
                      Estado do Rio Grande do Norte   

                      Câmara Municipal de Pau dos Ferros   

                      Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato   

   

   

1  

  

      

ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.   

   

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e vinte 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, nesta cidade, cujo 

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

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

0038/2021, a todos os vereadores e vereadoras, a 3ª Sessão Extraordinária da 1ª sessão 

legislativa da 19ª legislatura, com o objetivo de apreciar uma matéria do Poder Executiva: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 0019/2021 de autoria da Excelentíssima Prefeita 

Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município 

de Pau dos Ferros/RN e dá outras providências. A Excelentíssima Sra. Itacira Aires Nunes, 

Presidente da Casa, cumprimenta a todos os presentes que se encontram de forma presencial 

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

seguida, passou a palavra para Ilustríssima 1ª Secretária da Mesa Diretora, a Senhora 

Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveira, concedendo a palavra para a mesma. 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 conferência de 

quórum, na mediada em que do coletivo de 11 (onze) vereadores/as, registrou-se a presença 

de nove (9), conforme atesta lista de presença constante nesta ata, 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. Francisco 

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

Bessa de Assis 6. Deusivan dos Santos Nazário 7. José Alves Bento (Galego do Alho); 8. 

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 9. Reginaldo Alves da Silva. Os Vereadores Zélia Maria 

Leite e Francisco José Fernandes de Aquino (Gordo do Bar) justificaram as suas ausências. 
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Havendo abertura de quórum suficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. A 

Presidente da Casa, mencionou que segundo a Lei Orgânica do Município e o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, sendo votada em dois turnos. A 

Excelentíssima Presidente explanou que desde dois mil e quinze o Plano Diretor vem sendo 

votado em Pau dos Ferros. A 1ª Secretária leu as razões do projeto, assim como os pareceres 

das comissões pertinentes: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

FINAL; e COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. O Vereador Reginaldo Alves, 

Líder do Governo, afirmou que o referido projeto do Executivo, veio como forma de dar 

ordenamento e planejamento ao desenvolvimento da cidade. Acrescentou que recentemente, 

tivemos uma grande conquista que foi a permanência do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

na cidade de Pau dos Ferros. Falou que o tema já foi bastante discutido, mas é de suma 

importância para a cidade. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) falou que é um projeto 

que já foi bastante discutido e elaborado. Afirmou que o projeto vai ser analisado, cada item, 

dependendo do ano que se destina e a área. O Vereador Deusivan Santos parabenizou a 

Secretária Larissa, pois segundo o vereador, ela se dedicou bastante com cada bairro e com 

a população; afirmou que é um dos projetos mais importantes que se passam na Casa 

Legislativa. A Vereadora Aldaceia Oliveira explanou sobre o desenvolvimento social e as 

consequências que se instauram a partir disso, implicando na infraestrutura, meio ambiente 

e outras áreas. Assim, o Plano Diretor faz parte para que a sociedade se ordene com um 

planejamento estratégico. Destacou sobre o Programa de Pós-Graduação PLANDITES, pois 

é importantíssimo neste sentido. Pontuou sobre outros aspectos que são indispensáveis 

quando se pensam em plano diretor. A Presidente da Casa abordou sobre a importância da 

Secretária Larissa Alves e sua participação no Plano Diretor. Elencou sobre as sugestões que 

foram feitas, assim como as reuniões que foram realizadas para discussão do Plano Diretor. 

A presidente da Casa colocou em votação PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 

0019/2021. Todos os vereadores presentes votaram favoráveis ao projeto. Por seguinte, a 

Presidente da Casa, Itacira Aires (Bolinha) encerrou a 3ª sessão extraordinária, e para 
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constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/1ª Secretária da Mesa Diretora 

da Câmara Municipal, lavrei a presente ata, mediante assessoramento de Gabriela Oliveira 

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

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

constante no Livro de Registro de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.   

   

 

Pau dos Ferros, 09 de dezembro de 2021.   

  

Francisca Itacira Aires Nunes         Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira  

Presidente                                     1ª  Secretária  


