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

ATA DA 37! SESSÃO ORDINÁRIA DA 1' SESSÃO LEGISTÂTIVA DA 19!

I"EGISI.ÂTURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, as dezesseis horas e vinte e três

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

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

nesta cidade, cujo evento foi coordenado pela Presidenle da Mesa Diretora, a Excelentissima

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

Circular n" 003712021, a todos os vereadores e vereadoras, a 37 Sessão Ordinária da 1'

stssã,-' legislnlivn de 19 legislrtun, com o objetivo de apreciar cinco matérias, sendo

quatro do Podcr Exccutivo e uma do Poder Lcgislativo: l. PROJETO DE LEI: 202512021 de

autoria da Excelenüssima Prefeita Mariannn Alneida Nascimento, que altera dispositivos na

Lei N"1.505/2015 do município de Pau dos Ferros e drí outras providências. 2. PROJETO

DE LEI: 2026/2021 de autoria da Excelentíssima Prefcita N{ananna Almeida Nascimento,

que institui o sítio eletrônico, a pagina no Facekxrk, o pctfil ntr Instagram e o canal no

YouTube da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros e o perfil no Instagmm da Feira

Intermunicipal de Educação, Culnra, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar

(IhlliC \i)) ,:r:'::r-r rnei,;s oÍ'lcilis Í-l(_r corn{niÇ:açã(r o dá outras providências. 3, PROJETO DE

Lt- i ,'(,,1i, :il'l i ile ;lrtorir rlc llxcr:lentíssirrra Prçli:ita Marianna Almeida Nascimento, que

dispõe sobre a ratificação do Protocolo de lntenções para a adesâo ao Consórcio Público

Intermundial do Rio Grande do Norte (COPIRN). 4. PROJETO DE LEI: 2030/2021 de

t1!!!o.i. ílâ F.:c+I.-rtíq.:!!.!rr! F;.9r..:1. 1-4o.1,r.,,-., i!F.: !. \r-. ^:,:-..,-t ..,.-,1..--.,1:.r,.1J:í;r..^,c.,1^

I-ei l.j"lr;llrl()l8 e dá oulÍí5 pru:iCôrrri.§ -§. Pilt j.i: !(i ii! !rl.( :i: :(! l.t tits!..\llVO:
000112021 de autoria dos Vereadores: Alexsander Magrus Nunes Rocha (Leka Frentista),

Ce liii .1" Qr..e i;,,,: Lt,p; (Céiio da |iu iiiácia), Fra.rçisca Itacira Âires Nunes (Boiiiii-ra),

l-riiilci..t.r, .\rii'iirsi,!.i; i)rir-;irirz ()(ixicri), F;:ircisco DcuSivan dos Santos NasariO, Francisco

Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa), Francisco Jose Femandes de Aquino (Gordo do
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Bar), Jose Alves Bento (Galego do Alho), Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, Reginaldo

Alves da Silv4 Zélia Maria Leite; Que dispõe sobre a concessão de Titulo de Cidadão Pau-

Ferrense, e dá outras providências. A Excelentissima Sra- Itacira Aires Nunes, Presidente da

Casa, cumprimenta a todos os pres€ntes que se encontram de forma presencial e virhral

através das redes sociais, bem como agradeceu a Deus e a todos os presentes. Em seguida,

passou a palawa para Ilustríssima 1" Secretária da Mesa Diretora a Seúora Vereadora

Aldaceia Chagas de Oliveira concedendo a palavra para a mesma. Est4 desejou boa tarde,

cumprimentando a Presidente da Mesa Diretora, colegas vereadores e demais participantes

presentes e a população pau-ferrense. Em seguida, realizou a conferência de quórum, na

medi"da em que do coletivo de I 1 (onze) vereadoreVas, registrou-se a presença de nove (9),

conforme atesta lista de prcsença constante nesta ata, declarando, portanto, existência de

quórum. Estavam prcsentes os seguintes vereadores: l. Alexsander Magnus Nunes Rocha

(Leka Frentista); 2. Celio de Queiroz lopes (Célio da Farmícia); 3. Francisco Augusto de

Queiroz 4. Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa); 5. Francisco Gutemberg Bessa de Assis

6. Deusivan dos Santos Nazrário 7. Jose Alves Bento (Galego do Alho); 8. Josefa Aldaceia

Chagas de Oliveira; 9. Reginaldo Alves da Silva Os Vereadorcs Zélia Maria Leite e

Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar)justificaram as suas ausências. Havendo

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

da Casa pcdiu para que fossern discutidas as atas da 15'Sessão Ordinriria e 36' Sessão

Ordinaria. Âs atas foram colocadas para votâção e foram aprovadas por unanimidade pelos

vereadores presentes. Dando prosseguimento, a I' Secreüí'ria, a Ilustríssima Seúora

Aldaceia Oliveir4 fez a leitura da ordem do dia. Em segulda, leu o oficio, a ementa,

justificativa e parecer das comissões peÍinentes da segrrinte matéria: PRO.IETO DE LEI:

203012021 de autoria da Excelentíssima Prefi:ita lvíariatua Almeida Nascimento, que altera

dispositivos da Lei N"1633/2018 e dá outras proüdências. O Líder do Govemo, Vereador

Reginaldo Âlvcs, esclarçceu que é unt projeto de suma importância que dá o que é direito

aos ngi--nlcs r1c cndcmias c aos ngc'ntcs Cc saúdc, uma conquista, pois esse valor vinha atraves
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do Executivo e do Ministério da Saúde e do valor montante, trinta por cento estava sendo

destinado para compÍar fardamento e este tipo de coisa, que mütos dos agentes relataram

que não chegaram a possür. Assim, a Excelentíssima Prefeita viu que era justo dar esses

trinta por cento a quem realmente de fato, produz e trabalha Continuou sua fala, afirmando

que os referidos servidores são essenciais para o andamento do processo de atendimento

hísico à famílias da cidade, desta forma, não tui outro meio se não de fato, buscar a

implementação deste valor que é justo. A Excelentissima PÍefeita MaÍianna Almeida viu a

legalidade e a possibilidade para a efetivaçâo do valor, enülo mandou o referido projeto de

lei para ser apreciado pelos nobres pares. O Vereador Reginaldo Alves mencionou sobre a

felicidade de ver os agentes de endernias, presencialmente, na sessão e por estarem lutando

pelo direito dos mesmos. Motivo-os para nunca deixarem de lutarem por um direito, pois

quando não se luta, deixa-se como está, e çnr fim, parabenizo-cs. O Vereador Deusivan

Santos parabenizou os agentes de endemias e de saúde que estavaÍn presentes no plenríLrio,

pois, é um direito deles buscar as melhorias e é obrigação dar os recursos do Govemo Federal

rr*. ,rã.r i:iir | ;rli;:r nrr:1 o Prxler Ext:cutivc. Pamhenizou a Excelentíssima Prefeita Marianna

l.r.' ,urx-'l rl,r carla lrahalhador na gg,stfrç (-) Vereador Francisco Augusto

(Xixico) afirrnou que é um projeto muito importante, e o referido valorjá era pra estar sendo

repassado desde do ano de dois mil e vinte um, mÍts agor4 desta forma, o valor vai ser

repassado para todo mundo. secr problem:r,: s*T': distinçãe. r'ai ..ei 'lr:t p;rgamcnto e urna

cci::: ::rc:ccid::. E;:c:':::!i ficc:: :: l::nsl:: llr:: :::'.'i:l:::::: :r;r- :::I: h::::'!:--::dc::- '.: :::: t::ir

motivos, merecem mais ainda esse adicional. A Vereadora Aldaceia Oliveira e chamou

atenção de todos mencionando: "Eu costumo dizer que moro numa cidade, cuja cidade se

in.r.:'r'::::::: r:.,tado crtjc cstâdc:ie inscre em uma unidade fcderativa chamada Brasil: e que

' ,,,!:.1.,,!,' .:.. ii l: §istr.,rrrr I'l,rir.rr .1. Saúrle rrrr r! uma p,r|ítica pírbliea um,

política de estado é preciso que haja um pacto InteÍ Íbderativo entre o recurso da união, dos

estados e municípios. E vocês, agentes comunitários de saúde e de endemias, costumo dizer

que vocês s!.c s puntâ d.e lalça !.'à a r! *u::iciirio sfctirc a sgúile i':i::is:: pala a pcpulação; e
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se alguém, deixou de pagar vocês na integralidade desse direito, conquistado na lei - Porque

a lei é uma garantia social, política e jurídic4 ela não é presente de ninguem - se alguém

deixou de pagar a integralidade do direito de vocês, fez indevidamente. Tem uma coisa que

chamo vocês para refletirem agora conosco. Tem uma história de um orçamento secreto na

União, de onde estamos assistindo este homem que está govemando esse país, ele retirou

recurso da saúde, da educação e não pensem que isso não vai respingar nas nossas üdas".

Continuou mencionando sobÍe as consequências da atual gestiio do país, bem como os votos

que os deputados e senadores destinam. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa)

relembrou de uma reunião com o ex-gestor do município, que queria destinar apenas

cinquenta por cento do orçamento referente aos agentes e teve grande discusúo até chegar

aos setenta por cento, sendo os agentes teslemuúas da situação. Explanou que a votação do

projeto em questâo é para destinar túo que é referEntc ao funcionalisnro público, pois tudo

que for em beneficio do servidor, a Casa Legislativa é a favor. Explicou que quando é despesa

que onera o município, tem que buscar o Poder Executivo e também, afirmou sobre a

inlcgralidade do projeto. 0 Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que é um

'',,;,:',,i,.-'',',,ir.i,,rrr,'rtinr'ieeiir.valrrriz;r<,:icr1osager:tcsdesaúdeedeendemiasqueestâo
no dia a dia fazendo acompanhamento, seja ela mãe de famíli4 seja agente de endemias e de

combate a dengue; assim, é de um projeto de grande importânci4 e o mesmo, vota favorável.

O Vereador Deusivan Santos sugeriu para que o Projet,r losse sarr,'i,rna,lo logo. assim. os

l.l,lttijs :r'ria!:t !:tlt,-'Í1,:ia,-!+s' C+.lii "',-rri':,-'lt:',!,'tt:ril!" iri12111i,!,-,,-,. 1t:r:i:: ::r: :--alti: ! ,-'-.!a it!:,].

O Vereador Reginaldo Alves explicou que a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida até

queria mesmo pagar os trinta por cento na última folha do ano, no entanto, existe uma

sitiiação jtrrídica" um decrcto que proíbe principalmente na questão orçamentária. Porém,

;...... ....'r.. . .":'íi.ti.-,ndo À V,-.:":.:rrl+r:r Âlrhccia O!!,,cie nôntllott que todo gestor- eIn setr

primeiro ano dc mandato govema com o orçaÍnento votado do ano anterior, e exemplificou.

O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) afrmou que a Lei é bem clara e mencionou

a necessidade, primciramerite, do rcpassc luierai praLrii os funcioriiiLr ics pr;tlercm rcceberem.
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A Presidente da Casa, afirmou que uma das agentes de saúde vive tem bastante sintonia com

o Legislativo e muitas vezes passou mensagens relacionadas a esse assunto, reivindicando e

pedindo pam que os vereadores abraçassem a calsa- A Prcsidente da Casa explanou que

sempre disse que o Poder Executivo é dá estas providências, e finalmente seni votado para

beneficio dos servidores envolvidos. Parabenizou os agentes, pois, segundo a mesm4 a união

faz a força. O Projeto de Lei 203012021 foi colocado para votação e foi aprovado por

unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a 1'Secreüíria leu o oÍicio, ementa,

justificativa e pareceÍ das comissões p€rtin€ntes da seguinte matéria: PROJETO DE LEI:

2025/2021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que altera

dispositivos na Lei N"I.505/2015 do município de Pau dos Ferros e diá outras providências.

O Vereador Reginaldo Alves explicou que é um Pmjeto de Lei do Poder Executivo, que dá

originalidade a data e valorização a questão da comemoração do dia do bebê, assim, é muito

importante esse projeto, na intenção de estarem atentos ao acompaúamento familiar. O

Vereador I rancisco Augusto (Xixico) falou que é uma matéria muito importante, pois o mês

de agosto é muito específico e assim, neste referido mês, vários bebês serão contemplados

,-,':,, ..:':rir.r ,','iyr5 no5!tir,15 que beneficiem a vidas dos bcbês. Abordou sobre a carência

alimentar quc alguns bebês passarn, bem como outras questões. O Vereador Célio de Queiroz

(Célio da Farmrícia) enfatizou que o projeto em si não altera nad4 apenas a data e o

intporlanic, é quc scja lciio mcsmo túguma uoisa que bencficie as uri:urçan rlo munioípir-,. A
i.......!.... n!i.. .:.:^:l' -:. ...i.:1,.... ..,..:r..1 :.,1-:.. t-.

; ;;; ;;;; ;; ;";;;;;;;;;;;;, ;;;";
pedindo ajuda; Ressaltou que a semana do bebê é fantrística e pediu para ela ser articulada

com políticas públicas; Sugeriu que fosse leita uma frente parlamentar em defesa da criança

iii; ::i:ilrr'\(:l.jllitj- lXrl(rlrú:l \lllril(;:tit iril;l Uit(l:l VC/r. lll:1]§ (llllUll C (ltrl Cltutrllllill Ul lilllUia\ U(rlll

fome. O Projeto de 202512021 foi colocado para votâção e foi aprovado por unanimidade

dos votos dos vereadores presentes na sessão. Dando continuidade, a lu Secretiiria leu o

oricio, a ementa, a jusrificativa e os pareceres cia-s comisxres penincntcs da seguinte matéria:
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PROJETO DE LEI: 202612021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento, que institui o sítio eletrônico, a página no Facebook, o perfil no Instagram e o

canal no YouTube da Prrfeitura Municipal de Pau dos Ferros e o perfil no Instagram da Feira

Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar

(FINECAP) como meios oficiais de comunicação e dá outras providências. O Vereador

Reginaldo Alves, explicou que a referida matéria institui o sítio eletrônico, sendo um local

que formaliza de forma institucional, porque aÍé então pairava em sítios particulares e agoÍ4

toma uma nova roupagem, uÍna nova identidade para as divulgações do Poder Executivo. A

Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou o Poder Executivo pela lei que zela a gesüio

públic4 visto que as redes sociais estão dando voz a tantas coisas e assim, a lei possibilita o

acesso a informações de todas as gestões. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que

é uma matéria muito importante para que todos os eventos de Pau dos Ferros sejam

transmitidos, sem burocracia, sem movimento e todas as pessoÍs possam assistir com

regularidade. O Projeto de Lei 202612021 foi colocado para votação e foi aprovado por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Prosseguindo, a l" SecreÍaia leu o oficio,

a ementa, a justificativa e os paÍ€c€res da. comissões pertinentes da seguinte matéria:

PROJETO DE LEI: 202712021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento, que dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções para a adesâo ao

Consórcio Público Intermundial do Rio Grande do Norte (COPIRN). O Vereador Reginaldo

Alves, Líder do Govemo, explicou que o referido projeto foi para a Casa Legislativa em um

bom momento que o povo clama por atendimento na iírea da saúde e todos sabem que o

consórcio vai desafogar as grandes demandas de gestões passadas, e junto com outros

municípios vai oferecer serviço de excelência. Afirmou que Pau dos Ferros esú sendo muito

beneficiada, tanto com o Centro de Especialidades Medicas (CEM), e agora, com o consórcio

vai buscar atender o maior número de pessoas para desafogar as demandas existentes. A

Vereadora Àldaceia Oliveira falou que crê na ideia de nenhum gestor camiúar hoje sem um

mecanismo de consórcio, pois o Govemo do Estado do Rio Grande tem implementado
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grandes consórcios neste sentido. Afirmou que se surpreendeu pelo fato de ainda não haver

lei, pois se houvesse, apenas renovariam. Explanou sobre a importância do referido projeto.

O Vereador Francisco Augusto (Xxico) disse que é um consórcio muito importante, pois

produz parceria enüe viirios municípios e já há em viírias cidades do Rio Grande do Norte e

os beneficios serão grandes para Pau dos Ferros e região do Alto Oeste. O Projeto de Lei

202712021 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

presentes na sessão. Em seguida a 1" Secretiária leu a ementa, justificativa da seguinte

matéria: PROJETO DE DECRETO LEGISLATM:000112021 de autoria dos Vereadores:

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

Farmácia), Francisca Itacira Aires Nunes (Boliúa), Francisco Augusto de Queiroz (Xixico),

Francisco Deusivan dos Santos Nasario, Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa),

Francisco Jose Fernandes de Aqüno (Gordo do Bar), Jose Alves Bento (Galego do Alho),

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 Reginaldo Alves da Silva, Zélia Maria Leite; que dispõe

sobrr a concessão de Tínrlo de Cidadão Pau-Ferrense, e dá outras providências. A Presidente

da Casa a Excelentíssima Seúora Itacira Aires (Boliúa) afirmou que o referido Decreto

Legislativo tem por objetivo dar o título de cidadão pau-fenense a Antônio Francisco Texeira

de Melo, sendo o primeiro titulo de cidadão no ano de dois mil e vinte e um. Falou que ficou

muito feliz quando todos os vereadores pediram para subscrever e achou que todos coúecem

o poetâ e artista Antônio Francisco. A Presidente da Casa leu alguns versos do referido

homenageado, bem como um pouco de sua biografia e convidou todos os vereadores a se

fazerem presente no dia onze de dezembro, na Casa de Cultura e entregar o título de cidadão

pau-ferrense ao Poeta Antônio Francisco. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou a

propositur4 e a todos os autoÍes, por entenderem a importância do Sr. Antônio Francisco a

nível local e nacional. Declamou uma poesia do referido artista. A Vereadora Aldaceia

Oliveira parabenizou a todos os envolvidos e comentou sobre o artista homenageado, bem

como as obras que ele escreve. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) afirmou que Antônio

Francisco merece o título de cidadão pau-ferrense e tem a honra de votar neste projeto, pois

7



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

já esteve até em Brasília representando Pau dos Ferros e foi muito bem aplaudido no evento.

Explanou sobre outras qualidades e elogios a Antônio Francisco. O Vereador Deusivan

Santos esclareceu que era dificil falar de Antônio Francisco por ser leigo, mas no pouco que

podia falar, d€stacou alguns dos pontos mais importantes da üda do artista, bem como a

impoúância dele. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou a Presidente

da Cas4 assim como os outros colegas vereadores, pois era uma homenagem justa. Destacou

a importância deste título, pois o aÍista Antônio Francisco sempre se fez presente em todos

os momentos na cidade de Pau dos Ferros. O Vereador Aexsander Magnus (Leka Frentista)

parabenizou o homenageado, assim como outÍos poetas e artistas de Pau dos Ferros. A

Presidente da Casa informou sobre duas sessões que acontecerão nos dias qúnze e dezesseis

de dezembro. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 000112021 foi colocado para

votação e foi aprovado por unanirnidade pelos vereadores pres€ntes. Dando continúdade a

sessão, foi iniciado o pequeno expediente. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia)

pediu desculpas, quando na ütima sessão interferiu o Vereador Francisco Gutemberg (Gugu

Bessa) e também comunicou para o mesmo, que todos sabem que não é uma pessoa de soltar

fogos de aÍificio em lugar neúum, sendo antifogos. Afirmou que infelizmente na cidade,

os esgotos são um caos, recebe reclamações sempre e uma moradora do "Beco do Seu Badú"

que jâ fez mais de trinta ligações e ainda não foi atendida. Acrescentou sobre um video no

Baino Carvão que mostra o que é coneto, pois nos canteiros não foram limpos direitos, bem

como os quebra-molas e esgotos. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) elencou

sobre a situação do CAPES, pois o antigo pÉdio foi utilizado para implantação do Centro de

Especialidades Médicas e continua sendo mantido o CAPES na UBS do Alto São Geraldo.

Parabenizou os atletas da equipe de taekwondo que participaram do Campeonato Nacional,

parabenizou também a equipe de ciclistas OITICICA parabenizou o Secretario de

Infiaestrutura pela obra feita em frente a Farmácia Bem Viver e BR 405; Pediu atenção a

Rua Francisco Dantas pela situação do calçamento, assim como a Rua Francisco Lopes

Bezerr4 Bairro Domingos Gameleira. Destacou para o Poder Executivo fazer algo sobre os
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animais de rua, pois a populaçâo cobra e pediu atenção nessa demanda. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) parabenizou os pau-ferrenses pela festa de Nossa Senhora da

Conceição, pois foi um show lindo. Pediu uma emenda no Projeto de Lei que proíbe fogos

de artificios, para que na festa da padroeira sejam soltos apenas fiogos de artificios sem sons.

No que tange aos fogos de artiÍicios e o Vereador Célio de Queiroz (Célio da Fannácia), o

Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) explicou que podia pegaÍ a ata da sessão

anterior, que só menciona que o mesmo estava no local que foram soltos os fogos de artificio

e podia comprovar. No que tange ao Centro de zoonos€s, o Vereador Francisco Gutemberg

(Gugu Bessa) explanou sobre o Relatório Quadrimestral de Saúde que foi apresentado, e a

Secretiária de Saúde afirmou quejá foi contratado e feito licitação para que se providencie o

Centro de Zoonoses. Continuou pontuando as melhorias na saúde em Pau dos Ferros, e

sugeriu que todos vissem as outras apresentações dos RQS de anos anteriores, assim poderia

ver o percentual de investimentos. Destacou que no Bairro Carvão, nunca tiúa sido feita

até entÊÍo, uma terraplanagem tão grande na BR 266. O pequeno expediente foi encerrado.

Por seguinte, a Presidente da Casa, Itacira Aires (Bolinha) encerrou a 37" sessão ordinária e

para constar, eu" Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira Vereadora/l' Secreúria da Mesa

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

Oliveira Lima, na condição de Assistente da Mesa, que vai assinada por mim e pelos(as)

demais vereadores e vereadoras presentes, mediante lista de presença dos vereadores e

vereadoras, constante no Liwo de Registro de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 09 de dezembro de 2021 .

Franc rsca lra Aires Nunes JosefaI a Oliveira
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