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Ata da 3ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª (Décima Oitava) 

Legislatura. Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 16h30min 

(dezesseis horas e trinta minutos), 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 E O PRESIDENTE DA 

CASA. A Senhora Secretária justificou a ausência do Ver. Gordo do bar que se 

encontra na capital tratando de assuntos de saúde. O Senhor Presidente convidou a 

todos para ficarem de pé para execução do Hino Nacional Brasileiro. Havendo o 

número regimental, O Excelentíssimo Senhor Presidente Eraldo Alves De Queiroz 

agradeceu a presença dos senhores vereadores e de todos os presentes e 

invocando a proteção de DEUS, declarou aberta a sessão. O Senhor Presidente 

passou dois Ofícios para que A Senhora Secretária faça a leitura, Ofício 001/2017 

Assunto: Líder da bancada de oposição Ofício 093/2017 Assunto: Líder do 

Governo Municipal. O Senhor Presidente passou a Pauta da ordem do dia para A 

Senhora secretária fazer a leitura que consta as seguintes matérias: PROJETO DE 

LEI Nº 1735/2017, PROJETO DE LEI Nº 1736/2017, REQUERIMENTO Nº 

008/2017, REQUERIMENTO Nº 011/2017, REQUERIMENTO Nº 012/2017, 

REQUERIMENTO Nº 017/2017, REQUERIMENTO Nº022/2017, 

REQUERIMENTO Nº 023/2017, REQUERIMENTO Nº 024/2017.  O Ver. Gilson 

Rêgo questiona a mudança da pauta lembrando que foi tirado um Projeto que 

constava na mesma e mudado a tramitação de dois projetos. O Senhor Presidente 

disse que o regimento da casa permite a mudança na pauta haja vista a 

necessidade. O Senhor Presidente passou PROJETO DE LEI Nº 1735/2017 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 voltará 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 encaminhou o 

referido Projeto para as comissões que depois de analisado   voltará para discursão 

e votação. O senhor Presidente desconsiderou a justificativa enviada pelo executivo 

anexo ao Projeto, uma vez que a casa não se encontra mais em recesso 

dispensando a necessidade de uma sessão extraordinária. O Ver. Gugu Bessa pede 

explicação porque foi retirado o Projeto de Lei Nº1733/2017 sendo que a 

população foi convocada para participar da sessão que haveria a votação do 

referido projeto. O Senhor presidente disse ser de fácil resposta a pergunta do 

colega, Ver. Gugu Bessa, o Projeto foi retirado da pauta a pedido do autor da 

matéria, que o regimento da casa permite que isso aconteça. O Senhor Presidente 

passou o Requerimento Nº008/2017 para A Senhora Secretária fazer a leitura 

que tem como Ementa: Requer que seja feita a pavimentação da Rua José 

Bessa Filho, no bairro Bela Vista.  O Senhor Presidente registrou  a presença do 

ex-colega Kasumaro Kenedy que veio prestigiar a sessão. Passando em seguida   a 

palavra para o autor do referido Requerimento. O Ver. Gugu Bessa cumprimentou 

aos colegas vereadores e ao publico presente, cumprimentou em especial o ex-

colega Kasumaro Kenedy que veio prestigiar a presente sessão. Disse que a pedido 

dos moradores esse requerimento teria sido colocado no ano passado, pede para 

que os colegas o apoiem votando a favor do requerimento, disse que a rua 

encontra-se em péssimo estado. O ver. SGT Monteiro cumprimentou aos 

vereadores e ao público presente e pediu uma justificativa em relação ao 

requerimento do Ver. Gugu Bessa, pois havia um questionamento em relação à 

matéria  uma vez que a rua que ele pede para  que seja calçada já se encontra 

licitada e empenhada. O Ver. Gugu Bessa disse que desde o ano passado pediu 

explicação ao ex-gestor em relação à pavimentação da citada rua, e que não teve 

êxito em seu pedido e consequentemente pede para que a rua seja calçada, que 

mesmo ela sendo licitada nunca foi colocada uma pedra no local. A Ver. Itacira 

Aires pede a data da licitação da referida rua. O ver. SGT Monteiro disse que a rua 

foi licitada em 27/12/2016. A Ver. Itacira Aires disse que como a rua encontra-se 

licitada o pedido do Colega Ver. Gugu Bessa teria que ser modificado para que 

fosse dado inicio a obra de pavimentação levando em conta que a rua encontra-se 

licitada e empenhada. O Ver. Gugu Bessa pede para que seja registrada em Ata a 

empresa ganhadora da pavimentação da referida rua e disse que como a rua foi 

licitada, mas a obra nunca foi iniciada ele pode, sim, pedir para seja feita a 



pavimentação da citada rua. Ver. SGT Monteiro disse  que o pedido foi prejudicado 

haja vista que a rua já foi licitada. O Senhor Presidente disse que a rua encontra-se 

licitada empenhada e definida que a rua será calçada sendo assim não havendo 

necessidade para o pedido de que a rua seja calçada e sim que seja dada inicio as 

obras. O Ver. Hugo Alexandre disse que a empresa vencedora pela modalidade 

tomada de preço NO DIA 16/12/2016 FOI A EMPRESA: G&L SERVIÇOS E 

CONTRUÇÕES LMTDA. Não havendo assim mais necessidade do requerimento e sim 

que seja feita uma análise de como anda os trâmites do processo e se a ordem de 

serviço já foi assinada. O Senhor presidente disse que nesse caso a matéria está 

prejudicada, portanto O Requerimento Nº008/2017 fica prejudicado por não 

ter mais objetivo. O Ver. Gugu Bessa fez o pedido verbal para que seja explicado 

o porquê dessa obra não ter sido iniciada, levando em conta que depois de licitado 

existem prazos para inicio da obra. O Senhor Presidente passou o Requerimento 

Nº011/2017 para A Senhora Secretária fazer a leitura que tem como Ementa: 

Requer a construção de uma passagem molhada no corredor do Lazão, 

Sítio Conceição.  O Senhor Presidente passou a palavra para a autora do referido 

Requerimento. A Ver. Itacira Aires cumprimentou aos vereadores e ao público 

presente, cumprimentou em especial ao ex-vereador colega Kasumaro Kenedy. A 

ver. Pede a sensibilidade do chefe do Executivo para que esse pedido seja atendido 

o mais breve possível, disse que se trata de uma situação antiga e que com 

somente uma chuva a passagem já se torna impossível para carros pequenos, disse 

que com esse já são três requerimentos que coloca com essa matéria, mas que 

mais uma vez como representante também da zona rural esta fazendo esse pedido. 

Pede o apoio dos Edis para que votem a favor do requerimento.  O Senhor 

presidente parabeniza a solicitação da ver. Bolinha e diz que aquele problema é 

antigo e espera que o pedido tenha êxito junto ao executivo. O Senhor Presidente 

colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi votado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes.  O Senhor Presidente passou o 

Requerimento Nº012/2017 para A Senhora Secretária fazer a leitura que tem 

como ementa: Requer a pavimentação e drenagem da Rua França, no Bairro 

Nações Unidas. O Senhor Presidente passou a palavra para o autor do referido 

Requerimento. O Ver. Galego do Alho cumprimentou aos vereadores e ao público 

presente, disse que a rua se encontra intransitável que necessita de uma 

pavimentação com urgência. Pede a sensibilidade do chefe do executivo para esse 

pedido. 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 Nº017/2017 para A 

Senhora Secretária fazer a leitura que tem como ementa: Requer os cortes de 



terra em toda zona Rural do município. O Senhor Presidente passou a palavra 

para o autor do referido Requerimento. O Ver. Galego do Alho cumprimentou aos 

vereadores e ao público presente, disse que é de extrema importância que seja 

feito os cortes de terra o mais rápido possível nas zonas Rural do munícipio, disse 

que em várias cidades os cortes de terras já começaram e pede que o chefe do 

executivo atenda a esse pedido o mais rápido possível. A Ver. Itacira Aires 

parabeniza o pedido do colega vereador Galego do Alho e pede agilidade nos cortes 

de terras disse que o homem do campo precisa de tal serviço para dar inicio aos 

seus trabalhos. O Ver. Renato Alves cumprimentou aos vereadores e público 

presente disse ter ficado feliz pelo pedido do colega vereador Galego do Alho, disse 

ter estado com o chefe do executivo e que em breve os cortes de terras terão inicio 

elogiou a agilidade do secretário de agricultura a pessoa de Rodrigo. O Ver. SGT 

Monteiro cumprimentou aos vereadores e público presente elogiou o pedido do 

colega vereador Galego do Alho, disse ser filho de agricultor e saber da importância 

dos cortes de terra para vida do homem do campo, disse já estarem no mês de 

março e essas terras já eram pra estarem cortadas, que o homem do campo tem 

necessidade que as terras sejam cortadas antes das primeiras chuvas. O Ver. Gugu 

Bessa cumprimentou aos vereadores presentes parabenizou o pedido do colega 

Ver. Galego do alho, disse que os amigos poderiam se tranquilizar que esteve com 

o chefe do executivo e que ele afirmou que na próxima semana haveria a licitação e 

que atraso era por razão da mudança de gestão, que as tramitações para um 

processo de licitação requer tempo, o vereador Gugu Bessa disse que a secretária 

de Agricultura foi entregue a gestão atual de pernas para o ar que até um motor 

que existia no carro pipa era de propriedade do ex-secretário da pasta, relatou que 

toda a frota pertencente aquela secretaria encontrava-se sucateados, quebrados  e 

os tratores e demais máquinas   sem condições de uso e convida os demais 

vereadores a fazerem uma visita a secretaria de agricultura.    O Ver. SGT Monteiro 

disse que a questão da matéria era os cortes de terras e não os veículos, disse que 

só eram necessários os tratores e que a prefeitura tinha dois tratores de posse 

disponíveis, que já poderiam ter dado inicio com esses dois tratores. O Ver. Gugu 

Bessa disse ter falado nos equipamentos e máquinas por que a gestão passada 

deixou todos sucateados que sem dúvidas era sim para estarem usando as 

máquinas da prefeitura, mas a gestão passada não permitiu isso, entregando tudo 

quebrado. O Ver. Renato Alves disse que o vereador que mais cobrou sobre 

agricultura na gestão passada foi o colega Ver. Gordo do bar e que a demora no 

inicio dos cortes de terras dá-se por causa das tramitações burocráticas a cerca da 

licitação, e que acredita que o mais breve possível os trabalhos estejam sendo 

iniciados. O Ver. Xixico cumprimentou aos vereadores e público presente disse que 



todas as cidades vizinhas já fizeram os cortes de terras, que essa licitação era pra 

ter sido feita em janeiro, que quando for cortar as terras as chuvas já terão 

acabado e não terá mais proveito algum para o homem do campo. 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 Nº022/2017 para A Senhora Secretária fazer 

a leitura que tem como Ementa: Requer a pavimentação da Rua Itamiran de 

Aquino Lima, no Bairro São Geraldo.  O Senhor Presidente passou a palavra 

para o autor do referido Requerimento. O Ver. SGT Monteiro cumprimentou aos 

vereadores e público presente, disse que a pavimentação é um dos benefícios mais 

procurados pela população junto ao poder público, disse que é de muita 

importância a pavimentação da citada rua, pede sensibilidade ao executivo junto ao 

seu pedido e pede o apoio dos colegas vereadores para o seu requerimento, disse 

que as famílias que residem naquela rua passam por inúmeras dificuldades em 

decorrência de não haver pavimentação na referida rua. O Ver. Gordo do Bar 

agradeceu ao Senhor Presidente por ter permitido que ele participasse da sessão 

depois de ter iniciado, disse que estava na estrada retornando da Capital e que 

pegou um trânsito enorme. Parabenizou o pedido do  colega Ver. SGT Monteiro 

disse que sabe da importância de uma pavimentação para aquela rua, que conhece 

os apelos da população que ali reside, disse já ter colocado dois requerimentos com 

essa matéria, espera que Jesus abençoe que essa rua seja pavimentada, que isso 

desafogará muito o trânsito da avenida principal. 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 Nº023/2017 para A Senhora Secretária fazer a leitura que tem 

como Ementa: Requer que seja criado o Conselho Municipal De pessoas com 

Deficiência. O Senhor Presidente passou a palavra para o autor do referido 

Requerimento. O Ver. Renato Alves cumprimentou aos vereadores e público 

presente, disse que o requerimento está bem claro que trata da criação de um 

conselho para pessoas portadoras de deficiência, disse que existiam vários 

conselhos ativos em Pau Dos Ferros, a exemplos o de Saúde e conselho Tutelar, 

pediu o voto a favor dos colegas vereadores e disse que era muito importante a 

criação do conselho para todo o público necessitado. O Ver. Gilson Rêgo 

cumprimentou aos colegas vereadores e todo o publico presente disse que iria 

colocar um requerimento com a mesma matéria, disse que tinha sido procurado por 

Naldo, um cadeirante da cidade de Rafael Fernandes, para criação deste conselho, 

disse que é muito importante a aprovação do conselho, exaltou a vontade de que 

tenha o dia do portador de deficiência física, frisou que um dos motivos da reforma 



na Câmara Municipal foi uma cobrança do ministério publico pela acessibilidade 

para os portadores de deficiências físicas. A Ver. Itacira Aires disse que ainda é 

muito pouca a acessibilidade prestada aos deficientes físicos, relata que dificilmente 

encontram-se as rampas, que são de uso exclusivo do portador de deficiência física, 

desobstruídas, que as pessoas não se conscientizam nesse projeto, parabenizou o 

colega Ver. Renato Alves pelo requerimento e disse que almeja a criação do 

referido conselho. 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 Nº024/2017 

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

construção da cobertura, arquibancadas, pisos, alambrados e vestiários da 

quadra de esporte Francisco Fagner da Silva Albuquerque, localizada na 

Praça Israel Nunes, no Bairro São Benedito. O Senhor Presidente passou a 

palavra para o autor do referido Requerimento. O Ver. Renato Alves cumprimentou 

a todos os presentes, disse lembrar-se muito bem de ter jogado bola naquela 

praça, lembra também de ter participado de grupos de teatros. Disse que com 

cobertura da quadra os jovens daquele bairro serão altamente beneficiados, pede o 

apoio dos colegas vereadores para a aprovação do requerimento, disse que a 

quadra no dia de hoje só tem funcionamento no turno da noite pelo fato de ser 

descoberta. O Ver. Jader Júnior cumprimentou aos colegas vereadores e a todo 

público presente, cumprimenta em especial o ex-colega Ver. Kasumaro Kenedy, 

disse ser de tamanha importância para os jovens daquele bairro a cobertura da 

quadra, relatou que dava aula de música em um prédio vizinho à quadra e que nos 

horários de intervalos não poderiam se deslocar até a mesma porque se encontrava 

descoberta, pediu o apoio dos colegas vereadores para a aprovação do 

requerimento. O Ver. Hugo Alexandre cumprimentou aos colegas vereadores e a 

todo público presente, parabenizou o colega vereador Renato Alves pelo 

requerimento e adiantou o seu voto a favor, disse que a cidade necessita de uma 

quadra completa que tenha vestiário e cobertura, que com isso possa trazer 

grandes eventos da área do esporte para a cidade, disse que foi secretário de 

esporte e lazer e com isso pode ver a deficiência no esporte na cidade de Pau dos 

Ferros, disse que quando assumiu conseguiu com o Deputado Antônio Jacome uma 

emenda de R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), para a reforma do 

ginásio de esporte do Riacho do meio. O Ver. SGT Monteiro parabenizou os Colegas 

vereadores pelo requerimento, parabenizou também o Ver. Hugo Alexandre por ter 

conseguido a emenda para a reforma do ginásio de esporte do Riacho do Meio, 

disse que não viu nas redes sociais o reconhecimento no empenho do Ver. Hugo 

Alexandre para conseguir a emenda que o colega conseguiu, mas que ele estava de 



parabéns pela emenda conseguida. O Ver. Gordo do Bar disse que durante a 

assinatura da Ordem de serviço foi citado o nome do deputado que conseguiu a 

emenda, Dep. Antônio Jacome, disse que o Exmo. Senhor Prefeito comunicou  

durante a solenidade de assinatura que iria convidar o deputado Antônio Jacome 

para a inauguração da obra. O Ver. Gilson Rêgo disse que durante a solenidade da 

assinatura da reforma do ginásio de esporte o nome do Ver. Hugo Alexandre foi sim 

citado que o colega Ver. SGT Monteiro estava equivocado e não poderia se basear 

pelas redes sociais, disse que só no presente dia o colega colocou nas redes sociais 

convidando a população para a votação de um projeto de LEI e que em seguida 

teria pedido a retirada do referido projeto de LEI da pauta. O Ver. SGT monteiro 

disse que queria justificar que retirou o projeto de lei da pauta porque o regimento 

da casa permite isso aos edis, disse que da mesma forma que foi até as redes 

sociais convidar a população para a votação do referido projeto de lei 

consequentemente se dirigiu novamente as redes sociais comunicando que a data 

seria mudada. O senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois 

de discutido foi votado e aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. Concluída a Ordem dia O Senhor Presidente consultou os edis presentes 

para saber se realiza o pequeno expediente nessa sessão ou na próxima sessão que 

acontecerá em seguida para a votação das comissões permanentes da Casa. 

Decidido por unanimidade que o pequeno expediente acontecerá na sessão 

seguinte.  O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada 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.   

 

 

 

 

 

  Eraldo Alves de Queiroz                                                                           Itacira Aires Nunes                             
           Presidente                                                                                                1º Secretária 

 

 

 


