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Ata da 6ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª (Décima Oitava) 
Legislatura. Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 17:00h 
(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, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA 
DE ASSIS, RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, JOSÉ 
ALVES BENTO, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ, FRANCISCA ITACIRA 
AIRES NUNES HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS FRANCISCO JOSÉ 
FERNANDES DE AQUINO, JOSÉ GILSON DO RÊGO TORQUATO  E O 
PRESIDENTE DA CASA. 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 sessão. O 
Senhor Presidente passou o Ofício Nº01/2017 para A Senhora Secretária fazer a 
leitura, o ofício  trata da escolha do líder da bancada de situação O Senhor Presidente 
colocou a Ata da 3ºsessão em discursão por ter havido na sessão passada  a 
solicitação de uma retificação e volta para plenário para votação, que após discutida 
foi votada e aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. A Ata da 
4º sessão foi colocada em discursão e em seguida em votação, que foi votada por 
unanimidade dos votos dos vereadores presentes, dando sequência a Ata da 5º foi 
colocada em discussão que após discutida foi votada e aprovada por unanimidade dos 
votos dos vereadores presentes. O senhor Presidente solicitou que fosse registrada 
em ata o Ofício Nº 01/2017 enviado para a Presidência  pelo Ver. Gilson Rêgo. Dando 
continuidade O Senhor Presidente passou a pauta com a ordem do dia para a 
Secretária fazer a leitura que conta as seguintes matérias: Projeto de Lei  
Nº1743/2017, Projeto de Lei Nº1736/2017, Emenda Nº001/2017 Indicação Nº001/2017 
Requerimento Nº028/2017 Requerimento Nº029/2017 Requerimento Nº036/2017  
Requerimento N037/2017 Requerimento Nº038/2017 Requerimento Nº0039/2017 
Requerimento Nº040/2017 Requerimento Nº043/2017 Requerimento Nº044/2017 
Requerimento Nº045/2017 Requerimento Nº046/2017 O Senhor Presidente fez uma 
correção na pauta que como o Requerimento N037/2017 tinha sido proposto  em 
conjunto pelos ver SGT. Monteiro e Galego do Alho  e em seguida proposto também 
pelo Ver. Gordo Bar e para não ficar dois requerimentos com a mesma proposta o ver. 
Gordo do Bar iria se subscrever no requerimento dos colegas , concluída a leitura com 
a Ordem dia  O Senhor Presidente passou o Projeto de Lei Nº1734/2017 para a 
Senhora Secretária fazer a leitura, concluída a leitura o projeto de Lei Nº1734/2017 foi 



encaminhado para a comissão  de Legislação Justiça e Redação Final e 
posteriormente retornará ao plenário para discursão e votação. Dando continuidade O 
Senhor Presidente passou o PROJETO DE LEI Nº 1736/2017 Para a Senhora 
Secretária fazer a leitura,  concluída a leitura o Senhor Presidente passou a Senhora 
secretária o parecer da comissão de Legislação, justiça e Redação final. Feita a leitura 
do Parecer da Comissão de Legislação, justiça e Redação final o Senhor presidente 
passou a Secretária o Parecer da Comissão e do Relator de Finanças e orçamento. 
Feita a leitura o Senhor Presidente passou a Senhora Secretária a Emenda 
modificativa 001/2017 da Comissão de Legislação, justiça e Redação final para leitura. 
Feita a leitura da emenda modificativa 001/2017 o Senhor Presidente passa a palavra 
ao Ver. Hugo Alexandre  para defesa da emenda modificativa. O Ver.  Hugo Alexandre 
Cumprimenta  a todos os colegas vereadores e público presente e dá inicio falando do 
que se trata o Projeto de lei, que após análise constatou que, em relação a 
Constituição Federal, o Município tem competência para enviar esse tipo de projeto. 
Que no tocante a legalidade do Projeto constatou que não está de acordo com o Art. 
37, da Lei 4.320/64, especificamente, em relação aos elementos de despesas na ação 
Nº 2272207, implantação do polo de academia com elemento de despesa Nº 
44909300 e a ação 1.46, drenagem e pavimentação de logradouros com elementos de 
despesa Nº 44909300. Que após uma analise breve de toda a documentação foi feita 
uma reunião informal, juntamente com alguns vereadores da casa, entre eles o Ver. 
Gugu Bessa, Ver. Gordo do Bar e o Ver. Renato Alves, além de alguns servidores e 
funcionários da Prefeitura municipal, que estiveram em seu gabinete para discutir a 
matéria, que inclusive um dos funcionários presentes concordou com seu parecer, que 
a única divergência foi em relação a um parecer dado pela assessora jurídica da 
Prefeitura, que sugeriu que fosse feito pelo elemento de despesa Nº 93. Que é sabido 
tratar-se apenas de parecer jurídico opinativo, sem qualquer vinculação. Que após 
analisar todo o processo verificou que o elemento de despesa Nº 93, que diz respeito 
a indenização e restituição, serve para despesas que não foram formalizadas no 
exercício anterior, sendo incabível uma vez que houve essa formalização, por isso 
entende ser cabível o elemento Nº 92. Que analisou e estudou um pouco e encontra-
se com o manual de contabilidade aplicável ao setor público, válido desde o exercício 
de 2015, que na folha 115 desse manual analisou o que significa despesas de 
exercício anterior, constatando que se enquadra perfeitamente nas razões do projeto 
apresentado, e não vê como colocar um elemento diferente a não o elemento de 
despesa do exercício anterior, faz a leitura do parágrafo e coloca o manual a 
disposição dos demais colegas. Que por esse seu entendimento que sugeriu a 
emenda modificativa. O Ver. Francisco José cumprimenta a todos e diz que discorda 
do colega Ver. Hugo Alexandre, pois em seu entendimento é o elemento Nº 93 de 
acordo com o Inciso III, § 1º, da lei 4320/64. Que no dia da reunião foi feita uma 
pergunta ao pessoal da prefeitura, da área contábil, que estava presente, ao qual eles 
responderam que poderia ser o Nº 92 ou o Nº 93. Que ele não é da área contábil, mas 
também teve que estudar para dar seu parecer. Que de antemão orienta a bancada a 
votar contrário a emenda modificativa, sem mais encerra sua fala. O Ver. Renato Alves 
cumprimenta os colegas vereadores e público presente, diz estar muito feliz com a 
plateia presente. Que usando palavras que a colega vereadora gostava de usar, fica 
deveras preocupado, entende muito bem o Ver. Hugo quando ele perguntou aos 
servidores do município que ali estiveram se não tivesse esse entendimento, se 
poderia ser o elemento Nº 92, que foi afirmado que sim. Que a discussão é que o 



serviço foi feito e nenhuma instituição e ninguém pode ter enriquecimento sem causa, 
que isso é o que está sendo discutido. Que o trabalho foi feito para o município, e uma 
vez que foi feito tem que ser pago, que o elemento que assegura tal pagamento é o Nº 
93, que inclusive o parecer foi dado por uma profissional especialista na área. Que se 
debruçando com os colegas chegou esse entendimento também, que compreende 
que os entendimentos são laicos, que o entendimento de A, as vezes, é diferente do 
de B, mas que irão aprender cada vez mais e chegar a um consenso. O Ver. Hugo 
Alexandre replica as palavras do Ver. Renato Alves, dizendo que na realidade sugeriu 
somente a emenda modificativa ao projeto, que isso não vai fazer com que deixe de 
ser pago os construtores, pelo contrario eles serão pagos e não haveria qualquer 
enriquecimento ilícito por parte do Município, que a única coisa sugerida é mudar o 
elemento de despesa. O Senhor Presidente diz que o Ver. se antecipa dizendo que 
concorda com a abertura do crédito especial, apenas apresenta emenda para 
modificação do elemento de despesa. O Ver. Gugu Bessa cumprimenta os colegas 
vereadores e público presente e diz que discorda da emenda, porque o pagamento já 
devia ter sido efetuado, que as ruas já deveriam estarem prontas, que já houve vários 
requerimentos para finalizar essas obras. Que acha que o elemento é cabível por ter 
que ser feito por indenização, já que na época houve o empenho e depois anulação. O 
Ver. Hugo Alexandre diz que tudo que o Ver. Gugu Bessa  falou só confirma o que ele 
acabou de ler, que estão simplesmente discutindo um elemento de despesa, que no 
paragrafo lido do manual de contabilidade fala que os elementos de despesa de 
exercícios anteriores são justamente para aqueles empenhos que foram anulados ou 
cancelados, que sugere ao Ver. Gugu que leia o manual. O Ver. Gugu Bessa diz que 
gostaria de saber se há também no manual de contabilidade que pode haver o 
pagamento por indenização e restituição pelo elemento Nº 93, que nessa situação a 
população está sendo a única prejudicada. O Ver. Gilson Rego cumprimenta todos e 
pergunta se o valor não foi contabilmente cancelado, pede esclarecimento do Ver. 
Hugo Alexandre. O Ver. Hugo Alexandre responde primeiramente ao Ver. Gugu 
Bessa, dizendo que todo setor público, diferentemente do setor privado, tem que fazer 
aquilo que a lei manda que esse é o principio do Direito administrativo da legalidade. 
Que o elemento Nº 92 é claro em dizer que se trata de empenhos que foram anulados 
ou cancelados, que a partir do momento que um empenho é anulado ou cancelado, se 
deve utilizar o elemento Nº 92. Ratifica que se os colegas quiserem pode tirar cópia do 
manual e entregar a cada um, que inclusive esse manual é aplicado a união e se 
estende aos Estados e Municípios. Que tendo em vista que eles devem fazer aquilo 
que a lei manda, ratifica seu posicionamento de que é o elemento Nº 92. O Senhor 
Presidente parabeniza ambas as comissões por apresentarem seu ponto de vista, com 
parecer muito rico de informações, muito embasado, que isso engrandece a casa. Que 
o que é mais interessante nesse ponto da discussão é que ambas as comissões estão 
de acordo com a abertura do crédito, que a discussão é muito importante e que fica 
deveras feliz de estar presidindo a sessão desse nível, na qual há um advogado 
relator da comissão de Legislação, justiça e Redação final como vereador da casa e 
um bacharel em Direito vereador Francisco José de Aquino, que apresenta um 
relatório de alto nível. Que essa discussão a cerca do elemento Nº 92 ou Nº 93 não 
leva a nada. Que ambos estão corretos, que acha importante votar a matéria, que dará 
a palavra ao Ver. Gugu Bessa e em seguida votarão a matéria. O Ver. Gugu Bessa 
cumprimenta a todos mais uma vez e diz que fez a pergunta ao colega Hugo 
Alexandre, porque o técnico havia dito que tanto fazia ser pago pelo elemento Nº 92 



ou Nº 93, que sua pergunta era onde estava escrito no manual que não podia ser 
efetuado o pagamento pelo elemento Nº 93, porque se o manual falasse algo nesse 
sentido ele votaria a favor da emenda. O Senhor Presidente coloca em votação a 
emenda modificativa 01/17, ocorrendo empate por 5 votos a favor da emenda e 5 
votos contrários a emenda. Caso no qual o Presidente vota, para que haja o 
desempate da matéria. Levando em consideração os argumentos do relator da 
comissão de Legislação, justiça e Redação final, respeitando também a opinião do 
relator da comissão de finanças e orçamento, o Senhor Presidente vota a favor da 
emenda. Portanto a emenda 01/17 ao Projeto 1736/17 foi aprovada. O Presidente 
coloca em discussão o Projeto 1736/17 dando a palavra ao Ver. Gilson Rego que 
cumprimenta a todos os presentes,  parabeniza o Presidente pelo voto, que ele 
enquanto presidente só deu um voto para desempate na ultima sessão do ultimo  ano. 
Que esse projeto é simples, que é um projeto que não mexe nos valores do 
orçamento, que tem que ser pago por indenização. Que o interesse Executivo onde 
poderá ser sancionado ou vetado O Senhor presidente coloca o Projeto 1736/17 para 
votação, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 
Senhor Presidente passou a Senhora secretária a Indicação Nº 001/17 para a leitura, 
concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra para a autora da Indicação. 
A Ver. Itacira Aires Nunes, que cumprimenta os colegas vereadores e publico presente  
e diz que a indicação lida é de sua autoria, a única mulher na casa, que se sente na 
responsabilidade e com o peso ainda mais forte de representar as mulheres do 
município. Que usa muito sua mãe como parâmetro, uma mulher a frente de seu 
tempo, que sempre costumava usar sempre o ditado “Água mole em pedra dura, tanto 
bate até que fura”, que lembra, salvo engano, que no passado  já havia sido feito esse 
pedido por Tenente Marcio, depois a vereadora Tercia Batalha na legislatura passada, 
e hoje ela, mais um vez solicita essa delegacia da mulher, não só para Pau dos 
Ferros, mas sim para a região. Que pensou fazer isso no Dia Internacional da mulher, 
mas que não havia sido possível, pois quando chegou a pauta já havia sido feita. Que 
sabe que as dificuldades são muitas, mas pede que o ao chefe do poder executivo do 
Estado que analise o pleito. Que as mulheres se sentem mais a vontade quando 
tratam com outras mulheres. Que os homens são uma categoria mais unida do que as 
mulheres, que elas se sentiriam mais a vontade em chegar a uma delegacia e fazer a 
denuncia de agressão para outra mulher. Que o Estado é pioneiro nas conquistas em 
relação as lutas das mulheres.  Que na condição de mulher, faz essa reinvindicação e 
que esperar contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa indicação. 
O Ver. Francisco José  cumprimenta ao colegas vereadores e publico presente e diz 
que é com grande satisfação que mais uma vez vota a favor para que a delegacia da 
mulher seja criada. Que é sabido o quanto as mulheres se sentem constrangidas ao 
serem violentadas e em seguida serem atendidas por homens. Que a Vereadora pode 
contar com o seu voto, e que acredita que com o de todos os demais. A Ver. Itacira 
Aires Nunes acrescenta, a titulo de informação, que no nosso Estado existem apenas 
5 delegacias da mulher. Que a história das delegacias ainda é muito recente. O Ver. 
SGT Monteiro cumprimenta aos colegas vereadores e publico presente e diz que, só 
para registrar, mais do que ninguém é conhecedor do assunto por ter passado 20 anos 
de sua vida presenciando situações nas quais tinha que conduzir uma moça, ou 
mulher a delegacia. Que é de suma importância a criação dessa delegacia em Pau 
dos Ferros. Que muitas vezes teve que fazer papel de psicólogo para essas mulheres, 
mesmo não sendo, apenas para que a situação não piorasse. O Ver. Gilson Rego 



cumprimenta a todos. Parabeniza a vereadora pela iniciativa, que é muito importante, 
que espera que chegue aos olhos do governo do Estado. Que embora, fisicamente, 
mais fraca a mulher é mais inteligente que o homem. Que Pau dos Ferros acaba 
sendo esquecida as vezes, embora haja uma grande quantidade de pessoas 
buscando serviços básicos na cidade diariamente. O Ver. Junião cumprimenta aos 
colegas vereadores e publico presente e parabeniza a vereadora, diz que também é 
conhecedor da questão das mulheres. Que aos sábados leva a palavra às detentas na 
cidade de Encanto, onde presencia a necessidade a concretização de um projeto 
assim.  Pede a Deus que de certo, não só a delegacia, mas uma penitenciaria, que 
espera que muitas coisas cheguem a Pau dos Ferros, inclusive um ITEP. O Senhor 
Presidente diz que em relação ao ITEP já há uma proposta na casa, com a sugestão 
de que seja assinada por todos os vereadores. O Ver. Renato cumprimenta os 
vereadores e publico presente, parabeniza a Ver. Itacira. Que as mulheres são 
revitimadas quando são atendidas com deboche pelos policiais. Que irão lutar pela 
realização desse projeto. O Ver. Gugu Bessa cumprimenta a todos e parabeniza a 
vereadora, que já havia votado a favor na legislatura passada. Que espera a criação 
de uma ala feminina, no presídio, para as mulheres já condenadas da região. Que 
conhece várias mulheres que quando condenadas tem que ser transferida para outras 
regiões, deixando a família em uma situação de ter que pedira ajuda a varias pessoas. 
O Ver. Galego do alho cumprimenta os presentes e parabeniza a Vereadora. Que já 
deveria haver essa delegacia em Pau dos Ferros, a fim de atender a demanda dos 37 
municípios. Que tem certeza que unidos serão mais forte e que o Governador 
atenderá esse pedido. O Senhor Presidente coloca a Indicação em votação que 
depois de discutida foi votada e aprovada por unanimidade dos votos dos  vereadores 
presentes.  O senhor Presidente informou que irá quebrar a ordem dos requerimentos 
na pauta para colocar em discursão e votação os requerimento propostos pelo ver. 
Renato Alves em decorrência do horário, o vereador tem que se ausentar porque 
precisar ir para faculdade. O Senhor Presidente passou o requerimento Nº043/2017 
para  A Senhora Secretária fazer a leitura que tem como Ementa:  Requer a 

fiscalização na caixas de água colocadas pela prefeitura nas praças e pontos 

estratégicos do nosso município. O Senhor Presidente passou a palavra para autor 
do requerimento. O ver. Renato Alves cumprimentou os colegas vereadores e todo 
público presente agradeceu ao Presidente por ter colocado os requerimentos dele 
primeiro pois precisa se ausentar tendo que ir para faculdade, disse que recebeu  
denuncias que tem pessoas tirando a água para comercializar e pede que seja feita 
uma fiscalização em relação a isso, disse que a água e para o consumo da população 
e não pode de maneira alguma ser comercializada. O Senhor Presidente colocou o 
Requerimento em votação que depois de discutido foi votado e aprovado por 
unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o 

requerimento Nº046/2017 para A Senhora Secretária fazer a leitura que tem como 
Ementa: Requer a destinação de 5% das vagas de estacionamento público para 

deficientes em nosso município. Dando sequência o Senhor Presidente passou a 
palavra para o autor do requerimento. O ver. Renato Alves cumprimentou os 
vereadores e ao público presente disse que conversando com um colega dele Robson 
que mora no Canadá   ouviu um depoimento muito interessante  que quando o colega  
chegou no Canadá para estudar se deslocava para a faculdade com um amigo que 
parava o carro bem longe da faculdade e  seguiam o resto do percurso andando, o 
colega dele disse que perguntou ao amigo,  porque você para o carro tão longe? O 



amigo  respondeu que era para não prejudicar quem chegava mais tarde, que como 
eles chegavam cedo tinham mais tempo para ir andando que era impressionante a 
consciência dessas pessoas que aqui as pessoas não tinham esse respeito e nem 
esse pensamento, que as pessoas não   davam a vez a nem mesmo a um cadeirante, 
que as poucas vagas destinadas na cidade para portadores de deficiência muitas 
vezes eram ocupadas por pessoas sem essa necessidade disse que essa e a 
segunda vez que faz esse requerimento e pede para que seja atendido dessa vez. O 
ver. Gugu Bessa cumprimentou os colegas vereadores e ao público presente 
parabenizou o colega vereador pelo requerimento disse que o trânsito da nossa cidade 
já foi municipalizado e que existia a Lei Nº826 que foi secionada pelo Ex Prefeito 
Nilton Figueiredo em 29/05/2000 pede para que o chefe do executivo  regularize  o 
trânsito da cidade de Pau dos Ferros relatou  que quando chegam no centro da cidade 
não se encontra estacionamento para deficientes físicos que fica penalizado quando 
vê uma pessoa sem necessidades especiais usando uma vaga que  pertencente a 
deficientes físicos disse que ira trazer um requerimento solicitando que os carros de 
linhas sejam estacionados na parte de trás do supermercado Queiroz que acredita que 
irá  desafogar um pouco o trânsito com a saída desses carros para a rua que fica na 
parte de trás do centro da cidade. O ver SGT. Monteiro cumprimentou a todos os 
colegas vereadores e ao público presente disse que só para ratificar o que o colega 
ver. Gugu Bessa estava falando lembrou que no último concurso público houve vagas 
para agentes de trânsito, chama os colegas vereadores para cobrarem do executivo 
que esses agentes sejam convocados  para que assim essa Lei seja reformulada para 
os dias atuais e com isso o trânsito comece a fluir na cidade  Pau dos Ferros. O ver. 
Gilson Rêgo cumprimentou aos colegas vereadores e público presente parabenizou a 
iniciativa do colega ver. Renato Alves  disse que é do ser humano essa falta de 
respeito com as vagas para deficientes  que o trânsito da nossa cidade  tem que ser 
reorganizado que se encontra numa situação de calamidade.  O ver. Gordo do Bar 
disse que acessibilidade sempre foi uma preocupação dele disse ser propositor de 
uma lei junto com a colega ver. Bolinha que visa cadeiras de roda para acesso a 
deficiente  físicos nas repartições e bancos, mas que até hoje essa Lei não foi 
cumprida disse que tem que haver fiscalização já que existe a Lei para que esse 
serviço seja ofertado. A ver. Itacira Aires disse que quer só fazer um reforço no que diz 
respeito ao deficiente físico que e de grande importância o avanço desse público que 
as leis existes mais não são cumpridas. O Senhor presidente colocou o requerimento 
em votação que foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 
ver. Renato Alves pede permissão ao presidente para se ausentar pois precisa de ir 
para faculdade. Em seguida o Senhor Presidente passou o Requerimento 

Nº028/2017 para A Senhora Secretária fazer a leitura que tem como Ementa: 

Requer a pavimentação da rua Nezinho Batista no bairro São Benedito. o Senhor 
Presidente passou a palavra para o autor do requerimento. O Ver. Jader Júnior 
cumprimenta os colegas vereadores e público presente diz que um sonho dos 
moradores a pavimentação dessa rua, disse que a rua encontra-se esburacada e de 
difícil acesso ,  disse que naquele lado do bairro só existe praticamente aquela rua 
sem ser calçada  pede para seja vista com bons olhos pelo chefe do executivo, pois a 
rua já é bem populosa e se inicia quase no centro da cidade. O Senhor presidente 
colocou o requerimento em votação que foi aprovado por unanimidade dos votos dos 
vereadores presentes. O Senhor presidente passou o Requerimento Nº029/2017 

para a Senhora Secretária fazer a leitura que tem como Ementa: Requer a 



pavimentação do acostamento da rua Ver Gonçalves Sampaio no Bairro Riacho 

do Meio. o Senhor Presidente passou a palavra para o autor do requerimento. O ver. 
Jader Júnior cumprimentou a todos os  vereadores e publico presente relata que 
quando chove a rua fica intransitável  com tanta lama, que sendo pavimentada o 
Bairro terá mais vida e os moradores terão uma melhor qualidade de vida. O ver. Gugu 
Bessa cumprimenta os colegas vereadores e público presente parabeniza o ver. Jader 
Júnior pelo requerimento proposto que é de suma importância para os moradores da 
rua citada, pede que o chefe do executivo atenda a esse pedido e diz que na gestão 
passada esse requerimento já tinha sido enviado pede autorização para se subscrever 
no requerimento que todos o vereadores conhece essa rua e que encontra- se 
esburacada e de difícil acesso. O ver. Jader Junior aceita que o Ver. Gugu Bessa se 
subscreva no seu requerimento. O Senhor presidente colocou o requerimento em 
votação que foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores. Dando 
continuidade o Senhor presidente passou o Requerimento Nº036/2017  para A 

Senhora secretária fazer a leitura que tem como Ementa: Requer a reforma do 

centro Municipal de Educação Infantil Professora Vera Lúcia Diógenes, antiga 

Creche Municipal Branca de Neve no Bairro Riacho do Meio. o Senhor Presidente 
passou a palavra para o autor do requerimento. O ver. Galego do Alho cumprimentou 
os colegas vereadores e público presente relator que esse pedido foi dos moradores 
do bairro durante umas visitas que ele fazia lá, pede o apoio dos colegas vereadores 
junto ao requerimento dele, e espera que  o executivo veja esse pedido com bons 
olhos. O Ver Gugu Bessa parabeniza o colega pelo requerimento proposto disse que 
esse pedido já tinha passado pela casa e teria sido reprovado pelos colegas 
vereadores disse que o ex chefe do executivo mandava os vereadores reprovarem as 
matérias e os vereadores cumpriam as ordens, o contrário  de hoje que sendo para o 
bem da população será sempre aprovado, disse que já é compromisso do Prefeito 
chefe do executivo atual a reforma da creche ou até mesmo uma nova creche naquele 
bairro, e adianta seu voto a favor do requerimento. O Senhor presidente colocou o 
requerimento em votação que foi aprovado por unanimidade dos votos dos 
vereadores. A Senhora Secretária faz a leitura do Requerimento N037/2017 que 

tem como Ementa: Requer a pavimentação e continuação da Rua João Bezerra 

de Queiroz no Bairro São Geraldo.  A Senhora Secretária passou a palavra para o 
autor do requerimento. O Ver. Gordo do Bar cumprimentou os colegas vereadores e 
público presente agradeceu os colegas vereadores  Galego do Alho e SGT. Monteiro 
por colocarem o requerimento em conjunto, disse que na legislatura passada já tinha 
proposto esse requerimento junto com ver. Gugu Bessa, disse ser frequentador da rua 
e por isso conhece as dificuldades que os moradores enfrentam relator que a 
pavimentação tem que ser feita urgentíssima, lembra que se trata de apenas 60 
metros de rua sendo assim fácil para pavimentação e drenagem da rua. O ver. SGT. 
Monteiro cumprimenta os colegas vereadores e público presente disse que a  rua foi 
comtemplada com uma parte da pavimentação e resta somente 60 metro para a ser 
feito como o Ver Gordo do bar falou, pede que o executivo veja com bons olhos e 
convida os colegas vereadores a votarem a favor. O Ver Galego do Alho 
cumprimentou os vereadores e público presentes disse ter certeza que a rua será 
calçada pois só falta 60 metros  se tratando assim de um espaço muito pequeno. O 
ver. Gugu Bessa parabeniza os propositores do requerimento e diz que tem certeza 
que a rua será calçada que se trata somente de 60 metro de pavimentação. O Senhor 
presidente colocou o requerimento em votação que foi aprovado por unanimidade dos 



votos dos vereadores. Na sequência o Senhor presidente passou  Requerimento 

Nº038/2017 para a senhora Secretária fazer a leitura que tem como Ementa: 

requer a colocação de uma lombada na rua Raimundo Maia, Bairro São Geraldo. 

O Senhor Presidente passou a palavra para o autor do requerimento. O ver SGT 
.Monteiro cumprimentou a todos os presentes disse que se trata de um pedido simples 
e espera que seja atendido pelo Chefe do executivo porque os moradores estão com 
muita necessidade que seja colocado essa lombada na rua, disse que lá reside varias 
famílias com crianças e se torna perigoso o trafego de veículos sem uma lombada. 
Que atendendo um pedido dos morados colocou o requerimento com o Ver Hugo 
Alexandre. O Ver. Gordo do Bar cumprimentou a todos os presentes disse que já foi 
autor de requerimento com essa ementa por duas vezes e com essa é a terceira vez 
voltará nesse requerimento, disse que na rua para resolver o problema tem quer ter 
dois redutores de velocidade, relatou que já presenciou crianças sendo atropeladas na 
citada rua, disse que é de urgência a colocação dessas lombadas, e pede para se 
subscrever no requerimento. O Senhor presidente colocou o requerimento em votação 
que foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Dando 
continuidade O Senhor Presidente passou o Requerimento Nº0039/2017 para A 

Senhora Secretária fazer a leitura que tem como Ementa: Requer que seja feita a 

reforma das pontes do sangrador do açude da 25 de Março. Dando sequência o 
Senhor presidente passou a palavra para o autor do requerimento. O Ver. Gugu Bessa 
cumprimentou a todos os presentes disse que é simples o requerimento e que a 
população está cobrando e pede que a reforma da ponte seja feita rápida, relatou que 
o Ver Xixico é conhecedor do problema e que a população que precisa do acesso está 
prejudicada com a situação. O ver. Xixico cumprimentou os colegas vereadores e ao 
público presente disse ser conhecedor da situação, relatou que a ponte está 
interditada e que o serviço precisa ser feito com rapidez. . Na sequência  o  Senhor 
presidente colocou o requerimento em votação que foi aprovado por unanimidade dos 
votos dos vereadores presentes. Prosseguindo com a sessão o Senhor Presidente 
passou o Requerimento Nº040/2017 para  A Senhora Secretária  fazer a leitura 

que tem como Ementa: Requer a construção de uma quadra de esporte no 

Bairro Chico Cajá.  O Senhor presidente passou a palavra para o autor do 
requerimento.  O Ver. Gugu Bessa cumprimentou a todos os presentes disse que 
andando no Bairro os jovens que lá residem fizeram esse pedido, tantos os jovens do 
Bairro Chico Cajá como os Jovens dos Grossos Bairro vizinho ao Chico Cajá, 
disseram que para treinarem ou praticarem algum esporte tinha que se deslocar para 
a quadra da UERN e que fazendo essa quadra iria abranger os bairros  vizinhos, 
Grossos e  Barragem. O Ver .Jader Júnior pediu para se subscrever no Requerimento 
discutido.   O  Senhor presidente colocou o requerimento em votação que foi aprovado 
por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor presidente passou o 

Requerimento Nº045/2017 para a Senhora secretária fazer a leitura que tem como 

Ementa: Requer a iluminação e urbanização da Rua Itamiram Nunes de Aquino 

Lima.  O senhor Presidente passou a palavra para o autor do requerimento. O Ver. 
Gordo do Bar cumprimentou a todos os colegas vereadores e públicos presentes disse 
que pediu a iluminação da rua que se trata de um sonho de um amigo dele  seu Souza 
que foi quem fez a doação dos terrenos da UFERSA e da Creche do Alto São Geraldo   
além de ser um dos maiores pedidos dos morados daquela rua, relatou que a 
pavimentação já foi pedida pelo Ver SGT. Monteiro e que agora ele está pedindo a 
iluminação e urbanização da rua, disse que com isso feito a rua ficará belíssima vai 



desafogar o Trânsito da Rua Antônio Gurjão principalmente para os alunos da 
UFERSA. O Ver. SGT. Monteiro cumprimentou os presentes e parabenizou o colega 
vereador pelo requerimento proposto, disse que é um sonho dos moradores daquela 
rua essas obras serem realizadas acrescentou que mora na rua e que como morador 
também será beneficiado com os serviços. O  Senhor presidente colocou o 
requerimento em votação que foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 
presentes. Dando continuidade O Senhor presidente passou o Ofício Nº103/2017 
enviado pelo chefe do executivo para A Senhora Secretária fazer a leitura, concluída a 
leitura e ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia foi  aberta a inscrição  para o 
pequeno EXPEDIENTE com a seguintes  sequência:  Ver Itacira aires , Ver. SGT 
Monteiro Ver Galego do Alho e Ver. Xixico. Os vereadores Gugu Bessa, Gilson Rêgo e 
Gordo do Bar pediram permissão ao Senhor Presidente  para se retiraram do plenário 
pois terão que cumprir com compromissos nesse horário. A Ver Itacira Aires disse ter 
ido ao pequeno expediente para fazer uma homenagem a Dr: José Fernandes de Melo 
que se fosse vivo dia 02 de Março teria completado 100 anos, Foi Prefeito 3 vezes e 
deputado Estadual 5 vezes. O Ver SGT Monteiro cumprimentou a todos os presentes 
disse ter ido ate a tribuna durante o pequeno expediente para fazer  uma homenagem 
a sua  segunda filha  que está aniversariando ,completando no dia de hoje 13 anos de 
idade. O Vereador Galego do Alho e o Ver. Xixico pediram dispensa da inscrição 
portanto 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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