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Ata da 14ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª (Décima 

Oitava) Legislatura. Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às 

17h00minh (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. A Exma. Sra. Verª. Francisca Itacira Aires Nunes, primeira 

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

dos seguintes vereadores: JADER JÚNIOR DE LIMA ARAÚJO, RENATO ALVES DA 

SILVA, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO 

AUGUSTO DE QUEIROZ, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES FRANCISCO 

JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, JOSÉ GILSON RÊGO GONÇALVES, HUGO 

ALEXANDRE DOS SANTOS E O PRESIDENTE DA CASA. Havendo o número 

regimental 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. O Senhor Presidente apresentou a 

ata da 13º sessão ordinária, que foi disponibilizada nos e-mails dos vereadores e no 

mural. O Senhor Presidente colocou a Ata em discussão, em seguida a mesma foi 

colocada em votação que foi aprovada por unanimidade dos votos dos Vereadores 

presentes. 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 

Nº 1742/2017, Projeto de Lei Nº1743/2017, Requerimento Nº026/2017, 

Requerimento Nº035/2017, Requerimento Nº058/2017, Requerimento Nº062/2017, 

Requerimento Nº063/2017, Requerimento Nº066/2017, Requerimento Nº091/2017, 

Requerimento Nº097/2017 Requerimento Nº100/2017, Requerimento Nº116/2017, 

Requerimento Nº117/2017, Requerimento Nº126/2017. O Senhor Presidente passou 

o Ofício de encaminhamento do PROJETO DE LEI Nº1742/2017 para A Senhora 

Secretária fazer a leitura. Concluída a leitura a pedido do Relator da Comissão de 

legislação, justiça e Redação Final e Presidente da Comissão de finanças e 

orçamento o Senhor Presidente consulta o plenário a cerca do regime de urgência 

especial solicitado pelo executivo. O Ver. Gilson Rêgo diz que até entende a 

colocação do vereador Hugo, que inclusive falou com o vereador Monteiro, com o 

vereador Galego do Alho e com o vereador Hugo, para que eles dessem uma olhada 

no projeto, que havia chegado na quinta-feira passada. Que orienta a bancada a 



votar em que se retire o regime de urgência e leve para as comissões. O Senhor 

Presidente diz que não há necessidade de que se consulte o plenário, já que o 

vereador Gilson Rêgo é líder do governo e está pedindo que se retire o regime de 

urgência especial e que seja encaminhando as comissões. O Senhor Presidente o 

encaminhou o projeto de lei para as comissões para receber parecer e 

posteriormente voltar ao plenário para discussão e votação. O Senhor Presidente 

passou o Ofício de encaminhamento do PROJETO DE LEI Nº1743/2017 para A 

Senhora Secretária fazer a leitura. Concluída a leitura do projeto de Lei O Senhor 

Presidente o encaminhou para a comissão de Constituição, justiça e Redação Final 

e posteriormente voltara ao plenário para discussão e votação. O Senhor Presidente 

passou o REQUERIMENTO Nº 026/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: Requer a pavimentação da Rua Alberto 

Barbosa de Miranda, no Bairro João XXIII. Concluída a leitura o Senhor 

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

Augusto cumprimentou todos os presentes e diz que a pavimentação dessa rua é 

muito importante, pois lá já tem a rede de esgoto faltando apenas a pavimentação, 

para complementação e evitar que a água fique a céu aberto, que o trânsito e a 

passagem de pedestre fique impossível. Pede que os colegas votem a favor do seu 

requerimento. O Ver. José Alves bento cumprimenta todos os presentes e diz que 

esse requerimento é de sua autoria, juntamente como o vereador Xixico. Que essa 

rua fica localizada no bairro João XXIII e precisa desse calçamento para que os 

moradores possam transitar de uma melhor forma. 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 035/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: Requer que seja feita escadaria, alambrados e a galeria de esgotos no 

desnível da Rua António Gurjão, no bairro São Geraldo. Concluída a leitura o 

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

Bessa cumprimenta todos os presentes e diz que esse é um problema com o qual 

toda a população de Pau dos Ferros e do bairro São Geraldo vem lidando ao longo 

dos anos. Que não tem como nenhum cidadão que mora naquela rua, que se chama 

rua do buraco, descer que ao tentarem pode ser que desçam rolando ou então 

dando a volta, indo até a torre de rádio e voltando a pé. Que fazendo essa escadaria 

os moradores daquela rua teriam como subir, fazerem suas mudanças de forma 

sossegada e não tendo que dar várias voltas para que possam chegar na BR. O Ver. 

Hugo Alexandre cumprimenta todos os presentes e diz que gostaria de parabenizar 

o requerimento do vereador Gugu. Que pelo menos dá para descer, já que é 

rolando, mas que não para subir. Que vê isso como uma grande oportunidade do 

gestor atual resolver essa situação e tirar aqueles moradores dessa situação tão 

precária, que já sofrem há tanto tempo. Pede que o gestor tenha um olhar especial 

sobre essa situação. O Ver. Xixico diz que morou no bairro São Geraldo durante uns 

três anos, que na época teve uma senhora que escorregou lá e desceu rolando e foi 

parar no hospital e quase morre. Que é uma necessidade de urgência essa 

escadaria, que já desceu até carro no local, que é um buraco aprofundado que se 



vacilar a pessoa cai realmente lá embaixo. Que é favorável e pede que o  colega 

aceite que ele subscreva ao requerimento. O Ver. Sargento Monteiro cumprimenta 

todos os presentes e diz que vai votar a favor do requerimento e que já pede o voto 

dos colegas, pois irá entrar com o requerimento pedindo o calçamento do trecho e 

urbanização. Que só as escadarias não seriam suficientes, já que tem que se pensar 

também na questão da acessibilidade, pois um cadeirante não teria como morar no 

trecho. Que irá com o requerimento para o município e para o DER para que 

seja colocado um guarda-corpo para que se evite acidentes e já está adiantando que 

precisará da ajuda dos colegas para que isso seja votado. O Ver. Gordo do Bar 

cumprimenta a todos os presentes e diz que essa uma problemática que vem se 

arrastando ao longo do tempo, que na legislatura passada foi objeto de um de seus 

requerimentos. Que havia pedido que fosse feito os alambrados, para a proteção, 

que se recorda que houve uma criança que estava jantando na porta de casa e um 

pneu voou e bateu na porta, passando muito perto de bater na criança, que havia 

pedido as escadarias e também saneamento básico, pois lá o esgoto passa dentro 

da primeira casa da rua. Que esse é um problema que já se arrasta a trinta anos, 

que sua defesa é ocular, uma defesa sincera em prol do nome do colega Gugu 

Bessa. O Ver. Gugu Bessa diz que quer deixar bem claro que a casa está toda de 

parabéns, e que quem quiser pode subscrever o requerimento. Que quem ganha é a 

casa e os cidadãos pauferrenses. O senhor Presidente colocou o requerimento em 

votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente diz que por falar em subscrever gostaria 

de pedir aos vereadores que, a exemplo do vereador Francisco Augusto e do 

vereador Gugu Bessa, os vereadores poderiam fazer um carimbo, o qual contribuiria 

para que ao subscrever um requerimento pudesse ser de modo organizado e no 

qual fosse possível identificar os vereadores. Que organização é bom e ele gosta. A 

pedido do autor O Senhor Presidente retirou o REQUERIMENTO Nº 058/2017 de 

pauta. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 062/2017 para a 

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

cobertura da quadra de esportes Assis Bigodão, no conjunto Manoel Deodato. 

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

requerimento. O Ver. Gordo do bar cumprimenta a todos os presentes, diz que sua 

defesa é bem clara, que é o dia-a-dia em pau dos ferros, que acredita que hoje deve 

ter feito uns 40ºC em Pau dos Ferros. Que essa quadra é muito valorosa para o 

Manoel Deodato, que foi muito bem construída e atende os anseios da população, 

mas que esse é mais um pleito da população do conjunto, para que possam usar a 

quadra também durante o dia. Que é um bairro muito populoso, com várias crianças 

e adolescentes. Que a população que ganharia com isso. O Ver. Junhão 

cumprimenta todos os presentes e diz que o colega foi muito feliz nesse seu 

requerimento. Que ali naquela quadra ele dá aulas de musica, que durante o dia 

todos ficam todos dentro da casa vizinha e não podem jogar bola devido o sol 

escaldante. Que com a cobertura da quadra as crianças poderão jogar lá. E que 

façam banheiros também ali e arquibancadas, porque ajuda nos dias de jogos, para 

que as pessoas não fiquem dentro da quadra. Que a população só teria a ganhar 



com isso. 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 063/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer a compra de 

uma ambulância para o Perímetro irrigado. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Ver. Gordo do Bar 

diz que quem conhece a comunidade do Perímetro sabe da necessidade que eles 

tem, não só de um posto com médico trabalhando, mas também de uma ambulância 

para o deslocamento do paciente de lá até o Hospital Regional. Que hoje na maioria 

das casas tem uma moto, mas que nem sempre a doença permite que a pessoa 

saia em uma moto, e a pessoa tem que sair, as vezes de madrugada, pedindo 

aqueles que tem carro que a leve até o hospital. Que o SAMU está de parabéns, 

mas que essa semana toda teve problema na central e as pessoas ligavam lá e não 

eram atendidas. Que a população do Perímetro ganha muito com a compra dessa 

ambulância, que é um investimento mínimo, com um grande ganho. O Ver. Renato 

Alves cumprimenta todos os presentes e diz que o colega está de parabéns, que 

essa ambulância beneficiaria não apenas o Perímetro, mas também as 

comunidades vizinhas. Que isso contribuiria para um atendimento adequado das 

pessoas. Que as pessoas que conduzam essa ambulância façam testes e sejam 

realmente capacitadas para que possam dar o melhor suporte possível aos que 

precisarem. Que é preciso investir na saúde e na educação. Que haja essa 

cobrança, para que o pedido seja realmente atendido. Que a população está 

precisando, que sabe da burocracia imensa do SAMU e isso eles usam por medida 

de segurança. Que tem certeza que Deus irá abençoar e com a boa vontade do 

gestor esse requerimento se concretizara. 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 066/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: Requer a pavimentação e saneamento da Rua Alexandre Fernandes da 

Silveira, no bairro Bela Vista. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Ver. Junhão cumprimenta todos os 

presentes e diz que só complementando o que diz no requerimento quer dizer que 

essa rua fica na entrada de Pau dos Ferros, que ao entrar em uma cidade o ideal é 

que tenhamos boa impressão, que a cidade está pavimentada, está limpa, está 

bonita. Que essas ruas estão esburacadas, de difícil acesso. E espera que seja 

priorizado as entradas da cidade. Que se Deus quiser essa pavimentação será feita 

e as entradas de Pau dos Ferros ficariam bonitas e as pessoas teriam boa 

impressão ao entrarem na cidade. 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 

097/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: Requer que seja construída uma praça no Sitio Barragem. Concluída a 

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

Galego do Alho cumprimenta todos os presentes e diz que essa pracinha é para que 



as famílias possam sentar e conversar, trazer seus filhos para brincar, fazer 

caminhadas. Que gostaria de pedir o apoio dos colegas e ao prefeito para que olhe 

pela barragem, trazendo mais esse beneficio. Que a comunidade ficaria muito feliz. 

O Ver. Junhão diz que gostaria de parabenizar o colega pelo requerimento. Que é 

muito querido na barragem e tem muito respeito pela comunidade. Que nada melhor 

do que falar da barragem contando com a presença de “Véi”, que é morador de lá. 

Que espera que o poder executivo possa olhar com bons olhos a barragem. Que 

deu aulas lá de musica, e formou um grupo de musica e que graças a deus ouve um 

bom trabalho social lá. Que espera que a comunidade seja beneficiada com essa 

praça, e quadra de esportes. Que irá ficar de olho e cobrando do prefeito para que 

ele venha a contemplar a comunidade com essa praça, que lá tem muitas crianças e 

idosos e é necessária uma praça. O Ver. Sargento Monteiro cumprimenta todos os 

presentes e diz que é a favor do requerimento e que veio em boa hora, pois ele está 

com um requerimento para que seja instalada internet no mesmo local. 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 100/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que tem como ementa: Requer que seja inserida nos anais da casa a 

moção de profundo pesar pelo falecimento da Senhora Raimunda Nonata da 

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

requerimento. O Ver. Sargento Monteiro cumprimenta todos os presentes e diz que 

teve o prazer de conhecer Dona Raimunda Caraúbas há muito tempo, mas que se 

aproximou ainda mais dela já próximo de sua morte. Que isso para ele foi muito 

satisfatório por ter encontrado uma pessoa que mesmo doente e debilitada o passou 

muito conhecimento, uma pessoa que era feliz e alegre. Que é um prazer entrar com 

esse requerimento para que a família seja agraciada. O Ver. Gilson Rêgo 

cumprimenta todos os presentes, que queria dizer o quanto dona Raimunda deu sua 

contribuição para Pau dos Ferros como cidadã, como mãe, como pessoa do bem, 

como esposa, como vó, como sogra. Que teve a oportunidade de trabalhar com ela 

e nutria uma amizade grande por ela. Que após seu falecimento mandou digitar o 

requerimento, porque a casa não podia deixar de homenageá-la. Que ela é uma 

pessoa que teve sua importância para cidade, com um coração muito grande. Uma 

pessoa querida, amiga, doce e de bem. Que deixou seu legado, sua família de 

pessoas de bem. Que acredita que pelo coração que ela teve irá encontrar bom 

lugar. Que agradece os edis pelo voto, que tem certeza que será aprovado. Que 

parabeniza a família pela pessoa que ela foi. Que ela foi uma mulher de estatura 

pequena, mas de coração gigante. Que sabe que ela viveu muito, mas que poderia 

ter vivido mais. O Ver. Renato Alves diz que não poderia deixar de trazer suas 

palavras nessa noite. Que a partida dela os faz falta, que a visitou uns três dias 

antes de sua morte, que ela estava com o balão, mas também com felicidade. Que 

ela era sempre uma pessoa feliz. Que nos olhos dela  via a sinceridade, uma pessoa 

serena. Que aprendeu na Casa, com o Senhor Presidente que antigamente essas 

homenagens só eram feitas a pessoas de alto escalão, mas que a casa cresceu e já 

homenageou gari, agricultor, médico, advogado e nada mais justo que homenagear 



dona Raimunda Caraúbas. Que sua história irá ficar registrada para que todos 

saibam. Que era uma pessoa de coração bom. Que sempre tinha muita fartura em 

sua casa, que tinha alegria em receber as pessoas. Que ela gostava muito de 

política e sempre recebia muito bem as pessoas lá. Que a família não fique triste por 

sua partida, mas que sinta orgulho da pessoa que ela foi. E pede aos autores para 

subscrever ao requerimento. O Ver. Hugo Alexandres cumprimenta todos os 

presentes e diz que gostaria de participar dessa homenagem, que gostaria de 

ratificar as palavras do vereador Monteiro, que ele havia dito que uma das coisas 

que mais chamaram sua atenção foi a felicidade de dona Raimunda. Que há coisas 

que marcam na vida das pessoas, que tudo é passageiro, mas a história ninguém 

apaga. Que acredita que uma das principais características de dona Raimunda era 

sua alegria, a felicidade que ela estampava e principalmente sua risada, que ela 

tinha uma risada tão gostosa e que chamava tanta atenção, que mostrava de forma 

clara e precisa tudo aquilo que ela pesava. Que durante as eleições passou em sua 

casa e sua risada o marcou. Que gostaria de parabenizar a família, que ela foi uma 

mulher com uma história muito bonita. Que na hora que foi fazer o requerimento os 

meninos já tinham feito e que ele gostaria apenas de pedir para subscrever. Que a 

família se sinta orgulhosa da mulher que dona Raimunda foi. O Ver. Xixico diz que 

dona Raimunda foi uma pessoa humilde e que merece essa homenagem e pede 

para subscrever. O Ver. Gordo do Bar diz que conhece dona Raimunda Caraúbas 

desde criança, que quer muito bem a família dela. Que falar dela é até redundante, 

que todos já deram sua parcela de contribuição em falar da pessoa que ela foi. Com 

oitenta anos muito bem vividos, de pura amizade, respeito e consideração por Pau 

dos Ferros. A Ver. Itacira Aires cumprimenta todos os presentes e diz que uma das 

características mais peculiares dela é a solidariedade, principalmente nos momentos 

em que sabe que alguém perdeu um ente querido. Que sempre costuma procurar 

estar com a família do falecido, mas que não pode estar presente quando dona 

Raimunda faleceu. Que gostaria de aproveitar esse momento em que a Câmara está 

homenageando essa grande mulher, que como bem colocou o vereador Gilson ela 

foi realmente uma mulher de estatura pequena e coração gigante. Que todas as 

pessoas de Pau dos Ferros afirmaram a mesma coisa no dia de seu falecimento. 

Que gostaria de externar seus sentimentos a toda a família, que gostaria de dizer 

que as pessoas que nós amamos apenas partem primeiro do que nós, que elas 

levam um pouco de nós e deixam um pouco de si. Que elas partem, mas ficam 

guardadas em nossos corações, através das lembranças, através dos gestos, das 

ações, que a gente nunca esquece. Que o tempo passa, mas sempre encontramos 

algo para nos lembrar da pessoa. Que pede também aos colegas para subscrever. 

O Ver. Gugu Bessa cumprimenta todos os presentes e diz que teve o prazer de 

conviver muitos anos com dona Raimunda, que quando começou a trabalhar de 

moto-táxi ela foi sua primeira cliente. Que lembra muito bem que ela chegava perto 

da rodoviária e dizia “venha para cá, minha paixão” com aquele jeito com o qual ela 

gostava de tratá-lo. Que sabe que no canto em que ela está ela não quer tristeza no 

coração de seus familiares, que ela quer alegria. Que todo tempo em que ela esteve 

doente ela sorria e pedia alegria. Que ela está no céu pedindo alegria para sua 



família. E pede aos colegas para subscrever o requerimento. O Ver. Junhão diz que 

se lembra de sua infância, quando dona Raimunda vinha da feira e passava em sua 

casa, pedia água e conversava muito com sua mãe, que elas se tratavam como 

comadres. Que quando a gente nasce existe um memorial em nossas vidas, e que 

quando morre continua esse memorial. Que Deus a colocou na terra e que ela 

sempre será lembrada, que nesse memorial está com seu nome e ninguém apaga. 

Que Deus abençoe a família e dê o conforto, que a encontrarão no dia do juízo final 

e Deus selará sua salvação. E pede aos colegas para subscrever. O Ver. Gilson 

Rêgo diz que todos que quiserem podem subscrever ao requerimento. Que é muito 

interessante as palavras citadas, que todos tiveram uma história com dona 

Raimunda. Que é muito bom deixar esse legado, que o dela foi grande. Que é muito 

bonito a pessoa passar em um mundo desse e só deixar coisas boas. O Ver. Gordo 

do Bar sugere que o requerimento seja novamente digitado com o vereador Monteiro 

e o vereador Gilson como autores e os demais como subscreventes. O Senhor 

Presidente diz que está acatada a sugestão. O Ver. Galego do Alho cumprimenta 

todos os presentes e diz que gostaria de parabenizar os colegas pela moção de 

pesar. Que como todos sabem ele trabalha de vigilante no hospital regional e 

presenciou todo o sofrimento de dona Raimunda, assim como sua família que a 

pode visitar. Que tudo que ele pode fazer pelos familiares ele fez. Que tem certeza 

que onde ela estiver está orando por eles. Que ela foi uma guerreira, uma grande 

mãe, uma grande esposa, uma grande avó. Que ela deixou muita coisa boa para 

Pau dos Ferros. Que só tem a agradecer e que fica até emocionado por lembrar que 

já viveu algo parecido. O Senhor Presidente diz que também quer deixar sua 

solidariedade aos familiares de dona Raimunda Caraúbas, que tem certeza que 

durante seus oitenta anos ela deve ter passado por muitas dificuldades, mas 

também por muitos momentos de alegria, como a chegada de seus sete filhos e 

vinte e cinco netos e vinte e seis bisnetos. Que não há mais o que relatar uma 

família bonita e brilhante. Que ter podido conviver com vinte e cinco netos e vinte e 

seis bisnetos e falecer com oitenta anos é uma glória. Que se tudo isso aconteceu é 

porque ela foi merecedora de tudo isso. Que está vendo uma presença muito forte 

da família. Que não teve muita convivência com dona Raimunda, mas que jamais se 

esquecerá do carinho com que foi recebido nas poucas vezes em que foi a sua 

casa. Que sempre tem dito que quando as pessoas nos deixam, pela questão da 

morte, é uma dor irreparável, a perca desse ente querido também, mas acredita que 

a câmara municipal mais uma vez faz seu papel ao reconhecer essa grande mulher, 

porque essa moção leva a solidariedade de todos aqueles que compõem a câmara 

de Pau dos Ferros, que é o momento de ser solidário por esse momento difícil que a 

família está passando, mas é também o reconhecimento da grandiosa figura, 

grandiosa pessoa, grandiosa mãe exemplar que foi e será para sempre dona 

Raimunda Caraúbas. Que quando chega uma moção dessa significa que era uma 

pessoa de destaque na sociedade de Pau dos Ferros, que pessoas humildes serem 

destaque é difícil na sociedade em que vivemos hoje. Que a câmara de Pau dos 

Ferros cresceu muito, e que ele sempre gosta de destacar isso. Que título de 

cidadão, moção de pesar eram destinados, em um passado não tão distante, 



aquelas pessoas que se destacavam por sua condição financeira, pelo cargo que 

assumiam, pelo poder das grandes famílias. Que é preciso se homenagear os mais 

humildes. Que é isso que estão fazendo agora, uma pessoa muito humilde, mas 

muito querida, sendo exaltada por onze vereadores, todos dizendo que a 

conheciam, que conhecem sua família, que sempre praticou o bem e buscou ajudar 

as pessoas, que sua família segue o seu exemplo, também pessoas simples, mas 

que continuam praticando o bem, aprenderam a lição que ela passou para todos 

eles. Que se orgulha de estar ali nesse momento e poder votar a favor de uma 

proposta dessas. De poder levar a solidariedade e também o reconhecimento da 

sociedade do povo humilde de Pau dos Ferros, da grande mulher Raimunda Nonata 

da Silva. Que acha que essa casa só cresce quando apresenta proposta como essa. 

Que a sugestão do vereador Gordo do Bar é a expressão de todos os vereadores, 

que todos querem subscrever a proposta que é de autoria dos vereadores Monteiro 

e Gilson. Que ele não será diferente e irá subscrever, com a permissão dos autores, 

com todo prazer, pois acha que é um documento que merece sua assinatura assim 

como a de todos os vereadores que de forma voluntária expressaram sua vontade 

de assinar esse documento como prova da grande mulher que foi e sempre será 

dona Raimunda Caraúbas. O Ver. Sargento Monteiro diz que só para registrar ele 

quer dizer que eles tem a obrigação de que essa moção de pesar saia com o nome 

de todos eles, para que ela saia realmente grandiosa. Que pela pessoa que dona 

Raimunda Caraúbas foi ela merece que as onze pessoas que representam as quase 

trinta mil pessoas de Pau dos Ferros assinem esse documento. 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 116/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que tem como ementa: Requer a pavimentação e saneamento básico da 

Rua João Queiroz de Souza, no bairro Zeca Pedro. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Ver. Renato Alves diz 

que a justificativa está bem clara que essa rua carrega o nome do pai do Presidente 

da casa, saudoso João Queiroz in memoria. Que o Senhor Presidente já havia 

pedido essa pavimentação na legislatura passada e esses dias andando por lá havia 

visto que a rua estava necessitando urgentemente, que as pessoas não estão 

conseguindo guardar seus carros. E pede o apoio dos colegas. O Senhor Presidente 

parabeniza o vereador pela iniciativa e que gostaria de dizer que realmente 

apresentou essa proposta na legislatura passada, mas que não conseguiu realizar o 

sonho de ver essa rua pavimentada, não só por ser a rua que leva o nome de seu 

pai, mas por ser a rua, se for levado em consideração as demais ruas do bairro, que 

mais recebe água das chuvas, por ser a mais baixa. Que a condição natural 

demonstra o quanto ela precisa de uma boa estrutura. Que espera que o executivo 

possa atender essa reivindicação e os moradores possam receber esse beneficio, 

que espera que ela seja a primeira, mas não a ultima e as demais ruas daquele 

bairro também sejam pavimentadas. 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 



117/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: Requer o recapeamento asfáltico das ruas António Januário, São João 

e Avenida Dinarte Mariz, no bairro São Benedito. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Ver. Renato Alves 

cumprimenta todos os presentes e diz que acha que todos sabem da necessidade 

dessas ruas. Que tem muitos buracos, que esse recapeamento iria viabilizar a 

melhora da questão do trânsito, evitando até acidentes. Que facilitaria o acesso e 

protegeria vidas, deixando também de onerar o Estado por causa desses acidentes 

de trânsito. O Ver. Xixico diz que realmente essas ruas, sempre que acaba o período 

das chuvas, sempre precisa de reparos, principalmente a São João. Que já 

presenciou carros quebrarem ali e saírem no reboque, que é cada buraco que se 

não forem imediatamente tapados é perigoso tanto para o pedestre quanto para o 

trânsito. Que espera que esse recapeamento seja feito o mais rápido possível. O 

Ver. Junhão diz que a questão da Rua São João é que ali é um desvio de carretas. 

Que acredita que os próprios vereadores possam conversar com o diretor do DER 

para ver se não há a possibilidade de se passar um areia asfalto na Rua São João. 

Que não sabe se foi o DNIT ou o DER que passou asfaltando na BR e pegou a 

Independência. 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 126/2017 para a Senhora 

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

policiamento ostensivo no Perímetro Irrigado e comunidades rurais vizinhas. 

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

requerimento. O Ver. Sargento Monteiro cumprimenta todos os presentes e diz que 

só para registrar que havia feito um oficio em seu gabinete, que foi entregue ao 

comando do 7º BPM, a pedido da comunidade do Perímetro e adjacências, porém 

que sabem das dificuldades, da falta de efetivo tanto no Estado quanto no país, mas 

que também não se pode deixar aquela comunidade sem a devida segurança. Que 

foi procurado pela comunidade e como não estão vendo a policia na região fizeram 

esse requerimento, e inclusive pede que todos subscrevam, para que o comando do 

7º BPM os atenda. Que sabe das dificuldades e que não está querendo ir de 

encontro ao comandante, mas que não pode deixar de ecoar a voz dos moradores 

do Perímetro e adjacências. Que a segurança não se resume a área comercial de 

Pau dos Ferros, ou na sua área bancaria e dos correios. Que ela tem que se 

estender a toda a cidade. Que bancos e correios tem condições de pagar por sua 

própria segurança. Que os policiais não podem dar prioridade a essas áreas. Que 

cita isso, porque o comandante recebeu no ano passado um elogio do diretor dos 

correios e ele perguntar por que o diretor não mandou esse elogio para cada policial 

que fica lá na frente, próximo aos correios, muitas vezes com o colete vencido, com 

material bélico menos do que o dos bandidos. Que o Senhor diretor lembre também 

dos pracinhas, pois eles não trabalham atrás de birô, mas na frente enfrentando os 

bandidos. Que sabem que o efetivo é pouco, mas que essas rondas são muito 

importantes. Que quando ele trabalhava fazia essas rondas de madrugada ali na 

área do Perímetro. Que essas rondas favorecem todos os sítios da região. Que uma 



moradora a procurou e pediu que ele conversasse com a policia, que os moradores 

se uniriam e dariam comida aos policiais, que dariam o combustível. Que devia 

haver essa ronda todos os dias. O Ver. Gugu Bessa diz que o colega está de 

parabéns por colocar esse requerimento cobrando a segurança da cidade. Que 

embora o requerimento seja cobrando segurança para a zona rural, os vereadores 

da casa cobram também segurança para a zona urbana, que está abandonada. Que 

colocou um requerimento que foi aprovado pela casa, que houve uma audiência 

pública, que cobrou do comandante essa segurança, a qual o comandante tinha 

respondido que achava que o vereador ficava pastorando os carros da policia 

fazendo ronda no centro da cidade. Que ele havia respondido dizendo “não estou, 

porque a população que está vendo o carro parado só aqui no Banco do Brasil e 

aqui na Rua 15 de novembro, porque é ordem do senhor comandante”, que até hoje 

é ordem do comandante, porque ele é pau mandado, que todos sabem que ele é 

pau mandado de um debutado lá da serra. Que é por isso que esse comandante não 

sai do município. Que ele é um perseguidor. Que os cidadãos podem olhar onde os 

carros da policia militar se encontra, que olhem se ele está fazendo ronda nos 

bairros periféricos da cidade, quantas vezes ele vai no bairro Riacho do Meio, 

quantas vezes ele vai no alto do açude. Que ele junto com outros vereadores foram 

fazer uma cobrança ao comandante e que ele tinha respondido que não tinha efetivo 

e não tinha carro. Que um cidadão do conjunto Olívio de Souza tinha olhado para o 

comandante e dito que os pneus dos carros estavam igual carro de formula 1, que 

não podem entrar no conjunto Olívio de Souza. Que aqui fica sua indignação, que 

pagam seus impostos e não tem direito a segurança. Que só os bancos tem 

segurança. Que se ele não tem efetivo, coloque barreiras nas saídas da cidade. Que 

a segurança de Pau dos Ferros está péssima. Que agora ele não é o único vereador 

a cobrar segurança, que agora são onze vereadores que não irão se calar. Que ele 

nunca esquece o que o comandante lhe fez na BR 405. Que está bem perto do 

comandante sair de Pau dos Ferros, pois o governo deve mudar. Que o comandante 

não sai de Pau dos Ferros, que diz e não pede segredo, porque quem manda nele é 

o Deputado estadual Galeno Torquato. O Ver. Gilson Rêgo diz que sentiu vontade 

de citar Voltaire “Posso até não concordar com nenhuma palavra sua, mas 

defenderei até a morte se direito de dize-las”. Que o vereador Monteiro está de 

parabéns, assim como Gugu. Que o Perímetro realmente precisa de segurança, mas 

que não podem desprezar os demais órgãos até porque é responsabilidade do 

Estado fornecer segurança. Que o Estado também não pode virar as costas para 

bancos, correios e empresários, independente deles poderem arcar com despesas 

de segurança ou não. Que é a mesma coisa de dizer que uma pessoa humilde tem 

mais direito a um exame do que uma pessoa rica. Que o direito é o mesmo para 

ambos. Que essa questão de segurança é uma questão muito polêmica. Que não 

pode se jogar a culpa do crime organizado apenas na falta de segurança. Que pode-

se triplicar o efetivo, que não adianta nada se não for ofertado também uma 

educação de qualidade. Que quer parabenizar a casa e os colegas. O senhor 

Presidente colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi aprovado 

por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Ver Galego do Alho pede 



permissão para se retirar, concedida pelo Senhor Presidente. ENCERRADA a Pauta 

da Ordem do dia é aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: 

Gordo do Bar e Francisco Augusto. O Ver. Gordo do Bar diz que primeiramente 

usará o plenário da casa para parabenizar os garis, pelo seu dia. Que já viu varias 

vezes eles correndo pelas ruas fazendo a limpeza pública debaixo de chuva. Que 

todos os garis do município se sintam parabenizados. Que quer dizer também que 

graças a Deus foi resolvido o problema do buraco em frente ao Catarina de Siena, 

que a prefeitura procurou o DER só que lá eles não tinham a parte asfáltica para 

resolver a situação. E a secretária de obra conseguiu a camada de asfalto que 

resolveu o problema. O Ver. Francisco Augusto diz que terça-feira passada fez uma 

visita ao bairro paraíso, junto com o vereador Galego do Alho. Que o local está um 

caos, que tem local que não dá para passar. Que o lugar precisa de uma solução 

urgentíssima. Que está impossível passar. Que já deu várias cacetadas na saúde 

dos bairros, nos postos de saúde, não poderia deixar de fazer uma grande critica ao 

hospital regional. Que na sexta-feira a namorada de seu sobrinho sofreu um 

acidente, e quebrou a perna em dois lugares. Que ao chegar ao hospital a 

mandaram para Mossoró, que por inexperiência pensaram que seria necessária 

cirurgia. Que a jogaram em um corredor e ela ficou lá por dias, sentindo dor e 

tomando dipirona. Que felizmente ela foi pra Natal e fez a cirurgia e já está 

passando bem. Que não adianta mandar a pessoa para os locais apenas para que 

elas fiquem nos corredores, que para ficar esperando é melhor ficar na cidade da 

pessoa onde pelo menos se conhece as pessoas. Que isso é um absurdo e tem que 

haver uma mudança. O Senhor Presidente declara encerada a presente sessão e 

não havendo mais nada a relatar eu, Rellen Fatima Holanda Técnica Legislativa da 

Câmara Municipal de Pau dos Ferros, lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada, segue assinada pelo Presidente e Secretária. 
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