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

ATA DA 35! SESSÃO ORDIilÁRlA DA 1! SESSÃO TEGISI.ATIVA DA 19!

TEGISI.ATURA DA CÂMARA MUÍ{IOPAI DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos vinte e quatÍo dias do mês de nowmb,ro de dois mil e ünte e urn, as qünze horas e

cinquenta e quatro minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, no

Salão Nobre Antônio Alvino de Souza da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho,

no 1291, ncsta cidade, cujo evento foi coordenado pela Presidente da Mesa Diretora, a

Excelenússima Sra Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes, mediante convocação através

de Oficio Circul ar n' 003512021, â todos os vereadores e vereadoras, a 3f Sessâo Ordinárie

da l' sesslo legirbtive dr 19 legislrtora, com o objetivo de apreciar treze materias, sendo

quatro do Poder Execúivo e nove do Poder tcgislativo: l. PROJI,TO DE I-EI: 2009/2021

de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva" que deÍromina a nra Marieta kacir da Silva,

l,ogradouro Público que especifica. 2. PROJETO DELEÍ'.201012021 de autoria do Vereador

l{cg!r:rllo Âl'- rs tla Silva, q,'ls dcnomina a rrra Margarida Maria de Almeida l,ogradouro

Priirlicn q,r.' .,'.1:i'r-'iiica. -i. :rlio.lFl [(-) l)1.] l,El: 201412M,1 .lc autoria da Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que altera e acrescenta dispositivos na lei

n"l 509/2015 do município de Pau dos Ferros e dá ouúas providôncias. 4. PROJETO DE LEI:

2A1i /?.O?'1 de arúoria da Fxcrlenlissirr; P'ef13ita \í.'.r:i",:n;': .Â.!ini'i,i.'\::!\c!.rcrr.{). orr ahr:ra

cispc:i'"i','l: c:: i:i: -"'! 514/2015 r: I 5i5r2OI5 i'rH rir;lra:i Jrli . ;r!in.^;:rs. 5. ilRí)-!lilO I)F,

LEL:201912021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que

acreE:euta disgnsitivos que menciona na Lei N'1.714/2O2O, e diá outras providências. 6.

;'.:i)': i': '): ii l: l).02i'l:i?i .1,, ai:ti-rii., Jç., Y,r..adorcs lrriiilcisco Jose Fernandes de

.\,,:i,:i il:.-',.i..., 'i ii..i:, .- ;'.ilia iriru'i.r J.c;it-', qi,t ct- S;*sãu Solcnc Anual ern alusão ao

Novembro Azul no mês de novembro na cidade de Pau dos Ferros/RN. 7. PROJETO DE

LEl.2025/2A21 tic autoria da Flxcelcntís-siÍtra Prcftirs lL.{arianna irln:rida Nascinrnto. que

altcra disp.,"ilivos ii;r Lci N"i.505/20i5 rio nrunicípi.r' ,.ic i'ari i!.rs i'cÍr'os c &i ouúas

providências. 8. INDICAÇÂO; O24d2O2l de autoria do Vercador F-rancisco Guternberg
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Bessa de Assis (Gugu Bessa), que requer o recapeaÍnento da passagem molhada que liga o

baino São Geraldo ao centro da cidade. 9. INDICAÇÃO: O249l2O21de autoria do Vereador

Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a Pavimentaçâo e Drenagem da Rua

Professora Zita Femândes. no Bairro Zeca Pedro. 10. INDICAÇÃO:025712021 de autoria

do Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja feita instalação

de uma lumiruf ia com lâmpada de LED para iluminação pública em poste de n"868214,

situado na Rua 'l-ravessa Maria das Graças Gameleira no Bairro João Catingueira no

município rle Pau dos Fcrms. ll. TNDICAÇÃO: 025812021 de autoria do Vereador

Alexsander Magnus Nunes Rocha (trka Frentista), que r«luer Drenagem da Rua Antônio

Alves Pereir4 no bairro Domingos Gameleira na cidade de Pau dos FenoVRN. 12.

INDICAÇÃO: O259l2O2l <le autoria do Veredor Alexsrndsr Magnus Nrmes Rocha (Leka

Frentista), que rcqucr a Insalação de Tcndas na Frenle do R{-stalra,itc I'opular cia cidadc de

Pau dos Ferros/RN. 13. INDICAÇÃO:0260t2021de autoria do Vereador José Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a paümenlação e Drenagem da Rua Elias Feitosa de Castro,

ní) :hir!'i: /.1 [ r',rncl. 'i lr'r:i:lctití:sinr.. Sr:r Itacira ,\ii"cs Nuncs, Presidente da Casa,

ij'i;i]r1i.;.;.::11 e tr'r!.:*;.r::;,;.9:rt-l--! qliC :,rc Ç1:.-,ir:t! riiin r!(.' fi)f! 11â prCscncial e viftual atfaves úS

redes sociais, bem como agradeceu a Deus e a todos os pÍesentes. Em seguid4 pÍrssou a

palavra para Ilustríssima l' Sccretiiria da Mesa Diretora, a Seúora Vereadora Aldaceia

Chacas de Oliveira. com«lcrxlo a palavr-a FraÍ:.! il nrclr;Ína. i:sta dt.s.-lrru txla tarde"

rrrmprim5-nlartlo a Pr^siilnnlr' ,la Mrsa l !irrliri;r . -,1.i-.,i ....Í.à{ j ii!... r. lr'ííruis r;rriicinanÍcs

presentes e a populaçâo pau-ferrense. Em seguid4 realizou a confeÉncia de quórum, na

mediada em que do coletivo de I I (onze) vereadoreVas, registrou-se a prcsença de l0 (dez),

q66fh,1611 at:-..st;r lista dc prr:sença constantÇ nesta ata, <leclaando, poÍtanto. existência de

qlir'.ír-:.'1.,r lil:rr:r:',t: l)..1i;i::!li-.s c:i :)C;irliltt.j.: \.it ta1.loú:s: I AlcXsanrJcf Magnus Nuncs Rocha

(Leka f rentista); 2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da Famrácia); 3. F'rancisca Itacira Aires

Nunes (Boliúa); 4. Fracisco Gutcmberg Bessa de Assis 5. Dcusivan dos Sanros Naário 6.

Francisco ,!osé Fr'1n4s 53 dc Âqrrino (Gordo do Rar)l ? .!osc Âlves l}lnlo (Galego do Alho);
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8. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 9. Reginaldo Alves da Silva; 10. Zélia Maria Leite.

O Vereador Francisco Augusto de Queiroz não comparecerl e sua ausência foi justificada

pois o mesmo estava fazendo tratamentos médicos. Havendo abertura & quórum suficienk,

a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. A Presidente da Casa pediu para que fosse

discutida a ata da 34' Sessão Ordiruiriq esclarecendo que foi enviada para todos os e-mails

institucionais dos nobres pares, assim como para o WhatsÁpp. A ata da 34" Sessão Ordinária

foi cok-rcada para votação e assinr, foi aprovada por unanimidade. A 1' SecretrlLri4 a

Ilustr':ssirna Senhora Aldaceia Oliveir4 fcz a leitura da ordem do dia e em següda, leu a

ementa das seguintes materias que tramitarão em comisúo pertinente: PROJETO DE LEI:

2009/2021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silv4 que denomina a rua Marieta

Iracir da Silva, Logradouro Púlico que cqrtifica; PROJE1 O DI: Llil:2010/2021 de autoria

do Vereador Reginaldo Alves da Silvq que de.nomina a rua Margarida Maria dc Almeida

Logradouro Público que especifica. Prosseguindo, a 1" Secreúria leu o oficio, a ementa e

justificativa da seguinte matéri4 bem como o parecer des comissões pertinentes: PROJETO

l)l-. l.F.í: ).lrl4i2(l2l de eutoria da Ercetcntíssinra Prefeita Marianna Almeida Nascimento,

qu'.' ,t!!li; .- .r.i-':,r;iilir ,lis;r;sitivos rra Í ci noi 50O/20i5 do município de Pau dos Ferros e dá

outras proúdências. O Líder do Govemo, o Vereador Reginaldo Alves explicou que era

apenas um projeto de lei do Poder Executivo, que altera a Lei N' 1509/2015, onde passa a

vigorar os dizcres cspccihcados nos aíigos 7" a; 7" b; onde n:conhccc como patrimônio

matcrial c imatcrial. d<l rrrunicí1-ritr ilc Pau ilcs lri-rri-;s. .'r I i'i , i;r u"i,;.-ífi,-..t , ! !!r IrArô tx'cscÍvar

e abrilhantar a cultura da região. A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou o referido

projeto, pois a mesma se contenta com a valorização do patrimônio cútural do municipio. O

Vi)i.âlltrr f r'arrcis;o Josó (Cor'Jo tlt' Bar) rnrncionou sobrc a cantoria da feira liwe de Pau

,-!..;: ? .';rç:., --..1-:r'.-',li.,ir,ir; it:,. tiiu i;1.'.,.!,:ri,,: ,l-.i.rr. ,j,: tncrtciouar o Doutor Doracitrro.

Erfat!,:ou sobic uura coutcoda quc foi rcali:zada para o Doutor Doraciano e nunca foi

entregue e é bom até saber, para que seja feita a entrega- O Vereador Alexsander Magnus

íLeka Frentista) mcrrciomru o seauinte arligr da úratéÍia, (tuc diz "É. direito e dever de todo
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cidadão, preservar e defender." Ressaltou que a feira liwe tiúa uma senhora chamada Dona

zuta e esta, acolhia a pessoas que vinham de outras cidades, como Portalegre. O Vereador

Deusivan Santos parabenizou o referido projeto de lei, pois preserva a identidade do povo, a

culhrrq e a preservação traz histórias de gerações. O Projeto de Lei20l4l2021 foi colocado

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

continuidade, a l' Secreüíria leu o oficio, ementa, justificativa e parecer das comissões

pertinentes da seguinte matáia: PROJETO DE LEI:201712021 de autoria da Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que altera dispositivos das Leis n'1.514/2015 e

1.515/2015 e dí outras providências. O Vereador Reginaldo Alves, Líder do Govemo,

esclareceu que o referido projeto é simplesmente para alterar dois artigos da Lei No

151412015 e 151512015, onde altera a formação do conselho. Disse que é algo simples,

somente para dar forma ao referido conselho, e espera que seja aprovado. A Vereadora

Aldaceia Oliveira mencionou que é uma alteração de lei muito opoÍtuna, pois não acredita

em uma gestão sem controle e participação social, e a referida alteração, garante a

participação da socicdade civil. Enfatizou que os vereadores e a sociedade civil, precisam

inccntivar participação c crrntrole, pois essas, sâo Âmdamentais para a democracia. O

Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) disse que a alteraçâo é mínim4 e apenas dois

repÍesentantes estÍio sendo alterados, que são: Íepres€ntante de agente de turismo e

representante de agente de hospedagem. Esclareceu qw é algo mais do quejuso, pois sempre

é a favor da representatividade e pelo coopcrativisrno. o Projcto dc l'ei 2017 /2021 foi
colocado para votação e foi aprovado por tmanimi.lade pelos vereadores pÍesentes. Em

seguld4 a 1" Secretária leu o oficio, a ementa, justificativa e parecer das comissões

pcrtinontcs rla scguinte nati.T ia: PI{0JE'to DE L El:20l9l202l de autoria da Excelentíssima

P...: ii:ila lÍ:rr i-,;rrr:t .\ltrr-.irl1 Nasçirnento, qrkl acrcsçCnta dispOSitivos qUe menciona na Lei

N"1.71412020, e diá outras providências. O Vercador Reginaldo Alves, Líder do Govemo,

explicou que a referida materia nada mais é qrr alterdçaio de uma lei anterior onde

rcqulanicnta- iros pritre ípios norlea,,it,ies rias rruvas cxigênuias póÍa rluc u tránsiüo possa agir
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no município de Pau dos FerroVRN. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) disse que

com relação ao trânsito de Pau dos FerroVRN, e ao DEMUTRAN, falou que era uma luta

que travavam desde que o gestor do município, era o Sr. Fabrício Torquato, em que foram

colocadas vagõ no concurso público para agente de trânsito. Afirmou que ele, juntamente

do Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa), foi até a Secretaria de Administração da

época para colocar mais vagas, pois, só eram cinco no referido concurso, por entender que

Pau dos Fenos pÍecisa aumentar a quantidade de agentes de mnsito paÍa pelo menos quinze,

pois as demandas são altas. lnformou que na gestão de Leonardo Rêgo, comprou dois

veicúos para o DEMUTRAN, dando sua contribuição. Enfatizou que a partir do dado

momento da discussão, o trânsito de Pau dos Ferros/RN, ini ganhar outro nivel, pertencendo

ao mundo jurídico. O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar), disse que as duas únicas

coisas que havia visto que a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida fez com relação ao

DEMUTRAN, foi alugar um imóvel (que antes era oitocentos reais) de mais de dois mil reais

e propoÍ as nomeações enfatizadas no dito debate. O Vereador Deusivan Santos disse que

desde o inicio da gestão, todos estÍio preocupados com o ú"ansito de Pau dos Ferros/RN, pois

todos tem que fazer o que for melhor para a cidade. A Vereadora Aldaceia explanou que leis,

existem muitas, m:rs poucats são efetivadas de fato. Esclareceu que essa efetivação demanda

custos e o que se deve fazer, é realizar este pleito. Complementou que é preciso também, a

fiscalização. A Vereadora Z.elia Leíte parabenizou a Excelentíssima Prefeita Marianna no

que corresponde às melhorias do trânsito de Pau dos Ferros. Apelou que se coloque em

prática as fiscalizações, e que os nobres vereadores também possam fiscalizar, pois só quem

garúa é a cidade de Pau dos Ferros e as cidades viziúas, como pessoas de outros estados

também que cilculam em nossa cirlade. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista)

disse que lhe chamou atenção o art. 3, a do rcferido projeto; enfatizou que a Câmara

Municipal tem cobrado bastante ações no sentido de melhorar o trrânsito de Pau dos Ferros,

e espera que todos esses estudos possam viabilizar grandes mudanças positivas. A Presidente

da Casa, a Excelentíssima Sra. Itacira Aires, fez algumas colocações, enfatizando a
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imporlância do debate com o engeúeiro de [rífego na manhã do dia vinte e quatro de

novembro de dois mil e vinte e um, principalmente no que corresponde ao aumentativo de

profissionais de agente de trânsito no município. Falou que como vereadora, achou o projeto

muito importante, pois a mesma faz parte do processo para que sejam viabilizadas ações

nesse sentido para melhorias no ffinsito pau-ferrense. O Projeto de Lei 201912021 foi

colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. A 1"

Secretária, esclareceu que as seguintes matérias foram enviadas para as comissões

pertinentes: PROJETO DE LEI: 202212021 de autoria dos Vereadores Francisco José

Femandes de Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que cria Sessão Solene Anual em

alusão ao Novembro Azul no mês de novembro na cidade de Pau dos Ferros/RN; PROJETO

DE LEI: 202512021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento,

que altera dispositivos na Lei N'1.505/2015 do município de Pau dos Ferros e dá outras

providências. Prosseguindo, a l'Secreüíria leu a ementa e justificativa da seguinte matéria:

INDICAÇÃO: 024612021 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa), que requer o recapeaÍnento da passagem molhada que liga o baino Sâo

Geraldo ao centro da cidade. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) pediu o

recapeamento o mais rápido possível, em virtude da necessidade do referido território, além

do fato de que irá vir o invemo nos meses de dezembro a janeiro. Afirmou que tá na hora de

fazer o recapeamento, pois a buraqueira esüí grande e os transeuntes reclamam. O Vereador

Francisco José (Gordo do Bar) parabenizou o autor da matéria, e disse que toda vida ele, ou

o Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) coloca a mesma indicação, pedindo essa

medida. Falou que é transeunte do referido lugar e realmente está necessitando desse

recapeamento, assim, é mais do que justo o pedido; bem como uma iluminação de led. O

Vereador José Alves (Galego do Alho) parabenizou o autor da matériâ, e pediu para o mesmo

pedir ao Poder Executivo o ÍecapeaÍnento até a "capelinha" e aproveitou o espaço para pedir

que seja feita uma limpeza nas mediações do referido lugar. O Vereador Reginaldo Alves

parabenizou o autor da matéria e parabenizou também a Excelentíssima Govemadora Fátima
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Bezerra e a Prefeita Marianna Almeida pela parceira que compõe na limpeza municipal e os

apenados do Presídio. A Indicação 24612021 foi colocada para votação e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores prcsentes. A I'SecrrÍária leu as ementas e justificativas das

seguintes matérias: INDICAÇÃO: O249l2O2l de aúoria do Vereador Jose Alves Bento

(Galego do Alho), que requer a Paümentação e Drenagern da Rua Professora Zita Femandes,

no Bairro Zeca Pedro; e INDICAÇÃO: 02601202l de autoria do Vercador José Alves Bento

(Galego do .Alho), que re4uer a pavimentação e Drenagem da Rua Elias Feitosa de Castro,

no Rairro Z1: I.eunsl. O Vctcador Jose Alvcs (Galego do Alho) falou que sempre teve

preocupação em melhorias para o calçamento de nossa cidrde, pois muitos logradouros

precisam e assim, pedia a pavimentação e drenagem da Rua Zita Femandes. Também

reivindicou o mesmo fosse feito pa a Rrn Elias Fçilersa dc CÍrstm. Âs Indicaçõcs 24912021

e 26012021 foram colocadas para votâção e foram aprovadas por unanimidadc pelos

vereadores presentes na sessão. Em seguid4 a l" Secretária leu a ementa e justificativa da

se$rinte matéria: INDICAÇÃO: 0257l2O21de autoria do Vercador Celio de Queiroz Lopes

(Crili,: ,!,: !r::i i': ir:i.',). rix.ii r.'1-!r'i r1u,' scja lcita instalaqã1 dc una luminrfuia com lâmpada de

I !:ii ir,:r.: i:.;!t,i;:.yi:., tiiirlirtit r:rl Êo\[c ij.j ,t"S6844, situado na, Rua Travessa Maria das

Graças Gamcleira no Bairro João Catingueira no municipio de Pau dos Ferros. O Vereador

Célio de Queiroz (Célio da Fann,ácia) afirmou que recebeu um vídeo de um morador,

requeren< ,r a ihrmi*rr,'ão rlo frrsle inr-lltive 1o'lo.: nwli;rr':; i.!'r<íir:â' ; lr:rr.'fs rlc loloerrafia

ancva,la É'úr (iíx-rlmr.nr{r lrtriq,,,rrr rrttr :',-ã,r .:::tria ('Í,\Íiri, ,rit '..-,s1r' : rilt:irral l-rcava qr-m

iluminação e ali a noite, para hansitar fica escuro, propiciando acidentes ou até mesmo

roubos. Pediu o apoio da Excelentíssima Prefeita e dos nobres pares para que dessem força

e al.o,r: 55.,... ica !!,,atl. . O Ven=dor [rancisco Gutcrnhcrg (Gugu Bessa) explanou que já

:ii.r,:,1, ; -rir.tir: ' *.,lr.i i:,lir:cr I r.irii-,-r liztc i.-rxl ítlgo foss.. fcitr., para colCrcar a lUmirufuia no

retbrido poste. Parabenizou o autor da matéria e disse que a população pede veemente para

que algo seja leito e solrrcionado. A Vcreadora Zélia leite pratrrriz-ou o autor da matéria. e

g nrr'nc.rrrur-ãn ,ln 1/r.ro:r;l,r l-rarv'io.o í}rlrrrrlrr.to íílrrorr Re.r:s\, ríri§ r.+â te§rí.-rrrntrb ,r.t* O
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mesmo e a população sempre pede para que algo seja feito nesse sentido. Acrescentou que

não somente ki mas em outras localidades tamMm (sendo algumas bem graves, sendo

urgente), poryue colocando lâm@as iria melhorar a segurança desses locais. Pediu para que

a Excelentíssima Prefeita olhe com bons olhos o pedido da comunidade que tanto clama por

essa lâmpada. Mencionou sobre um poste na Av. DinaÍe Mariz (em frente a Nena e a

Oficina), pois esú quase caido e pode ocorrer .'-a fatalide. O Vereador Alexsander

Magnus (Lckà Frcntista) parabenizou o autor dâ maéria, e enfatizou que em outros locais

também cstãir com a mcsma sifuação no que corresponde aos postes e iluminaçiúo da cidade.

Pediu que como vereador, seja feito o monitoramento a noite e algo possa ser viabilizado. A

Indicação 25712021 foi colocada para votaçiio e foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes. Prosseguindo, a l' SecÍEtária leu as emenlas c justificativas das

segúntes materias: INDICAÇÃO: O258l2O2l de autoria do Vercador Alexsander Magnus

Nunes Rocha (Leka Frentista), que requer Drenagem da Rua Antônio Alves Pereira, no

baino Domingos Gameleira na cidade de Pau dos FerroVRN; e INDICAÇÀO: 0259/2021

rlr arrioria ,-{r. V.:rtlrLrr Alcxsauder Magnus Nuncs Rocha (Leka Frentista), que requer a

lnslrrhçio l-, i'.',t,i:r:; ir,i l'i',-'nt.: rjo l:ts(iltiiailtc Prrpular da eidade de Pau dos Ferros/RN. O

autor das nraterias, explicou que a lndicação 25812021já estava bem clara a justificativ4 e

pedia a aprovação dos nobres pares. Com relação a i nücação 25912021 disse que é um pedido

dos clientes, universitários c trabalhadorcs qric todos os dias frcqurntam o Restauraote

Pooular. As Indicacf,rs 7.5*,'2n)l e 259i2.tfr | tuattr .'oLr.i'.ic:. t\iic i (.lai::i(, e assim. forarn

aprovadas por unanimidade pelos vereadores present!§ na sessâo. Neste momento, foi

conclúda a pauta da ordeÍn do dia e foram abertas as inscrições para o pequeno expediente.

t) VcrrrrJi,r- ilcrisir.a;r Santos .Jcscjou sortc a t<xlos os alunos que irão fazer a segunda prova

ir.. :.. rii:..):... i.,;l:! ,i.'. i ::...i1:rr !.Í,.lr]:,: i:\l.,).í. agr::ri.,--.'e r: a todos cs moradores ao Bairro

Car\ãü qü. ";iii clii gnrlrt-, tL;talhando os problcmas do bairro. O Vercador Alexsander

Magnus (Leka Frentista) parabenizou o Professor Eül2io Jocas, pela sua paÍicipação no

.rigésimo oitavo Campeonahr Bra*iir;iro de Karàlê t'm Sãr Paulo. Descj<xr lorça e
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determinação aos três atletas pau-ferrenses de taekwondo que se encontrara no Rio de

Janeiro, dia vinte e seis de novembro. Reivindicou para o Secretirio de Infraestrutur4 para

que possa olhar com bons olhos sobre a Rua Alto Garcia no Bairro Naçôes Unidas.

Comunicou sobre o Bairro Frei Damião que esüio com ruâs intransitriveis. Falou sobre a

situação em que se enconm entre o Banco Bradesco e a Farmácia Bem Viver. O Vereador

Célio de Queiroz (Célio da Farna.ícia) reivindicou que passou em frente ao Hospital

Regional, virr que limparanl mas não tiraram os entulhos" inclusive aleÍou sobre a

possibilidade dc incêndio. Explanou sobre a Rua Francisco Monteiro de Oliveira no Bairro

São Judas Tadeu que se enconra cheia de entulhos e toda esburacada Alertou sobre um

buraco na Avenida Independência que estrí com vazamento. Sobre a saúde, disse que estrâ

triste e viu que na Secretaria de Saúde e há procedimentos com até três meses de espera

Também destacou a ausência de medicamentos muito importanlt:s, cortro clonazepam. Pediu

para que fossem revistas as reclamações da sociedade. Falou sobre a vacina, pois não se sabe

onde estií havendo vacinaçâo, e que é preciso divulgar mais. Disse a quesüio do calçamento

é uma qucstão tristc, pois poucos lugarcs !'stão s€ndo comtemplados e no invemo, se nada

ti,r ícitt-. ,i I l!;i::çir'r ir'/r i:ionc. .1- Vcrcedora Âldaccia Olivcim falou sobre a fome e o fato de

que no país a Jesigualdade é grande, pois os auxilios emergenciais e o bolsa família não são

suficientes. Declarou sua indignação sobre mais de tÍezentas mil famílias que foram

excluídas do "Auxílio Brasil". bem como em Pau dos FerroJRN, í-rrram mais de três mil

famílias c:<cluídas. Chamcu a populaçãc;era rr:flc!ir sirl;i' , is:r1 rii,i-r::e i. Inlblrioir quc foi

na CAERN para entregar um oficio sobre as dcmandas de ruas que precisam de ampliação

de rede de abastecimento. O Vereador José Alves (Galego do Alho) parabenizou a Secretaria

dr; Sarirl.,. rli.: l)arr r.lo.r l- crros/[tN, g:is sr:gundo o mcsmtl, todos sabem da demanda reprimida

,;,.r:,,,.,i..,'r, :- rl::,'.i',l.il .- i1i.'. ri'r11i,r,..;;1 i,,r1111;1 F..n)s, 
^lirnx)lt,1tre 

sohre as demandas

iic rcssorràrcia c irrdoscopia quc estão sendo atendidas pelo muoicípio. Disse que não e fiicil

a manutencão de málico e a popular:ão é pcnalizala rrcslc scntirlo. Falou qtrc na gestão

;-is:rr:lvri fisi:,ilizarit, .': i,,iullrus il.' irraí.,,' r- !ixo, r* irrrrrr: ' i''t,,u,r.L, ir ilx-liuçúia dç
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Infraestrutura Elizete. Destacou que não é flícil ser Gestor e Secretário, mas parabenizou os

que estão fazendo o que podem. Direcionou a palavra para o Vereador Célio de Queiroz

(Célio da Farmácia), que na sessão anterior a esta, falou sobre a comemoração da atual

gestora do município, quando a mesma completou um ano de vitória O Vereador Jose Alves

(Galego do Alho) comentou que uma mulher, colocou para fora um homem que se achava

dono de Pau dos Ferros "para fora". Indagou sobre o comentário do Vereador Célio de

Queiroz (Célio da Farnticia) que na sessão anterior a esta, comentou que ela estava sem usar

máscara na passeata, no entanto, o Senhor Vereador Jose Alves (Galego do Alho) enfatizou

que o Ex-Gestor estava no Perímetro bebendo cachaça sem usar mríscara, e que inclusive

tiúa video comprovando. O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) parabenizou o

Professor Evilázio Jocas, pois foi aluno do mesmo até a faixa marrom e tem müto orgulho

do mesmo. Comentou para o Vereador José Alves (Galego do Alho) que nunca viu ningúm

beber sem miíscara, a não ser que use miáscara com um canudo. Disse que eles (os vereadores

da situação) podiam até não querer que o Ex-Prefeito voltasse, e até usasse o mandato inteho

para dcstruir zs coisas que clc cm Pau dos Ferros, mas ela não vai conseguir em quatro anos.

^li:! 
tor qutr ,r:r,la liii l'eito soi:rrc o Dia do Evangélico, que foi instituído e sancionado no

calendrlr'io tnunicipa.l de Pau dos Ferros, pois o municipio não fez nada a respeito sobre a

data comemorativa. Comentou sobre as despesas de licitação que foram realizadas para

conúatação de escritórios de engenharia; constatou que em Pau dos FerroJRN há vrl'rios

enger reiros, todos são capacitados e foi contratado escriório cnr Natal/fu\. O Vereador

Reginaldo Alves disse que quando decidiu ernprestar o nome dele para disputar o legislativo,

sentiu a necessidade de cumprir uma missão e refletiu como realizar seu mandato. Explicou

que toda c qrraltlucr gcstão tcm suas dificuldadcs e semprc procurou saber sobre as demandas

dc; pc,vo, 1t3s qr.!(l Íica tr pcnsar sobrc as larncntávcis poshrras que hráç quando os colegas

vereadores tentam disputar ou diminuir qualquer gestâo que já ocorreu. Agradeceu ao

Deputado João Maia que tcm olhado çrlo nrunicípio, bem como outros deprtados e a

Govemador4 que tem direcionado tambem recursos para a cidade, assim é motivo de

10



d,-,ii-

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

agradecimento. Enfatizou que o discurso político deve destacar o redirecionamento de

mudanças positivas, pactuando por uma gesüio diferenciada pela qual foi eleita pelo povo,

não vivendo "na onda" de denegrir qualquer gestão, pois não tem como agradar a todo

mundo. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou a organização pela

décima primeira cavalgada em homenagem a Nossa Seúora da Conceição que aconteceu no

dia vinte e um de novembro. Parabenizou os cavalheiros e amivonas da referida cavalgada.

Convidou a todos para participar da festa de inauguração de Nossa Seúora da Conceição.

Disse que ouviu atentamente os que falaram na tribuna, e que tarnbém ouviu na sessâo

passada o que os vereadores comentaram. Explicou que não queria enfiar em mérito de quem

usou máscara e de quem não usou, de quem fez carreata e de quem não fez e parabenizou

pelo serviço que esüí sendo realizado na Rua Antônio Taveira de Bessa que liga a BR 266 e

convidou para o Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar). Parabenizou a Secretif ia de Saúde,

pois aÍirmou que a mesma esta fazendo um belíssimo trabalho. Continuou mencionando que

bem como o Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) falog que apresentou uma

demanda como de pequena cirurgía e a Secretária de Saúde disse que poderia ver o que ia

ser feito a rcspeito, no entanto, não era pequena cinngia, era ouüo procedimento. PÍossegúu,

dizendo que quando é um procedimento deste poÍe tem que ter viírias demandas. Falou que

na CDT tem mútas demandas por mês que a Prefeitura de Pau dos Ferros estiáL pagando, e

que em legislaturas anteriores veio aclamar pelo Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar),

uma mulher com câncer e foi preciso fs2ç1 çstinha para pagar ressooância Disse que o

Vereador Francisco José (Gordo do Bar) estava de prova e que teve que dividir em dez

parcelas, pois passou seis meses na Secretaria O Vereador Célio de Queiroz (Célio de

Farmácia) interrompeu o Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa). O Vereador

Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) afirmou que a situação discursada foi na legislatura

anterior, e que ele tivesse mais respeito quando outro parlamentar estivesse usando a tribuna,

e tem que ouvir o que o outro vereador estava falando, pois todos escutaÍam o que ele havia

falado. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que o Vereador Célio de

11



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

Queiroz (Célio da Farmácia) como fazedor de lei, não era para estar soltândo fogos como

havia soltado em sítios, inclusive tem o Projeto de Lei 1977 que diz que é crime. Falou para

o Vereador Francisco José (Gordo do Bar) que sabia do que estava falando, e que não ia citar

nomes. Disse que não eÍa paÍa denegrir a imagem dg rrm6 gestão que estava atendendo as

demandas de uma população. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) interrompeu o

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) e o primeiro, pediu para que respeitasse e não

interrompesse a fala de quem estava na tribuna. A Vereadora Zélia Leite afirmou que ia ser

breve, no entanto, estava surpÍesa porque como Deus iluminou o Vereador José Alves

(Galego do Alho), pois agora nesta gestilo, o mesmo disse que é dificil o Secretário fazer

atendimento e as dificuldades, pois só assim estava aliviada e com coração aliviado porque

só assim o mesmo recoúece que administrar é dificil. Disse com propriedade que fez de

tudo para atender a população de Pau dos Ferros, em que chegava de sete horas da manhã e

saía de quase meia noite, não deixando de atender ninguém para dizer sim ou não,

contemplando até o Vereador José Alves (Galego do Alho) e só não foi fazer a ressonância

porque estava de planüio. Reafirmou que estava muito feliz em saber desta mudança do

Vereador Jose Alves (Galego do Alho) do recoúecimento e do que é dificil, pois administrar

a ci.l"de de Pau dos Ferros é preciso ter peito e @ragem. Parabenizou a Secretiíria de Saúde,

porque hoje ela sabe o quanto é dificil estar'haquela cadeira". Relembrou de oportunidades

que enquanto esteve como Secretríria de Saúde, recebeu o Sindicato cobrando e exigindo.

Desejou a atual secretiíria que Jesus Cristo e Nossa Senhora da Conceição abençoe a ela e a

administração, pois só quem tem a ganhar é o povo de Pau dos Ferros. Falou que se

entristecia da sua irmã Marluce está com um procedimento de uma consulta para

pneumologista desde juúo e até hoje não foi autorizado, esperando até então. Esclareceu

que ressonâncias são dificeis, e que muitas das vezes se coloca no sistema e tem uma data

para cumprir. Afrmou que tem pessoas com nove meses que ainda não foram autorizadas as

ressonâncias, não sabe o motivo e até chegando a achar que é por perseguição política.

Agradeceu ao Vereador Reginaldo Alves porque muitas vezes o Seúor Edinaldo foi pedir
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para limpar água para dar para o gado e com muita lula, e ameaça na justiça, realizou-se o

serviço. Explanou que dentro de sua concepção, o que aparentemente se percebe é que a

Excelentíssima Prefeita não sabe da realidade do que está acontecendo, pois a cidade de Pau

dos Ferros esüí triste com lixo e entulho "para todo canto" e precisa de um mutiÉo para a

limpeza da cidade. Agradeceu ao Vereador José Alves (Galego do Alho) e todos aqueles que

dizem que é diÍicil adminisFar. Destacou sobre o comentário a respeito da ressonância e do

câncer, que essas, tem prioridade; e pediu ao rapu que pagou a ressonância que mostrasse o

compÍovante, pois o exame foi autorizado sim e a referida esta precipitada. Afirmou que

valoriza as vidas das pessoas que tem câncer, porque já teve algumâs perdas na família. Por

seguinte, a Presidente da Casa" Itacira Aires (Boliúa) encerrou a 35' sessão ordinárt4 e paru

constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveir4 Vereadora/l' Secretária da Mesa Diretora

da Câmara Municipal, lawei a presente ata, mediante assessoraÍnento de Gabriela Oliveira

Lim4 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 dos Ferros, 24 de novembro de 2021 .

Aires Nunes Josefa Oliveira

Presidente
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