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     Ata da 35ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

(Décima Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, 

realizada aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 

17h30minh (dezessete horas), reuniram-se os Senhores Vereadores no 

Salão Nobre Ver. Antônio Alvino de Souza, no Prédio sede da Câmara 

Municipal, localizado à Rua Pedro Velho nº 1291, nesta cidade sob a 

Presidência do Exmo. Senhor Ver. Eraldo Alves de Queiroz. E 

secretariado pela Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes. A Exma. Sra. 

primeira secretária da casa, fez a conferência do quórum, verificando-se o 

comparecimento dos seguintes vereadores: FRANCISCO GUTEMBERG 

BESSA DE ASSIS, JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO, RENATO ALVES 

DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, JOSÉ 

GILSON RÊGO GONÇALVES, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, 

JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, 

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE 

QUEIROZ E O PRESIDENTE ERALDO ALVES DE QUEIROZ. Havendo o 

número regimental o Excelentíssimo Senhor Presidente Eraldo Alves De 

Queiroz agradeceu a presença dos senhores vereadores e de todos os 

presentes, invocando a proteção de DEUS, declarou aberta a presente 

sessão. Em seguida o Senhor Presidente apresentou a atas da 34ª 

sessão ordinária, que foi disponibilizada nos e-mails dos vereadores e no 

mural. Em seguida colocou a Ata em discussão, como não houve 

pronunciamento dos vereadores a mesma foi colocada em votação e foi 

aprovada por unanimidade dos votos dos Vereadores presentes. Dando 

continuidade O Presidente passou a Pauta da ordem do dia para A 
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Senhora secretária fazer a leitura que consta as seguintes matérias: 

Projeto de lei Nº1780/2017, Projeto de lei Nº1796/2017, Projeto de 

Decreto Legislativo Nº007/2017, Requerimento Nº113/2017, 

Requerimento Nº121/2017, Requerimento Nº140/2017, Requerimento 

Nº149/2017, Requerimento Nº217/2017, Requerimento Nº223/2017, 

Requerimento Nº224/2017. Dando continuidade o senhor presidente 

passou o Projeto de lei Nº1780/2017 para a Senhora Secretária para que 

seja feita a leitura que tem como lei Fica denominada a rua projetada, 

de Rua Cosmiro Rosa do nascimento. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente encaminhou o projeto de lei para comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final para analise, parecer e providências cabíveis; e 

retornará posteriormente para o plenário para discussão e votação. O 

Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1796/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: Fica 

denominada a rua projetada, de Rua Felismina Alves de Lima. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente encaminhou o projeto de lei para 

comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para analise, parecer e 

providências cabíveis; e retornará posteriormente para o plenário para 

discussão e votação. O Senhor Presidente passou o Projeto de Decreto 

Legislativo Nº007/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que tem como lei: Concede o título de cidadão Pauferrense ao 

senhor Reinolds Nelly Pinheiro. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

encaminhou o projeto de lei para comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final para analise, parecer e providências cabíveis; e retornará 

posteriormente para o plenário para discussão e votação. O Senhor 

Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 113/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: requer a 

pavimentação e urbanização no desnível (mais conhecido por 

BURACO) da Rua Antônio Gurjão, no Bairro São Geraldo. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do 

requerimento. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que é com muita honra que vem através desse 

requerimento pedir essa melhoria para o referido Bairro, então através 
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desse requerimento vem pedir a pavimentação dessa rua para a melhoria 

dos moradores dela. E que já fez um oficio através de seu gabinete e 

pediu esforços através do Deputado Galeno Torquato para que fosse 

colocado uma defensa no trecho que denomina a Rua (chamada de 

Buraco), e foi com o Deputado no órgão do DR e tiveram a promessa de 

que seria colocada essa defensa, escadarias e um acesso para 

cadeirantes. Então isso será de muita importância para os moradores 

daquela rua. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que conhece muito bem a referida rua e os problemas que 

aquela rua enfrenta, problema esse serio que tem que ser resolvido. Pois 

é perigoso que motos ou carros desçam na rua e consequentemente 

entre nas casas, então de urgência que seja feita essas melhoria mas que 

os governantes olhem por aquele buraco para fazer uma obra ainda 

melhor para resolver aquele problema. O Senhor Presidente diz também 

conhecer muito bem a referida rua, e que é de grande necessidade que 

seja feita uma grande obra naquela rua, sendo a nível de estado ou 

município deve ser tomadas providencias para melhoria do moradores. O 

Vereador Sarg. Monteiro diz que as providencias devem ser tomadas o 

mais rápido possível pois a comunidade vive com medo de carros, motos, 

e até mesmo ônibus e caminhões entra casa a dentro, causando um 

grade acidente ou até mesmo morte das pessoas que ali residem. O 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que já morou ali 

há alguns anos atrás e esse sempre foi um grande problema, então a 

providencia deve ser tomada com urgência. O Vereador Galego do Alho 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e parabeniza o vereador pelo 

requerimento pois é de muita importância para os moradores daquela rua. 

Em seguida o senhor Presidente colocou a indicação em votação que 

depois de discutida foi aprovada por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO 

Nº 121/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como ementa: requer a implantação da rede de internet pública 

wireless no sítio Barragem, especificadamente nas proximidades do 
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cruzeiro. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 

autor (a) do requerimento. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a 

todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através 

do facebook, diz que na justificativa já está bem clara, mas que pede ao 

gestor que atenda esse requerimento pois a população também 

necessitam que essa tecnologia chegue até aquela comunidade. O 

Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como também 

a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que que está de 

parabéns o Vereador pelo requerimento pois aquela comunidade merece 

essa rede de internet, uma comunidade grande e que tem a necessidade. 

O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o 

Vereador por mais esse requerimento para aquela comunidade. Em 

seguida o senhor Presidente colocou a indicação em votação que depois 

de discutida foi aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 140/2017 

para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: requer uma ponte metálica no sangradouro do açude 25 de 

março, na rua Joel Praxedes, no bairro Riacho do Meio. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do 

requerimento. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que é de muita necessidade dessa melhoria, pois a que 

tinha já caiu e lá está interditado. O Vereador Junhão cumprimenta a 

todos os presentes, e parabeniza o vereador pelo requerimento, e que 

pode ser que agora saia essa ponte, pois já teve pedido do Ver. Xixico 

para fazer algumas melhorias pois a ponte estava muito deteriorada. E 

que espera que agora seja construída essa nova ponte, maior e mais 

larga. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o 

Ver. Gugu pelo requerimento pois é de muita necessidade para aquela 

comunidade, mas que já existe um projeto para aquela ponte só não sabe 

com qual o material será construido. O Vereador Galego do Alho 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 
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assistindo através do facebook, parabeniza o vereador e diz ter certeza 

que esse requerimento vai ser atendido, e que a comunidade só tem a 

ganhar. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que a 

ponte antiga realmente não está mais funcionando mesmo, mas que acha 

difícil sair essa ponte pois já faz meses que pediu para limpar a parede do 

açude. Mas que espera que saia essa ponte pois é de necessidade da 

população. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, 

como também a todos que estão assistindo através do facebook, diz que 

tem certeza que esse pedido será atendido pois tem uma grande 

necessidade. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que esse requerimento é de suma importância pois estará 

solucionando o problema daquela comunidade, e com a construção irá 

melhora a condição de trafego naquela ponte. E que será uma grande 

realização se atendido esse pedido. O senhor Presidente diz que não vai 

considerar a matéria prejudicada por que o vereador Gilson não sabe 

dizer de certeza se já tem algum projeto para aquela ponte, e que não 

entende o por que ele citou sem certeza que já existia o projeto querendo 

assim prejudicar a preposição. Mas que reza para que essa ponte seja 

construída antes que a outra caia completamente, pois iria trazer danos 

ainda maior. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, 

como também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz 

que ele deve ter visto algum projeto. Mas deve ter sido o projeto da orla 

do açude 25 de março pois no mesmo existe uma ponte metálica, mas 

para construção em outro local. Mas a que está pedindo é no bairro 

Riacho do Meio. Em seguida o senhor Presidente colocou a indicação em 

votação que depois de discutida foi aprovada por unanimidade dos votos 

dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o 

REQUERIMENTO Nº 149/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: requer a reforma da unidade de 

Saúde Maria Fiel de Souza, no Sítio Maniçoba. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O 

Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como também 

a todos que estão assistindo através do facebook, diz que esse 
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requerimento é de suma importância para aquela comunidade, e que seja 

feita essa reforma pois faz muitos anos que não é feito nenhuma melhoria 

naquela unidade de saúde, e que quando feita irá beneficiando moradores 

também dos sítios vizinhos. E que assim como ele os vereadores Eraldo e 

Bolinha sabem a necessidade dessa melhoria pois convivem naquela 

comunidade. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, 

como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 

parabeniza o vereador pela iniciativa dessa proposição, pois tudo que 

vem para a melhoria da população será muito bem vindo, e que sabe da 

necessidade inclusive de uma sala de espera para aquela unidade pois os 

espaço é muito pequeno. E que venha um olhar melhor para o homem do 

campo, pois eles também merecem esses benefícios. O Vereador Gilson 

Rêgo cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 

estão assistindo através do facebook, e parabeniza o Ver. Gugu pela 

iniciativa, pois esse é um posto pequeno que tem necessidade de reforma 

pois há muitos anos é feito reforma. E que é uma população que merece 

esse benefício para aqueles moradores. O Presidente da casa diz que 

não poderia de falar da sua terra o sitio Maniçoba, e sobre o Posto de 

saúde que foi uma grande conquista do ex vereador da casa o Senhor 

João Queiroz que lutou arduamente para conseguir essa unidade de 

saúde. Posto de saúde esse que atende além de sítios vizinhos atende 

também algumas pessoas que se deslocam da cidade em busca de 

atendimento. E diz também que espera que o Ver. Gugu tem a satisfação 

de ser atendido, pois foi líder do Governo, do prefeito atual em 

legislaturas passadas, e lutou e pediu muito por reforma e ampliação 

daquela unidade, e que foi feita apenas algumas melhorias, mas que na 

verdade a unidade está precisando de uma ampliação para atender 

melhor a demanda daquela comunidade e região. E que como presidente 

está à disposição para somar forças para aquela unidade assim como 

outras da cidade. O ver. Gugu Bessa convida os vereadores a jutarem 

forças junto a ele para essas melhorias e que está à disposição para lutar 

pelo povo e pelo melhor para a cidade. E deixa a disposição para os 

vereadores que quiserem se subscrever. Em seguida o senhor Presidente 

colocou a indicação em votação que depois de discutida foi aprovada por 
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unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente 

passou o REQUERIMENTO Nº 217/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como ementa: requer a urbanização e 

pavimentação asfáltica da rua São Benedito e da Av. Dinarte Mariz, 

no Bairro São Benedito. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou 

a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador Galego do Alho 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que é de muita importância esse 

benefício para o fluxo de veículos, deixando também a rua mais bonita. E 

que tem certeza que os moradores daquela rua ficaram muito gratos. Em 

seguida o senhor Presidente colocou a indicação em votação que depois 

de discutida foi aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 223/2017 

para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: requer a construção de um redutor de velocidade, em frente 

à Escola Municipal Nila Rêgo, localizada no Conjunto Princesinha do 

Oeste. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 

autor (a) do requerimento. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que esse redutor é de extrema necessidade, pois os 

carros e motos passam em alta velocidade, e com esse redutor irá 

diminuir o risco de acidentes. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que esse requerimento é de suma importância para 

aquela unidade de ensino. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que essa proposição é muito simples para todos, mas 

de muita importância para os alunos daquela escola. E que tem 

lembrança que já foi pedido em outros momentos esse redutor de 

velocidade, e que é de muita importância esse redutor naquela unidade 

de ensino. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que é de muita importância esse redutor de velocidade em frente 

aquela unidade de ensino, que assim como a Vereadora Bolinha externou 

já foi pedida em outra legislatura. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a 

todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através 

do facebook, e parabeniza o Ver. Xixico pela iniciativa, mas que também é 
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importante que todos como cidadão possam se corrigir como condutor e 

usar a consciência de seguir as normas de trânsito. Em seguida o senhor 

Presidente colocou a indicação em votação que depois de discutida foi 

aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 

Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 224/2017 para a 

Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: 

requer a pavimentação e saneamento das Ruas Raimundo Melo e 

Francisco Henrique da Cunha, no Bairro São Benedito. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do 

requerimento. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que realmente essas melhorias para essas ruas é de suma importância, 

pois irá melhorar muito o trafego das pessoas e moradores daquelas ruas. 

A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, e diz que é 

de muita importância esse requerimento, e que inclusive essa rua é onde 

a mesma reside, que na legislatura passada também pediu essa 

pavimentação. E pede ao líder do Governo que seja feita essa 

pavimentação, que agilize esse processo de pavimentação pois já foram 

até licitadas. E que todos tem a consciência que todas as ruas precisam 

ser pavimentadas, de exemplo o Bairro São Benedito tem várias ruas que 

não são pavimentadas. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que a proposição é de muita importância, mas que ainda 

esse mês será resolvido o problema dessas ruas, e que em conversa com 

o engenheiro da prefeitura Claudio Fidas, e ele garantiu que o problema 

da pavimentações já está sendo resolvido, assim como alguns bueiros 

que será resolvido. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que a cobrança pela pavimentação dessas ruas está 

mais que certa, pois a população cobra essas pavimentações. Mas que 

tem algumas ruas que no papel já estão como pavimentadas, e que 

precisam serem feitas com recursos próprios. Então espera que o gestor 

municipal realize essas pavimentações. O Vereador Gilson Rêgo 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que em conversa com os demais 

vereadores ficou sabendo que já está licitada e já está em execução. E 

que por já está em execução a matéria deveria está prejudicada. O 
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Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que como ainda 

não foi feita publicação alguma em diário oficial, a matéria não se 

considera prejudicada. Em seguida o senhor Presidente colocou a 

indicação em votação que depois de discutida foi aprovada por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. ENCERRADA a Pauta 

da Ordem do dia. O senhor presidente passou a senhora Secretaria para 

que fosse feita a leitura os seguintes informativos: oficio Nº 361/2017 

SEGOV; Memorando Nº258/2017 da Secretaria de Saúde; oficio Nº 

361/2017 da SESAU; O senhor Presidente diz que não e obrigado a 

presença dos vereadores pois ela pediu apenas o espaço. E o convite 

para audiências públicas que acontecerá no plenários nos dias 22 e 27 de 

novembro do ano em curso para discussão e aprimoramento da LOA e do 

PPA. Em seguida o senhor Presidente diz que será indispensável a 

presença de todos os vereadores, e declara aberto o pequeno 

EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: HUGO ALEXANDE, 

FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO 

GUTEMBERG BESSA DE ASSIS. O Vereador Hugo Alexandre 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que gostaria de fazer algumas 

reivindicações ao Senhor Prefeito que contrate mais carros pipas pois a 

situação de agua no município está cada dia pior, para que possamos nos 

preparar para dias piores, e também que priorize a população e não os 

canteiros da cidade. E reivindicar também a abertura da UBA, pois foi 

dado prazo pelo prefeito e até o momento nada de abrir, assim como 

também a creche do Alto de São Geraldo. Pediu também informações 

sobre o campeonato municipal, pois até o momento nada de informações, 

e que o estádio 9 de janeiro está totalmente abandonado. Por fim 

agradece a reforma do ginásio do Riacho do meio com a verba que veio 

através do Deputado Raimundo Jácome. O Vereador Gordo do Bar 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que gostaria de avisar a 

comunidade do Sitio Sorriso acerca do abastecimento de água, pois essa 

comunidade é uma das mais penalizadas com a falta de água. E que 
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esteve com o Prefeito e em breve estarão marcando a data para se reunir 

com a população para discutir a cerca desse problema. A Vereadora 

Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, e diz que juntamente com 

o Ver. Sarg. Monteiro foi procurado per alguns pais da Escola Narcisa 

Amélia na Barragem, para contar sobre a situação da construção de uma 

cisterna que seria viável para a unidade de ensino, mas lá nessa escola 

começaram a construção dessa cisterna mas só foi cavado o buraco e 

isso já está com mais de vinte dias. Com isso o local está muito perigoso 

pois não foi interditado e corre o risco de pessoas, e inclusive as crianças 

caírem dentro. E aproveitando o ensejo pede aos vereadores da oposição 

para fazerem uma visita a escola para constatar o que está acontecendo, 

e solicita a Senhora Secretária de Educação para que possa tomar 

alguma providência para aquela escola. E que nas salas de aula onde as 

crianças estão assistindo aula tem matérias de construção podendo 

acarretar outros problemas. Por fim diz que no Carvão também 

encontraram muito lixo nas ruas, e pede também ao Ver. Gutemberg 

como anda o trabalho da comissão a respeito do desassoreamento da 

barragem publica de Pau dos Ferros. O Vereador Sarg. Monteiro 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que também lava a respeito da 

escola Narcisa Amélia, e pede ao senhor Prefeito que tome as 

providencias a respeito da Educação do município, pois está cada dia 

mais precária. E que também esteve em Natal junto com a associação de 

policiais e bombeiros da região, e que aconteceu o que não era de desejo 

mas que entraram em parada estadual, pois o salário não está sendo 

pago em dia. E por fim registra que entregou no gabinete do Deputado 

Galeno Torquato um oficio reivindicando o recapeamento da barragem 

até o Reencontro, e quer agradecer ao Deputado por ter dado uma 

grande atenção e por ter iniciado os trabalhos. O Vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e agradece ao Deputado Galeno 

Torquato mesmo sendo o primeiro trabalho que faz por está cidade. E que 

quanto ao desassoreamento da Barragem ainda não conseguiram se 

reunir para discutir todos os problemas. E quanto ao campeonato 
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municipal já está sendo tudo encaminhado, e quanto aos carros pipas já 

estão resolvendo todos os problemas de competência de cada órgão. E 

por fim disse que a UPA de Pau dos Ferros estava abandonada, e o chefe 

do poder executivo está tomando todas as providencias cabíveis, para 

começar o funcionamento da UBA. E que o Estádio 9 de Janeiro estava 

abandonado há anos, mas que o Prefeito irá nessa gestão terminar a obra 

daquele estádio. O senhor Presidente declara encerada a presente 

sessão e não havendo mais nada a relatar eu, Daihanny Denise da Silva 

Técnica Legislativa da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, lavrei a 

presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelo Presidente e 

Secretária. 

 

 

 

 


