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

ATA DA 34A SESSÃO ORDINÁRIA DA 1E SESSÃO TEGISI.ATIVA DA 193

LEGISI.ATURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e urr, às quinze horas e vinte

minutos, Íerminrm-s€ 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 Diretor4 a Excelentíssima

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

Circular n'003212021, a todos os vereadores e vereadoras, a 34'Sessão Ordinária da 2'

sessío legislativa da 19 legislatura, com o objetivo de apreciar quatorze matérias, sendo

duas do Poder Executivo e seis do Poder Legislativo: l. PROJETO DE LEI: 200612021, de

autoria dos Vereadores Francisco José Femandes de Aqúno (Gordo do Bar), Zélia Maria

Leite que institui a Sessão Solene na primeira semana de outubro em alusão ao Outubro Rosa

na cidade de Pau dos FerroVRN. 2. PROJETO DE LEI: 200712021 de autoria do Vereador

Reginaldo Alves da Silva, que denomina a rua Antônia Paulina de Araújo, Logradouro

Público que especifica. 3. PROJETO DE LEI: 200812021 de autoria do Vereador Reginaldo

Alves da Silv4 que denomina a rua Maria Sônia de Araújo, Logradouro Público que

especifica. 4. PROJETO DE LEI: 202112021de autoria dos Vereadores Francisco José

Fernandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite. Projeto que define medicamentos

e aparelhos a serem distribuídos para diabéticos gratuitamente em Pau dos Ferros/RN. 5.

PROJETO DE LEI:202312021de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira,

que dispõe sobre a instituição do Programa Farmácia Popular 24 HORAS, na estrutura do

Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros - SESAU, e d,í outras providências. 6.

PROJETO DE LEI: 2024/2021 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes

(Boliúa), que altera a redação dos artigos 1o e 3o e inclui o art.4'-a e o panágrafo único no

art.4o da Lei de n"1.47512014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizaçãa de

cadeiras de rodas aos portadores de deficiência e limitação fisica. 7. INDICAÇÃO:
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011812021 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que

requer a pavimentação e drenagem da rua Jose Alves de Oliveira (Zé Aurelino). 8.

INDICAÇÂO: O254l2O2l de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis, que

requer que seja feita uma faixa de pedestre na rua Manoel Alexandre, em frente a agência

bancrfu:ia Caixa Econômica Federal. 9. INDICAÇÃO: 023712021 de autoria do Vereador

Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que requer a Construção de uma

Passagem Molhada na Barragem das Maretas, no Sítio Torrões. 10. INDICAÇÀO:

025612021 de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos Nasario, que requer a

pavimentação e drenagem da Rua Rafael Femandes de Queiroz, no bairro fuacho do Meio.

no Município de Pau dos Ferros. I l. INDICAÇÃO: 0247 t2021 de autoria do Vereador Jose

Alves Bento (Galego do Alho), que Íequer a Instalação de um Semáforo no Cruzamento da

Rua Manoel Alexandre com a Avenida Estados Unidos, no Bairro Nações Unidas. 12.

INDICAÇÃO: 0248t2021 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que

requeÍ a Pavimentação e Drenagem da Rua José Estrício do Nascimento, no Bairro Zeca

Pedro. 13. INDICAÇÀO: O25ll212l de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico), que requer a pavimentação e o saneamento da Rua Antônio Inricio, Bairro Paraiso.

14. INDICAÇÃO: 025512021 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico), que Íequer a pavimentação e o saDeamento da Rua Maria Femandes de Aquino,

Bairro São Benedito. A Excelentissima Sra. Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa

cumprimenta a todos os presentes que se encontraÍr de forma presencial e virtual através das

redes sociais, bem como agradeceu a Deus e a todos os presentes pelo retomo das atividades

presenciais com os vereadores. Em seguida passou a palawa para Ilustríssima 1'SecretriLria

da Mesa Diretora, a Seúora Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveira" concedendo a palawa

pÍira a mesmâ. Esta, desejou boa tarde, cumprimentando a Presidente da Mesa Diretora,

colegas vereadores e demais participantes presentes e a população pau-ferrense. Em seguida,

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

registrou-se a presença de I I (onze), conforme atesta lista de presença constânte nesta atA
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declarando, portanto, existência de quórum. Estavam presentes os seguintes vereadores: 1.

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

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

Francisco Gutemberg Bessa de Assis 6. Deusivan dos Santos Nazírio 7. Francisco José

Femandes de Aquino (Gordo do Bar);8. José Alves Bento (Galego do Alho);9. Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveira; 10. Reginaldo Alves da Silva; 1 1. Zélia Maria Leite. Havendo

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

da Casa pediu para que fosse discutida a ala da 33" Sessão Ordinária" esclarecendo que foi

enviada para todos os e-mails institucionais dos nobres pares, assim como paru o WhatsApp.

A ata da 33' Sessão Ordinríria foi colocada para votação e assim, foi aprovada por

unanimidade. A 1" Secretriri4 a Ilustríssima Seúora Aldaceia Oliveira, fez a leitura da

ordem do di4 em seguida" leu a ementa, justificativa e parecer das comissões pertinentes da

seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 200612021, de autoria dos Vereadores Francisco José

Femandes de Aquino (Gordo do Bar), Zélia Maria Leite que institui a Sessão Solene na

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

Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse quejá existe um projeto desta natureza, mas

é mais uma maneira de se dizer, pois, todo problema que é referente a população da querida

cidade de Pau dos Ferros, dá-se a entrada pela Câmara Municipal de Pau dos FerroVRN,

assim, será um momento ímpar a partir do próximo ano, pois a partir da referida sessâo

solene, se inicianí o Outubro Rosa. Explicou que na sessão solene comparecerão os

vereadores e autoridades, as organizações civis, prefeita da cidade, secretários e secretárias

e assim, tera um entrelaçamento de toda a sociedade para que se possa dar o pontape inicial

do Outubro Rosa. Acrescentou que é um projeto müto bonito e de fácil entendimento para

o cotidiano. A Vereadora Zélia Leite falou da importáncia da referida sessão solene,

explicando quejá existem comemorações relacionadas ao Outubro Ros4 e será significativa

uma representação como ess4 como marco histórico, chamando Írs pessoÍls para debaterem

o câncer de mama. Mencionou sobre a importância do Núcleo de Apoio aos Pacientes com
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Câncer - AAPCMR, a Liga Norte Rio Grandense de Mossoró, dois hospitais em Mossoró e

também a Liga em Natal. Explanou que ainda se precisa de muitos cuidados sobre o câncer

de mama" pois quando menos se esperab aparecem diagnósticos de pessoas com câncer de

mama e de útero. Falou que recentemente, o câncer de mama também estrí afetando os

homens com nódulo nas mamas, assim, precisando prevenção e cuidado. Argumentou que

no momento que a Câmara faz uma sessão solene, fica um marco histórico, não só na cidade,

mas também na região, assim, pediu o apoio dos demais vereadores para a aprovação do

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

importante, que regulamenta e deixa data, e no momento certo. A Vereadora Itacira Aires

(Boliúa) enlatizou sobre a impoúância do projeto e os cuidados que precisam se ter na

prevenção do câncer de mama quando se é descoberto logo. Fez um relato de experiencia

com a doença que teve no ovário. Falou sobre a importância da Liga Norte-Rio Grandense

no RN e do Núcleo de Apoio. Disse que o projeto era mais uma forma de "sacudir" e que

podiam ir até mais além, paÍa que fosse feita uma programação extensa" como programação

da própria Câmara Municipal, mas que precisava muita divulgação para que todos pudessem

contribuir mais, fazendo todos serem úteis. A Vereadora Aldaceia Oliveira enfatizou a

importrância da campanha do Outubro Rosa para todas as mulheres, abordou a relevância da

Liga Norte-rio-grandense para todos e todas. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) parabenizou os autores da matéri4 falando que era algo muito impoÍtante, e tudo

que se podia fazer através da Casa Legislativ4 ainda é pouco, pois só quem sabe o que se

passa, é quem convive com uma situação dessas e o apoio, levanta as pessotis. Falou que é

doador das instituições anteriormente citadas, e mais uma vez parabenizou os autores da

matéria- A Veread ora Zélia I*ite mencionou que em Mossoró, há um amor, um atendimento

de apoio as pessoas e afirm4 por üvenciar através de amigos, familiares, que há uma Casa

de Apoio para pacientes que residem fora, além de um carro que auxilia nessa quesüio, bem

como o empeúo dos profissionais de saúde de Mossoró. O Vereador Francisco Gutemb€rg

(Gugu Bessa) afrmou que quando viu o projeto, se recordou de vilLrias memórias e que
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semanalmente, sempre leva pacientes a Mossoró para que tmtem de câncer; falou que tudo

que "ver" beneficio para os parlamentares, era pra "ver" os beneficios para a Liga

Mossoroense, para o Alto Oeste Potiguar e também Ceaná, visto que alguns pau-ferrenses já

fazem tratarnento no lugar. A Presidente da Casa colocou em votação o Projeto de Lei

200612021e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Dando continuidade,

a 1'Secre&íria leu a ementa, justificativa e pÍreceres das comissões pertinentes da seguinte

matéria: PROJETO DE LEI: 200712021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silv4

que denomina a rua Antônia Paulina de Araújo, Logradouro Público que especiÍica. O

Vereador Reginaldo Alves, explicou que a Antônia Paulina de Araújo, era vó do mesmo, que

sempre morou no Bairro Riacho do Meio, apesar de ser da cidade de Santa LuzialPB.

Argumentou que era mais do que justo, que a mesma tivesse uma homenagem em uma nÍr

do bairro, já que morou a vida inteira no lugar; e assim, apresenta o projeto como lüna

importância para o Bairro, familiares e para a história do lugar. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) explanou sobre a coincidência importante da nomeação da referida

rua e o lugar em que a homenageada viveu. Deu alguns relatos de vida sobre a Seúora

Antônia Paulina de Araújo. Falou sobre as complicações que podem haver, caso o açude da

25 de março sangre como no ano de dois mil e quatro. Parabenizou o autor da matéria pelo

importante projeto de lei. A Vereadora Aldaceia Oliveira enfatizou a importáncia de

homenagear a quem se Írm4 e aos zujeitos históricos do lugar, pois é algo muito bonito. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é uma homenagem muito justa. pois a

Seúora Antônia Paulina foi uma pessoa müto querid4 coúecida e que realmente merece

uma homenagem a esta rua. Falou sobre a necessidade da prefeitura instalar placas de

denominação de ruas, pois estão falatando em alguns logra.douros. A Presidente da Casa

parabenizou o autor da materia e destacou que, infelizmente, existem pessoas que foram

importantes para a cidade de Pau dos Ferros, no entanto, ainda não há homenagens em ruas

ou órgãos da cidade. O Projeto de Lei 200712021 foi colocado para votação e foi aprovado

por unanimidade, pelos vereadores pÍesentes. Em seguida, a l'Secretária leu a ementa,
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justificativa e paÍeceres das comissões pertinentes da seguinte matéria: 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. O Vereador Reginaldo Alves,

mencionou que mais uma vez, ína trazer outro projeto. porém homenageando a tia do

mesmo, filha da Seúora Antônia Paulina de Araújo, Tia Sônia" como era mais conhecida.

Citou alguns dados sobre a biografia da mesm4 e pediu a aprovação dos demais pares. O

Vereador Deusivan Santos disse que não poderia deixar de falar, pois conviveu com a

homenageada e seus filhos. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que a Seúora

Dona Sônia era alguém múto querida e respeitada no Bairro Riacho do Meio e que merece

a homenagem. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou o autor da

matéri4 deu alguns relatos sobre a vida da homenageada e disse que era uma homenagem

mais do que justa. O Vereador José Alves (Galego do Alho) parabenizou o autor da matéria

e elogiou bastante a Seúora Sônia. O Projeto de Lei 2008/2021 foi colocado para votação e

foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguidq a 1" Secreüf ia leu as

ementas das seguintes materias que foram enviadas para as comissões pertinentes: PROJETO

DE LEI: 202ll202lde autoria dos Vereadores Francisco José Femandes de Aquino (Gordo

do Bar) e Zélia Maria Leite. Projeto que define medicamentos e aparelhos a serem

distribuídos para diabéticos gatuitamente em Pau dos Ferros/RN; PROJETO DE LEI:

2023/2021 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 que dispõe sobre a

instituição do Programa Farmácia Popular 24 HORAS, na estrutura do Secretaria Municipal

de Saúde de Pau dos Ferros - SESAU, e dá outras providências; PROJETO DE LEI:

202412021 de autoria da Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), que altera a

redação dos artigos 1o e 3'e inclui o aÍ.4'-a e o parágrafo único no art.4o da Lei de

n"l.47512O14, que dispõe sobre a obrigaloriedade de disponibilização de cadeiras de rodas

aos porladores de deficiência e limitação fisica. Prosseguindo, a l' Secreüíria leu a ementa e

justificativa das seguintes matérias: INDICAÇÃO: O138t2O2l de autoria do Vereador

Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer a pavimentação e drenagem
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da rua José Alves de Oliveira (Zé Aurelino); INDICAÇÁO: 025412021 de autoria do

Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis, que requer que seja feita uma faixa de

pedestre na rua Manoel Alexandre, em Êente a agência bancríria Caixa Econômica Federal.

O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) enfatizou que a referida rua da Indicação

13812021 é paralela com outras ruas, e é fácil de fazer a pavimentação e drenagem, pedindo

aos nobres paÍes e a chefe do Poder Executivo para aprovação da referida matéria. No que

se conceme sobre a Indicação 25412021, enfatizou sobre os problemas que há na localidade,

pois além dos motoristas não respeitarem o pedestre, precisa-se de uma faixa de pedestre e

um guarda do DEMUTRAN no hotário de pique, para que fiscalize o setor. Expôs que foi

testemunha de um quase acidente, e os pedestres demoram muito para fazer a travessia até a

Caixa Econômica. Pediu para que se fosse fazer algo, pois os habitantes requerem. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que as duas indicações são importantes, pois no

que se refere a 13812021, a rua precisa urgentemente de pavimentação e drenagem. Sobre a

Indicação 254/2021 é uma extrema necessidade para todos os gupos, principalmente os

prioritrírios, como idosos. Sugeriu que fossem feitas viírias faixas de pedestres, em outros

lugares em Pau dos Ferros. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou o

Vereador autor das indicações, pois na Indicação 25412021 é algo urgente e que precisa ser

feito algo. Afirmou que não somente em frente da Caixa Econômic4 mas também em frente

ao Banco Bradesco e no IFRN, ao lado do patamar da lgrej4 em frente da Escola Tarcísio

Maia. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor, pelas matérias, enfatizando a

importância das mesmas. Esclareceu que o Poder Executivo tem uma lista de prioridades das

ruÍrs que precisam de pavimentação e drenagem, e vão ser executadas por hierarquia. Sobre

a necessidade da faixa de pedestre, na Indicação 25412021, afirmou que há um estudo que

viabiliza uma passarela elevada para pedestÍes e que no encontÍo que se realizará com o

Engenheiro de Trânsito, o mesmo tratará desse assunto. Acrescentou que a Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida quer muricipalizar o trânsito. O Vereador Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) afirmou que sabia que da BR 405, em frente a Caixa Econômica, porém, o
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trânsito de Pau dos Ferrosjá é municipalizado desde dos anos dois mil; no entanto, o projeto

está na casa para que possa ser viabilizado e melhorado o trânsito de Pau dos Ferros. A

Vereadora Aldaceia Oliveira explanou que a municipalização do trânsito, precisa de

requisições previas e a temática é bem delicada. Citou o exemplo da faixa de pedestres em

fiente a UERN. Elencou sobre a falta de vagas para estacionamento em Pau dos Ferros, no

centro, pois pessoas estão guardando vagas. A Vereadora Zélia Leite concordou com a

Vereadora Aldaceia Oliveira nesse sentido, em que se estão guardando vagas de

estacionaÍnento, e questionou onde estaria o DEMUTRAN para fiscalizar. A Vereadora

Aldaceia Oliveira declarou que conveÍsou com a Polícia de Trânsito para haver um trabalho

mais humanizado. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou o autor das

matérias, principalmente no que diz respeito a Indicação 25412021, principalmente pela

questão de educação dos motoristas e motociclistas. Sugeriu uma educação no trânsito, pelo

DEMUTRAN. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou o autor,

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) pelas matérias e enfatizou a25412021, porque

em Pau dos Ferros precisa de educação no trânsito, porque infelizmente começam e não dâo

continúdade. A Presidente da Casa citou um relato de experiência, em que a mesma

vivenciou, sobre a ocupação de vagas de estacionamentos "guardados" aüavés de cones e

cavaletes. Comunicou sobre uma reunião com o Engeúeiro de Trânsito, que ocorrená dia

vinte e quatÍo de novembro, pela manhã. As indicações 13812021 e 254/2021 forum

colocadas para votâção e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores pres€ntes na

sessão. Em seguida, a 1" Secretâ'ia leu a ementa e justificativa da seguinte matéria:

INDICAÇÃO: 0237 /2021 de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka

Frentista), que requer a Construção de uma Passagem Molhada na Barragem das Maretas,

no Sítio Torrões. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) afirmou que esteve

fazendo visita no referido lugar e que todos sabem da impoaância de passagens molhadas

nas zonas rurais, pois nos periodos chuvosos tem todâ uma dificuldade para os moradores

transitarem, e enfim, espera que a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida, possa
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viabilizar a indicação. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que a passagem

molhada é importantíssima" principalmente no período chuvoso em que há a possibilidade

do Açude Maretas sangrar. A Indicação 23712021 foi colocada para votação e foi aprovada

por unanimidade. Dando continuidade, a l' Secretária leu a ementa e justificativa da seguinte

matéria: INDICAÇÃO: 025612021 de autoria do Vereador Francisco Deusivan dos Santos

Nasario, que requer a paümentação e drenagem da Rua Rafael Femandes de Queiroz, no

bairro Riacho do Meio, no Município de Pau dos Ferros. O Vereador Deusivan Santos falou

que o que é mais cobrado é a infraestrutura da cidade, no que se refere a drenagem e

pavimentação. O Vereador Francisco Augusto (Xxico) disse que é Indicação é muito

importante e estri fazendo parceria com os Vereadores Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) e

Deusivan Santos para juntos, unirem forças para drenagem e pavimentação de ruas,

independente do partido político. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) pediu para

que a Excelentíssima Prefeita MaÍianna Alrneida ver com bons olhos a referida matéri4 pois

os vereadores são como diz o ditado, "a ponta da lança" e representam toda a populaçâo.

Parabenizou o autor da matéria. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentisla)

parabenizou o autor da matéria e ressaltou a importância dos onze vereadores, bem como da

Prefeita e Vice-Prefeito que representam o povo de Pau dos Ferros. A Indicação 256/2021

foi colocada paÍa votação e foi aprovada por unanimidade dos votos. Em seguida" a 1"

Secretária leu as ementas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: 0247 /2021

de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Instalação de um

Semáforo no Cruzamento da Rua Manoel Alexandre com a Avenida Estados Unidos, no

Bairro Nações Unidas; INDICAÇÃO:024812021 de autoria do Vereador Jose Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a Pavimentação e Drenagem da Rua José Estrício do

Nascimento, no Bairro Zeca Pedro. O Vereador José Alves (Galego do Alho) afirmou que já

pediu a Indicaçáo 24712021 e o bairro da referida matéri4 só tem a ganhar, pois esú

crescendo muito. Sobre a lndicação 24812021,pediu para a Excelentíssima Prefeita Marianna

Almeida ver com bons olhos, pois a população pede a pavimentação e precisa. Pediu a ajuda

,^.
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da Excelentissima Governadora Fátima Bezerra no sentido de melhorar a pavimentação e

asfalto de Pau dos Ferros, pois a cidade só tem a ganhar e todos vão agradecer a Govemadora.

O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que as dlas indicações são importantes, pois,

no que se refere a lndicaçào 24712021 já houve vrírios acidentes, e assim, seria evitado. Sobre

a lndicaçáo 2481202 1 falou sobre a necessidade da pavimentação e drenagem da referida ruA

principalmente em períodos chuvosos. As indicaç ões 247 /2021 e 24812021 foram colocadas

para votação e foram aprovadas por wranimidade. Em seguid4 a 1' Secretiíria leu as ementas

e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: 0251/2021 de autoria do Vereador

Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer a pavimentação e o saneamento da Rua

Antônio tnácio, Bairro Paraiso. INDICAÇ^O: O255t2O2l de autoria do Vereador Francisco

Augusto de Queiroz (Xixico), que requer a pavimentação e o saneamento da Rua Maria

Femandes de Aqúno, Bairro São Benedito. O Vereador Francisco Augusto (Xixico)

destacou a importância da drenagem e pavimentação das referidas ruas, pois quando chega

a época do inverno fica intransitável e precisa fazer algo a respeito urgents Em seguida, o

Vereador Francisco José (Gordo do Bar) afirmou que iria subscrever a Indicação 25512021,

pois é necessiírio fazer algo a respeito. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou as duas

proposituras, e disse que iria tambem, subscrever a Indicação 25512021. A Vereadora

Aldaceia Oliveira também declarou que iria subscrever a Indicação 25512021. O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) também parabenizou o autor das matérias e pediu para

o Poder Executivo fazer algo a respeito das indicações, olhando com bons olhos. A

Presidente da Casa colocou em votação as Indicações 25112021 e 255/2021, que foram

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

Itacira Aires (Boliúa) encerou a 34" sessão ordinríri4 e para constar, eu, Josefa Aldacéia

Chagas de Oliveira Vereadora/lo Secretiíria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lavrei

a presente 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
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presentes, mediante lista de presença dos vereadores e vereadoras, constante no Liwo de

Registro de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 17 de novembro de 2021 .

Josefa liveira

Presidente 1"
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