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     Ata da 29ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e 

dezessete, às 17h45minh (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, 

JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES, JOSÉ GILSON 

RÊGO, HUGO ALEXANDRE, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, 

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE 

QUEIROZ E O PRESIDENTE ERLADO 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. Dando continuidade O Presidente passou a Pauta da ordem do 

dia para A Senhora secretária fazer a leitura que consta as seguintes 

matérias: Projeto de lei Nº1746/2017, Projeto de lei Nº1763/2017, 

Projeto de lei Nº1765/2017, Projeto de lei Nº1766/2017, Projeto de lei 

Nº1767/2017, Projeto de lei Nº1769/2017, Projeto de decreto 

legislativo Nº002/2017, Requerimento Nº192/2017, Requerimento 

Nº194/2017, Requerimento Nº195/2017, Requerimento Nº196/2017, 
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Requerimento Nº197/2017, Requerimento Nº198/2017, Requerimento 

Nº200/2017. Dando continuidade o Senhor Presidente passou o Projeto 

de lei Nº179/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura 

que tem como lei: Fica denominada de José Lopes (Jessé), o açougue 

público municipal. Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor 

Presidente encaminhou para comissão de Justiça e redação final para 

receber parecer e posteriormente voltará ao plenário para discursão e 

votação. O Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1763/2017 para 

a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: fica 

denominada a rua projetara de Rua Maria da Apresentação. Concluída 

a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente encaminhou para comissão 

de Justiça e redação final para receber parecer e posteriormente voltará 

ao plenário para discursão e votação. Em seguida o senhor Presidente 

colocou o projeto de lei em votação que depois de discutido foi aprovado 

por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor 

Presidente passou o Projeto de lei Nº1765/2017 para a Senhora 

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

gratificação de representação para secretários municipais ou 

equiparados a estes que pertencem ao quadro de servidores efetivos 

do município. Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente 

encaminhou para comissão de Justiça e redação final para receber 

parecer e posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. O 

Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1766/2017 para a Senhora 

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

denominada a rua projetara de Rua Carolina Elcina de Queiroz. 

Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente encaminhou 

para comissão de Justiça e redação final para receber parecer e 

posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. O Senhor 

Presidente passou o Projeto de lei Nº1767/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: Dispõe sobre a 

criação e/ou reformulação da estrutura administrativa do poder 

legislativo Municipal, que trata sobre a criação de cargos e dá outras 

providências. Concluída a leitura o Senhor Presidente consulta o 

plenário e a comissão de legislação justiça e redação final, se poderiam 
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dispensar as formalidades para que esse projeto pudesse tramitar de 

forma normal, pois existe uma necessidade a ser atendida, uma exigência 

do tribunal de contas. Havendo a concordância dos membros da 

comissão e dos vereadores presentes, e aprovado por unanimidade a 

matéria entra em discussão. O Vereador Eraldo Alves cumprimenta a 

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

do facebook, e diz que está sendo acrescentado dois cargos a estrutura já 

existente. Então como solicitado pelo tribuna de contas é necessário que 

modifique essa lei, e está sendo acrescentado apenas coordenador de 

patrimônio, pois precisa ter uma pessoa responsável pelo alto 

acompanhamento e controle do patrimônio, bem como o controle do 

almoxarifado. E outra orientação recebida do Tribunal de contas é a 

respeito dos arquivos da casa que também deve ser bem cuidados e que 

deve ter um funcionário efetivo da casa para a função, para que seja feito 

um controle de todos os arquivos existentes na casa. Então apenas por 

necessidade estão sendo criados apenas esses dois cargos, pois os 

demais já são existentes. E que foram enviados a todos os vereadores a 

lei para que fosse analisado, assim como a especificação e 

responsabilidade de cada servidor. O Vereador Hugo Alexandre 

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

assistindo através do facebook, e deixa claro seu voto a favor pois se trata 

de uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Norte. E que deve ser obedecida essa recomendação para o bem da 

casa e da população. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que a favor do projetos. Em seguida o senhor Presidente 

colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi aprovado 

por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor 

Presidente passou o Projeto de lei Nº1769/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: introduz o 

“Projeto de Xadrez nas Escolas” que será instituído no âmbito das 

escolas municipais de Pau dos Ferros. Concluída a leitura do projeto 

de lei o Senhor Presidente encaminhou para comissão de Justiça e 

redação final para receber parecer e posteriormente voltará ao plenário 

para discursão e votação. O Senhor Presidente passou o Projeto de 
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Decreto Legislativo Nº002/2017 para a Senhora Secretária para que 

seja feita a leitura que tem como decreto: Concede o título de cidadão 

Pauferrense ao Sr. Alexandre Wallace Ramos Pereira. Concluída a 

leitura do projeto de Decreto Legislativo o Senhor Presidente encaminhou 

para comissão de Justiça e redação final para receber parecer e 

posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. O Senhor 

Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 194/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: reque o 

abastecimento de água no Sítio Retiro, zona rural do municipio. 

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 essa comunidade está com uma grande necessidade de 

água assim como todos o município, porém lá os moradores tem uma 

cisterna e duas caixas de água, então assim seria mais fácil pois a 

população daquela comunidade está sofrendo com a falta de água. O 

Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, e diz que é de 

responsabilidade da caern o abastecimento de água do município embora 

a prefeitura faça muito essa função de abastecimento, e que acredita que 

será bem recebido esse requerimento pelo gestor pois é uma grande 

preocupação dele a falta de água. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta 

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

do facebook, e parabeniza a preposição do vereador Sarg. Monteiro, pois 

isso também é de competência do município juntamente com a defesa 

civil, e que os moradores da zona rural vem sofrendo muito com essa falta 

de água. E que é lei que em comunidade com mais de dez família os 

carros pipas devem fazer o abastecimento, sendo necessário apenas ser 

feito um cadastro na sede da prefeitura. O Vereador Gordo do Bar 

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

assistindo através do facebook, e diz que conhece a necessidade daquela 

comunidade e sabe que vivem em um sofrimento sem água, existindo 

uma grande necessidade e que esse problema tem que ser solucionado. 

E que todos são sabedores do sistema pag que é unicamente para 

prestar serviços as comunidade Rurais. O Vereador Gugu Bessa 
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cumprimenta a todos os presentes, e diz que o sistema pede dez famílias, 

mas que dependendo da necessidade da comunidade ela tem direito ao 

abastecimento. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, e que após os esclarecimentos do Ver. Gugu estarão tomando 

as providencias cabíveis. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que é responsabilidade sim do município o 

abastecimento, e que não é só essa comunidade que está passando por 

essa necessidade e que infelizmente a o município não está sanando 

essas necessidades. E que gostaria também de lembrar que ser chamada 

a atenção do município pois o carro do pag está passando pela 

independência para aguar os canteiros daquela avenida. Por isso deixa 

uma preocupação pois está tendo uma grande falta de água para que 

esteja sendo usado esses carros para aguar canteiros, sendo que esses 

carros devem ser utilizados para o abastecimento da zona Rural. O 

Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, e diz que na 

legislatura passada foi um dos que cobrou veementemente de tudo que 

viesse em do pag fosse usado na zona rural, e que existiam quatro 

equipamentos para mecânica. Pois só sabe a necessidade quem já sentiu 

na pele a necessidade. E que tem que ser cobrado essas necessidades 

para zona rural. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que ele já cobrou muito e vai cobrar mais, pois já flagrou 

por diversas vezes para que as maquinas do pag trabalhando na zona 

urbana e em unidades particulares. E que isso não é permitido e que vai 

cobrar a favor da população da zona rural. O Vereador Junhão 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que também está na casa para 

fiscalizar mesmo, procurar as pessoas responsável e tomar as 

providencias cabíveis. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que realmente o abastecimento de água no Sitio Retiro é 

de urgência, assim como vários sítios da zona rural da cidade. O 

Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, e diz que é 

função do parlamento, mas que existe uma diferença em não puder e 

priorizar, e que temos que dar a prioridade a zona rural. Mas que se 

necessitar na zona urbana também precisar também pode ser usada na 

cidade. E que tem quase certeza que não é proibido usar carro do pag na 
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zona urbana. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que aproveitando a oportunidade gostaria de dizer que no 

seu bairro João XXIII, o abastecimento de água não está sendo feito pois 

a caixa de água está furada, como em outros bairros. O Vereador Gugu 

Bessa cumprimenta a todos os presentes, e diz que que sobre as caixas 

de água todos os vereadores podem procurar o órgão competente 

CAERN para o abastecimento pois será muito bem atendido o pedido de 

qualquer um dos edis da casa. E que também gostaria de esclarecer que 

as maquinas do pag só pode ser usadas na zona rural, e que em hipótese 

alguma pode ser usada na zona urbana. O Vereador Hugo Alexandre 

cumprimenta a todos os presentes, e diz ao Ver. Gilson que sempre pede 

para falar sem achismo que procure fazer isso também. A Vereadora 

Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, e diz que todos vem 

passado por uma grande falta de água, e que esse hoje é o problema 

para a cidade e região. E que já foi muito procurada por populares de da 

zona rural que queriam saber desses equipamentos que não estão 

chegando as comunidades da zona rural. Em seguida o senhor 

Presidente colocou o requerimento em votação que depois de discutido 

foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 

Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 195/2017 para a 

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

requer solicita a realização do campeonato amador de futebol, ainda 

este ano em nosso município. O Vereador Gugu Bessa diz o 

requerimento do vereador Hugo Alexandre está prejudicado pois já estão 

sendo feitas as inscrições para o campeonato municipal que será no mês 

de novembro. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

presentes, e o vereador aceita a reivindicação por não ter tido 

conhecimento. Em seguida o senhor Presidente retira o requerimento de 

votação por esta prejudicado. O Senhor Presidente passou o 

REQUERIMENTO Nº 196/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: requer a convocação da secretaria 

de saúde do município, a Sra Zélia Maria Leite, para prestar 

esclarecimentos acerca do atendimento dos munícipes no âmbito da 
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SESAU. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra aos 

autores do requerimento. O Vereador Eraldo Alves cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que é um ato simples e de direito de qualquer 

parlamentar da casa, ao momento que entender a necessidade de 

convocar qualquer auxiliar da gestão municipal. E que não é nada demais 

apenas estão convocando a senhora secretaria a dar esclarecimentos 

sobre os trabalhos desenvolvidos em sua secretária, com foco para o 

atendimento feito pela própria secretaria, assim como o serviço prestado 

pelos postos de saúde. E que por haver várias reclamações acerca 

desses serviços, estão convocando a secretaria de saúde. O Vereador 

Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, e que lembrou que no 

passado foi feito um requerimento para a vinda de um secretário do 

município e foi vetado, pois foi vetado por ter maioria da bancada de 

oposição na época. E que foi pego de surpresa por esse requerimento, 

pois na próxima quinta ela estará na casa para fazer uma prestação de 

contas da sua gestão, mas que sabe que ela sem dividas virá até a casa 

para dar essas explicações. E que a população irá fica satisfeito com suas 

explicações pois ela está de parabéns pelo trabalho que vem 

desenvolvendo no município. O Vereador Eraldo Alves cumprimenta a 

todos os presentes, esclarece ao vereador Gugu que a vinda da 

secretaria a casa na próxima quinta não será de livre e espontânea 

vontade, pois ela está cumprindo o que determina a lei que ela apresente 

ao legislativo seu relatório de gestão. E que a vinda dela será apenas 

para apresentar seu relatório de gestão, então por ser esse o motivo 

estamos solicitando outra audiência para as explicações, indagações e 

questionamentos. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que é de obrigação dela vi, mas que na legislatura 

passada foi pedido um mesmo requerimento e não foi atendido, foi vetado 

pela bancada de situação. E que isso não acontecerá nessa legislatura. O 

Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, e diz que não 

será vetada pela sua bancada esse requerimento, pois acredita que seja 

reinvindicação da população. E que é de direito do vereador chamar 

servidor do município para prestar esclarecimentos. E que não é fácil ser 

secretario principalmente de saúde, pois estão passando por diversas 
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dificuldades. Mas que não será um dificuldade a vinda dela juntamente 

com sua equipe para prestar os esclarecimentos devidos a população. O 

Vereador Eraldo Alves cumprimenta a todos os presentes, e diz que fica 

satisfeito em saber que não é por picuinha política, que querem apenas 

explicações para a população acerca do seu trabalho e dos postos de 

saúde. E que é impossível que algum vereador sendo situação ou 

oposição dizer que não está recebendo reclamação da população acerca 

do trabalho desenvolvido pela sua secretária, pois as reclamações são 

persistentes a todos. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que uma matéria que já deveria ter sida adiantada a 

tempos, pois é de necessidade desses esclarecimentos a população, 

principalmente por ter uma grande competência como secretaria. Em 

seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em votação que 

depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO 

Nº 197/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como ementa: requer a realização de audiência pública visando a 

discussão acerca da problemática do abastecimento d´água no 

município de Pau dos Ferros. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra aos autores do requerimento. O Vereador Eraldo Alves 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que a iniciativa da mesa diretora 

nessa proposta é visando se unir a uma causa nobre que está deixando 

inquieta e preocupados que a questão do abastecimento a cidade de Pau 

dos Ferros, através da CAERN. E que a perspectiva para o abastecimento 

futuro inclusive dessa forma precária, não é muito boa. E que no início o 

abastecimento chegou com rodizio de três dias por setores, e hoje chega 

em torno de 30/40 dias. E o motivo disso é adutora de engate não está 

aguentando suportar por sua validade de serviços já está no prazo 

estipulado. Então por esse motivo a solicitação dessa audiência pública, 

para que a CAERN possa explicar tecnicamente a situação da adutora de 

engate a sociedade, e procurando também visar uma solução futura para 

esses problemas que vem preocupando muito a toda a população. Então 

é necessário nessa audiência para descobrir o caminho mais rápido e 

seguro para solucionar nossos problemas. E que será aceitado sugestões 
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para o envio de convite para governantes estaduais e federal, para um 

debate saudável para discutir e solucionar os problemas. O Vereador 

Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza a mesa 

diretora e a casa por esta fazendo essa audiência pública pelo luta do 

abastecimento da cidade de Pau dos Ferros, pois essa é uma luta de 

todos, uma luta constante pela transposição do Rio São Francisco depois 

uma luta pela adutora. Então vamos unir forças juntos a todos para que 

possam sanar essa situação que toda a população vem sofrendo que é a 

falta de água.  E que unindo forças poderão chegar longe nessa 

conquista. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que o Rio São Francisco já teve várias promessas e que espera que 

dessa vez venha a chegar para sanar a necessidade do município. E que 

essas promessas não venha apenas para ganhar nome em tempos 

políticos. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que falar da necessidade de água de todo pauferrense e população do 

alto oeste, e que a necessidade e grande e a manutenção dessa adutora 

que foi e está sendo feita já está e vai se corromper ainda mais, e que 

isso causa a preocupação. E que está mais que na hora de todos 

começarem a gritar por água para conseguir sanar a necessidade dessa 

população que clama por ajuda a falta de água. E que todos tem que se 

unir para poder ecoar uma grande voz em busca de soluções para o 

abastecimento de água. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os 

presentes, e parabeniza a mesa pela iniciativa e diz que é muito 

importante, pois a população vem sofrendo muito com essa falta d´água, 

e que a população também precisa se movimentar juntamente com os 

vereadores, a essa grande preocupação. A Vereadora Itacira Aires 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que a problemática da água no 

município e região, e que falta de água está sendo e vai ser o maior 

problema que estamos e vamos enfrentar. Pois a esperança passada era 

que o inverno viesse a encher a barragem de Pau dos Ferros, mas que 

acabou o inverno e não conseguimos um abastecimento para a nossa 

barragem. Então diante dessa crise precisamos todos unir forças, 

clamando e pedindo para que não tenhamos problemas ainda mais 

graves no futuro. E que nesse momento a câmara está convocando 
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autoridades que possamos unir forças para ter um grande problema para 

a população. E que assim como a adutora de engate partiu dessa casa 

venham a achar soluções também para sanar o esse grande problema. 

Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em votação que 

depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO 

Nº 198/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como ementa: requer um calendário de atividades e ações de 

combate e prevenção a Obesidade, Diabetes e Hipertensão arterial 

em nossa cidade. 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 requerimento é de muita importância 

pois na cidade não tem uma data especifica para que a população tenha 

esses atendimentos, e que com esse calendário ajudará bastante a 

prevenção e combate a essas doenças. O Vereador Gilson Rêgo 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o ver. Xixico pela ação, 

e que já existe o Programa Hiperdia em prevenção a hipertensão e 

diabetes, que movimenta os postos. E que essa reinvindicação é bem 

vinda pois reforça ainda mais os programas já existentes. A Vereadora 

Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, e que após ouvir 

atentamente acha de bastante importância que mesmo já existindo esses 

programas seja feita uma divulgação pois as pessoas precisam saber 

como e onde funciona. Em seguida o senhor Presidente colocou o 

requerimento em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. ENCERRADA a Pauta 

da Ordem do dia. O Senhor Presidente declara aberto o pequeno 

EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO 

AUGUSTO DE QUEIROZ, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE 

ASSIS. O Vereador Francisco José cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que gostaria de parabenizar o policial militar no seu dia 26 de 

setembro, os valorosos policiais que ariscam sua vida todos os dias a 

serviço da população. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que gostaria de registrar que domingo foi o encontro do 
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centro pauferrense em comemoração aos trinta e cinco anos de sua 

criação, esse encontro foi no sindicato dos auditores fiscais do Rio 

Grande do Norte. E que foi muito importante pois lá tinha uma grande 

quantidade de pauferrenses. E na oportunidade foi anunciado que o 

próximo encontro será dia 8 de Dezembro em Pau dos Ferros; onde vai 

ser realizada uma festa na AABB de encontro com os filhos ausentes que 

terá a renda revestida para uma entidade da cidade de Pau dos Ferros. E 

que também no domingo teve a honra de participar do lançamento do livro 

“Caminhos de Fé” e aniversario de 40 anos de Pe. Inácio Lopes, 

pauferrense do Bairro São benedito que hoje está atuando na cidade de 

Santana do Mato. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que gostaria de fazer uma cobrança ao chefe do executivo, pois foi 

suspenso os trabalhos da Orla do Açude 25 de Março, e pede que 

comece logo com urgência essa obra. O Vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos os presentes, e convoca a população para que no 

dia 6 de Outubro todos possam estar presentes na audiência pública 

sobre a transposição do Rio São Francisco Eixo Norte; na cidade de 

Apodi às 9hrs da manhã no Auditório do IFRN. E que ontem esteve 

visitando duas obras do município e que logo estarão retomando as obras 

no início do próximo ano. Pois o Prefeito está retomando todas as obras 

paradas na gestão passada. 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. 

 

 

 

 


