houve

rô.-^..ô D^-Í^-+^ :-,1^^^r, ^ ^,,ô ô.-;ô f^:+^ ^--^ -É^ ã-^^--;^-^ n^;. Á 
-,,:'^ 

:--^-+ô-+Â -Ysv '!rtn

a falta destes pode ocasionar acidentes. Disse que é um absurdo a ausência dos dois
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semáforos solicitados, e que não se gasta tanto para implantiiJos, pois é algo que já se era

pra ter feito anos atrás. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) falou que é um pedido da

população e de vários outros vereadores quejá passaram na Casa Legislativa. A Vereadora

Aldaceia Oliveira informou que a dinâmica da cidade de Pau dos Ferros tem mudado múto;

o Plano Diretor de Pau dos Ferros é algo desafiador, emergente e dentro dele estrí a

problemática no trânsito. Disse que desde o começo extemou seu apoio a referida causq

esclarecendo que o Diretor Geral do DETRAN afirmou que estava se iniciando no Rio

Grande do Norte, um processo de licitação referente a tal questiio, mas seria necessiírio

recursos que não eram baratos, pois semáforos modemos são caros, no entanto, mesmo

assim, o estado estiá ousando a fazer isso. Novamente se posicionou em defesa do projeto,

apoiando a necessidade do mesmo. O Vercador Alexsander Magnus (Leka Frentista)

parabenizou a postura e atenção de todos os vereadores pela importrância da referida

indicação. Disse que ouviu atentaÍnente as palalras do Vereador Francisco Augusto (Xixico),

e que concorda sobre a importância de um semiíforo na Avenida Treze de Maio, pois é um

cruzaÍnento que demanda atenção por parte dos pedestres, motoqueiros e condutoÍes de

caÍÍos; e que todos escavam pÍontos para ouvir os anseios da população. Afirmou que não é

fácil a instalação, mas todos os estavam pÍontos para fazer grandes indicações e logo teriam

uma resposta sobre a questão da referida matéria. O Vereador Reginaldo Alves disse que

Vereador Francisco Augusto (Xixico) é um Vereador que estri sempre antenado em todos os

seguimentos e anseios da população. Afirmou que é uma propositura de suma importânci4

mas que isso onera o estado, requer planejamento, assim é preciso ter um estudo de

rentabilidade e por isso demanda tempo. Afrrmou que em breve teriam um encontro com o

Engenheim de ffifego, e este, iria passar os pontos mais críticos da cidade de Pau dos Ferros

e enquanto vereador, também poderia direcionar onde seria adequada a instalação de

lombadas ou semiíLforos. Disse que esperava que a Excelentíssima Govemadora Fátima

Bezerra possa atender este pedido, assim como tem feito por Pau dos Ferros e região. O

Vereador Francisco Augusto (Xxico) lembrou que quando chegou crn scu terceiro mandato,
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um dos primeiros projetos que colocou foi que a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

sinalizasse as lombadas e todos os quebra-molas de Pau dos Ferros e até agora não foi

sinalizado neúum. Disse que todo dia vê gente batendo carro, moto e principalmente a noite,

pedestres caindo, porque as pessoas só veem as lombadas em cima. lndagou que não sabia o

que havia para realizar essas sinalizações, pois a população vive pedindo e isso não se gasta

müto para se concretizar. A Vereadora Aldaceia Oliveira explanou sobre o campo de cada

ente federado, que a responsabilidade da BR é o DNIT, mas que mesmo assim, todos estavaÍn

pontuando para o Govemo do Estado e na conversa que se teve, o Diretor do Detran tocou

no assunto de início de licitação. Disse que é importante estii se observando estes detalhes,

das competências de cada ente federado. A Vereadora Zélia Leite parabenizou o Vereador

Francisco Augusto (Xixico) pela indicação, no momento em que todos os vereadores

subscreveram a referida matéria. Afirmou que ouviu todos os comentários do mesmo, e üu

angústia dele que traz tamHm, a angústia da população de Pau dos Ferros; citou sobre a

quesüio do desrespeito e do descaso com o Vereador Francisco Augusto (Xixico), pois o

mesmo disse que pediu em anos anteriores e não foi resolvido. Elencou sobre o fato de

acontecer acidentes, que inclusive a irmã da mesma sofreu um acidente grave, no trecho

próximo à Rua Hemetério Femandes. A Vereadora Zélia Leite explanou que sabia das

competências, mas que quando existe um Poder Executivo ou que seja estado, ou que seja

município, quando o gestor tem vontade de fazer, faz. Afirmou sobre a falta de respeito, não

só com o Vereador Francisco Augusto (Xixico), mas também com a população de Pau dos

Ferros, porque até hoje, estes semáforos não vieram e faz múto tempo que se luta,

aproximadamente desde do âno de dois mil e oito, m.§ como tambem, pelas lombadas

eletrônicas. Pediu para que se colocar lombadas eletrônicas, já que se não pode ser instalados

os semií,foros para que se evite acidentes maiores. Teceu comenüírios sobre o DNIT e a falta

de responsabilidade do mesmo, pois viajando de Pau dos Ferros à cidade de Mossoró,

próximo a ltaú, achou engraçado o fato da empresa que estava fazendo o serviço "tapa

buraco", tapava os buracos grandes e deixavam os pequenos; disse que desceu de seu carro
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e questionou sobre a empresa responsável pelo serviço e a mesma disse que outm empÍesa

taparia os buracos pequenos. A mesma, disse que não era resposta que se desse e que iria

acionar a justiç4 pois era algo que não se tiúa fundamento; afirmou que de Pau dos Fenos,

até dentro da cidade de Itaú é uma situação triste. lndagou sobre a fiscalização do estado.

Afirmou que espera que a Excelentíssima Govemadora Fátima Bezerra tenha um olhar

voltado para Pau dos Ferros, pois ela foi bem votada no município e durante todos os seus

anos de mandato, ainda não houve a instalação dos semáforos. Alegou que a única coisa que

foi feita recentemente foi o "tapa-buraco" na parede da Barragem. Explanou que sabia que

demandava despesas, licitação e demor4 mÍts se o gestor quer fazer pela cidade, faz. Indagou

sobre as ações em Pau dos Ferros, por paÍe do Govemo do Estado e extemou seu apoio a

referida indicação, pois só quem ganha é a população de Pau dos Ferros. O Vereador José

Alves (Galego do Alho) parabenizou o Vereador Francisco Augusto (Xixico) e os demais

vereadores, e tamMm parabenizou a Excelentíssima Govemadora Fátima Bezerra pelo

trabalho del4 pela dedicação por Pau dos Ferros, pelo Rio Grande do Norte, pois ela pegou

o estado com um monte de folha atrasada e hoje está na lutando, vencendo o COVID, vacina

chegando, o povo sendo atendido e sabia que não era fácil assumir o govemo como a mesma

assumiu e que apesar de ter coisas negativÍ§, tem coisas positivas também; Falou que tirava

o chapéu para a Excelentíssima Govemador4 pois apesar das adversidades ela tem feito

muito e vai ser reeleita- A Lrdicação 250/2021 foi colocada para votação e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores presentes. Por seguinte, a l" Secreüá,ria leu a ementa e

justificativa da seguinte matéria: INDICAÇÃO: 025212021 de autoria da Vereadora Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveira que requer ao Poder Executivo Municipal a conclusão das obras

da Escola Municipal São Benedito, neste município. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse

que em Pau dos Ferros trií muitos jovens e crianças que não frequentarn a escol4 e que a

Escola São Benedito é uma escola que atende a demanda de viirios bairros, como Beira fuo,

Manoel Deodato, SÍio Benedito, dentre outros. Acrescentou que sabe das demandas da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida e esta, está passando por dificuldades devido o
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contexto geral que estaÍnos vivendo, mas mesmo com as dificuldades, pede para que a

Excelentissima Prefeita conclua a obra da referida escola na matéria. Disse que na placa

estava externado com recursos próprios, assim, entende-se que é possível a obra ser

concluída. Explanou que quando traz uma matéria desta nafirez4 não é sobre a questão de

ser situação ou oposição, mas que se pÍeocupa com a demanda educacional e a relação que

existe entre alunos do sistema educacional e os recursos educacionais. O Vereador Reginaldo

Alves falou que Íealmente é uÍna pauta pertinente, para toda e qualquer gestiio e que a

educação é o pilar e o desenvolvimento de uma nação, seja qual for o tipo de educação, pois

todo ensino e aprendizado é importante para a sociedade. lnfomrou que a gestão já retomou

as obras, e convidou todos os vereadores para entrar na Escola Municipal São Benedito para

ver os firncioniirios atuando na recuperação da escola para receber os alunos. O Vereador

Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou a autora da matéria pela importância desta,

e disse que dava seu apoio. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que a indicação é

múto importante, como forma de lembrcte, pois qualquer obra é complicada e o diúeiro é

múto importante, no entanto, como é educação é importante acelerÍrÍ para o Íetomo das aulas

presenciais. A Presidente da Casa disse que lhe chamou quando esteve em frente a Escola

São Benedito e viu que as obras tinham sido reiniciadas, vendo os materiais de construção e

os firncionários atuando entomo da mesma. Disse que esperava a obra ser agilizada para o

retorno das obras presenciais, para que os alunos possam estudar na referida escola

novamente. A Indicaçáo 25212021 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade

pelos vereadores presentes. Em seguid4 a 1" Secretiiria leu a ementa e justificativa da

segurnte matéria: INDICAÇÃO: 025312021de autoria da vereadora Francisca Itacira Aires

Nunes (Bolinha), que Íequer a alteração de ponto geográfico dos postes de energia elétrica

localizados na Rua Jose Francisco do Nascimento, Bairro Paraiso. O Vice-Presidente, José

Alves (Galego do Alho) assumiu os trabalhos legislativos da Presidente Itacira Aires

(Bolinha) para que a mesma pudesse fazer a defesa da sua matéria A Vereadora Itacira Aires

(Bolinha) exibiu fotos que foram registradas pelos moradores da referida rua e exibiu os
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postes que estavaÍn no meio do logradouro. Afirmou que é uma indicação müto simples,

mÍls que está trazendo transtomo para a população. Explicou que pediu a Chefe do Poder

Executivo, um mutirão de limpeza no Bairro Paraíso, e que espera apoio por parte dos demais

vereadores para aprovação. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é realmente

um absurdo um poste no meio da rua e é uma irresponsabilidade da COSERN. Citou um

exemplo que aconteceu com o mesmo, no que se refere aos Eanstomos causados pela

COSERN. Sugeriu que alguém tome as devidas providencias e parabenizou a autora da

matéria. O Vereador Reginaldo Alves disse que é uma propositura importante, pois estrí

trazendo transtomo para a população, dificultando o trânsito e que o povo não pode pagar

por isso. Afirmou que deve ser retirado urgentemente e quanto a demanda da limpez4 os

apenados em breve, tambem illão fazpr limpeza no Bairro Paraíso. O Vereador Alexsander

Magnus (Leka Frenstista) parabenizou a autoÍa da maléria e fez suas explanações sobre a

referida matéri4 pois existem postes que estiio sendo colocados em locais indevidos, não só

na rua citada" mas tamHm na Rua Antístenes Diógenes e que praticaÍnente, o poste está na

porta do rnorador, assim como em outros locais. Disse que poderia até mesmo se subscrever

na matéria para que possa ter uma reposta concretizada. O Vereador Célio de Queiroz (Célio

da Farmácia) parabenizou â autora da matéria e disse quejá tiúa percebido isso e pra sua

surpresa taÍnEm viu que tinha em outra cidade e que havia algo semelhante, neste sentido,

mas que espera que possa ser feito algo no sentido de ser resolvida essa situação. A

Vereadora Aldaceia Oliveira explanou sobre os desafios da gestão pública e parabenizou a

autora da matéria O Presidente Interino parabenizou a autora da matéria pois constatou a

necessidade de ser feito algo a respeito. A Indicação 25312021 foi colocada para votação e

foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Por seguinte, a Presidente da Casa,

Itacira Aires (Bolinha) encelrou a 33" sessão ordiniíri4 e para constar, eu, Josefa Aldaéia

Chagas de Oliveira Vereadora/I" Secreuária da Mesa Diretora da Câmara Muricipal, lawei

a pr€s€nte ata mediante assessoramento de Gabriela Oliveira Lim4 na condição de

Assistente da Mesa, que vai assinada por mim e pelos(as) demais vereadores e vereadoras

L2



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

presentes, mediante lista de presença dos vereadores e vereadoras, constante no Livro de

Registro de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, l0 de novembro de 2021.

Josefa Oliveira

Presidente I
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