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Ata da 7ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª (Décima Oitava) 

Legislatura. Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 18:00h 

(dezoito  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. Como anunciado anteriormente a execução do Hino 

Nacional Brasileiro acontecerá na última quinta- feira do mês, portanto, o Senhor 

Presidente convida a todos a ficarem de pé para a execução do Hino.  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 a pauta 

com a ordem do dia para  A Senhora Secretária fazer a leitura que consta as seguintes 

matérias: Projeto de Lei  Nº1735/2017, Indicação Nº003/2017, Requerimento 

Nº009/2017, Requerimento Nº010/2017 Requerimento Nº013/2017, Requerimento 

Nº030/2017,  Requerimento Nº048/2017, Requerimento Nº049/2017, Requerimento 

Nº051/2017, Requerimento Nº053/2017, Requerimento Nº064/2017, Requerimento 

Nº072/2017, Requerimento Nº073, Requerimento Nº073/2017, Requerimento 

Nº074/2017. Concluída a leitura da ordem do dia o Senhor Presidente passou o 

Projeto de Lei Nº1735/2017 para leitura em plenário, concluída a leitura do  projeto de 

Lei o Senhor Presidente passou o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final para que fosse feito a leitura, dando sequência o Senhor presidente 

passou o Parecer do Relator da Comissão de legislação, Justiça e Redação Final. 

Depois de feita a leitura do projeto De Lei e dos pareceres  da comissão o senhor 

presidente disse que gostaria de colocar para os colegas vereadores  que o objetivo  

do Projeto é regulamenta a situação e autorização de pagamentos de diárias dos 

vereadores e servidores da câmara porque há muito tempo vem se autorizando e 

pagando diárias, quando feitas evidentemente na casa com base em resoluções e que 

depois de um encontro que foi em Natal promovido pela FECAM e o Tribunal de 

Contas do estado para presidentes de câmaras do RN acabaram -se atentando-se que 

a as Câmaras devem elaborar ,apresentar e aprovar em plenário um Projeto de Lei 

que será encaminhando ao Executivo para sansão para que assim fique de forma 



legal a concessão e pagamentos de diárias, e que segundo orientações que 

receberam no encontro não é permitido que se pague diárias a não ser através de 

uma Lei, com isso a Mesa diretora está apresentando esse projeto e assim cumprindo 

uma obrigação dos mesmo em legalizar através de uma Lei a concessão e pagamento 

de diárias, inclusive esse projeto foi encaminhando para os e-mails institucionais de 

todos os vereadores já foi apresentando anteriormente  em plenário e enviando para 

as comissões e agora retorna ao plenário depois dos trametes legais para que seja 

discutido e consequentemente votado. O Ver. Gilson Rego cumprimenta a todos e 

parabeniza a iniciativa, diz que enquanto vereador eles tem a chance de avaliar erros 

seja do executivo ou do próprio legislativo, ou a justiça notar um erro e notifica-los, que 

graças a Deus tem essa segunda chance, que na profissão na qual trabalha não pode 

errar, pois isso seria fatal. Que graças a Deus no legislativo, no judiciário, no Direito, 

pode haver essa correção. Parabeniza o Presidente pela criação do quadro funcional 

na Câmara, que lembra que quando ele assumiu a primeira presidência havia 

funcionários que se chamava de “datilografo”, uma profissão extinta há praticamente 

20 anos ou mais, mas que, na época, ainda existia na Câmara, que tudo que havia 

ainda a profissão de “parteira”, também uma profissão extinta. Que Sua Excelência, O 

Presidente, ajeitou o organograma, passando então a ser “digitador”, que tinha 

organizado a Câmara pela primeira vez, cada função. Que havia falado na posse do 

Presidente que faria criticas construtivas, para que o legislativo tivesse o seu 

desenrolar, que não importava se elas seria ouvidas ou não, mas que seriam 

construtivas e não destrutivas. Que vai fazer duas observações em relação ao Projeto, 

na primeira o Ver. faz a leitura do Art. 1, inc. I, do Projeto. Que embora entenda da 

mesma forma, já havia até feito o questionamento ao colega Ver. Hugo sobre quando 

houvesse a necessidade, por exemplo, de ir a uma reunião, como, cita o exemplo, 

quando foram a Natal para uma reunião visando trazer a UFERSA para Pau dos 

Ferros, que o caso em tela não era do interesse do legislativo, mas de interesse 

municipal. Que se o Presidente quisesse mudar o escrito tudo bem, mas se não, tudo 

bem também, não ficaria errado, que ficaria a critério do Presidente. Sua segunda 

observação é em relação ao Art. 8 que é contrariado pelo Art. 10, e pergunta quem 

faria a autorização, citada nos artigos, nos casos em que fosse necessária que a mesa 

diretora fizesse uma viagem, quem pagaria a diária quando eles já estivessem no 

caminho, ou  já tivessem chegado ao local de destino. Que diária, segundo o regime 

jurídico único, é indenizatória e não custeio como escrito no § 1º. Que essas são suas 

observações, que só quer evitar que o projeto passe, mas surjam futuros problemas. O 

senhor Presidente responde que, quanto ao que o Ver. falou em relação ao Art. 1, 

ocorre uma cobertura por parte do segundo item, que desde que haja o recurso e o 

Presidente entenda que há justificativa quanto a diária, não há nenhum impedimento, 

que ir a Natal, por exemplo, participar de um congresso partidário, que ensejaria um 

aprimoramento na atuação parlamentar, não causa qualquer impedimento. Que as 

participações normais em congressos, as visitas a secretário de Estado, Governo, 

Tribunais, todos esses órgãos institucionais tem toda a liberdade, havendo condições. 

Que não vê, além dos já citados, outra coisa a qual o parlamentar possa ir durante o 

exercício do mandato, qualquer outro evento que justifique a ida do parlamentar. Que 

tudo que está amparado na lei depende da decisão da mesa diretora, que a lei diz que 

pode, mas quem vai dizer se pode definitivamente é a mesa diretora, analisados se há 

recurso, viabilidade, disposição. Que a lei está autorizando e que houve muito estudo 

para a elaboração dessa lei, embora haja defeitos, já que todo documento que se 



elabore pode vir passível de algumas falhas ou não estar 100% completo, que por isso 

existe um artigo que ampara os casos omissos, que deverão ser discutidos pela mesa 

diretora. Que em relação a indenização, a proibição ocorre quanto a indenizações 

diversas que não podem ser pagas, já que a diária já tem por função cobrir as 

despesas. O Ver. Gilson Rego faz uma observação, que custeio é aquilo que mantem, 

fazendo a leitura do conceito tanto de custeio quanto de verba indenizatória. Faz a 

leitura da Lei 8.112/90 e do Art. 49, do regime jurídico único que colocam a diária 

como indenização e não custeio. Que é só uma questão de nomenclatura, semelhante 

ao que ocorreu na sessão passada em relação aos códigos. O Senhor Presidente diz 

se tratar de um projeto que os vereadores tomaram conhecimento há 15 dias, que não 

pode achar que são perfeitos a ponto de terem criado um projeto que deve ser 

mudado ou acrescentado nada, mas que os vereadores tiveram essa oportunidade e 

poderiam ter apresentado emenda diante de seus pensamentos e terem vindo para o 

plenário, para que houvesse a discussão e a aprovação ou não. Que se não foi 

apresentado nenhuma emenda, deve haver a discussão do projeto em sua forma 

original, uma vez que não há qualquer outro dispositivo. Que já está com o parecer 

das comissões, que haverá a discussão, mas a questão de modificações só poderia 

ocorrer através de emendas parlamentares, que nenhuma foi apresentada, embora 

tenha havido oportunidade. Que acredita que o colega esteja fazendo todas essas 

observações por ter lido o projeto e analisado, mas que faltou apresentar uma emenda 

para que houvesse as modificações, que está absorvendo a crítica, que é importante, 

mas que o projeto foi apresentado em plenário, que o projeto está na casa há 15 dias 

ou mais. Que quando há interesse do vereador sobre a matéria, ele pode chegar na 

casa e solicitar o projeto, um cópia, que isso não é problema. Que entende a critica, 

mas que a modificação só pode ocorrer através de emenda. Que o fato do projeto ser 

aprovado dessa forma, não significa que ele não possa ser modificado posteriormente, 

que a lei pode ser alterada a qualquer momento. Que essa é a colocação que pode 

fazer, legalmente, no momento, mas entende as colocações do colega e que ele 

poderia ter apresentado a emenda, mas entende a intenção de querer melhorar. O 

Ver. Gugu Bessa cumprimenta a todos, diz ser um projeto louvável, que no dia que as 

comissões estavam debatendo perguntou ao relator da comissão se o parlamentar 

saísse da casa a fim de marcar uma reunião com um deputado na assembleia, se os 

Edis da casa teriam direito a diária, que os vereadores iam em busca de trazer 

benfeitorias para o Município, que o relator havia respondido que não, que acreditava 

que os vereadores iam em busca de melhorias de interesse da população. Que é essa 

sua indagação. O Ver. Hugo Alexandre cumprimenta o Presidente e os presentes diz 

que só quer ratificar seu posicionamento e que fique bem explicado o dialogo que 

manteve com o vereador Gugu Bessa, que entende que uma visita a um parlamentar 

federal ou estadual em busca de recursos não é de interesse da casa, que nesse caso 

se começaria a fazer visitas toda semana. Que seriam 24 dias em que faria visitas aos 

parlamentares, tendo direito a 24 diárias. Que levando em consideração, 

exclusivamente, os interesses da casa, que é fiscalizar o executivo e elaborar leis, deu 

sua humilde e simples opinião, mas que é sabido que o Direito é relativo e não 

absoluto. O Ver. Xixico cumprimenta os presentes e diz que, em sua opinião, se for 

uma comissão de vereadores acredita que deve haver o pagamento da diária. Em uma 

visita geral, alguns vereadores formariam uma comissão e poderiam inclusive viajar no 

carro da Câmara, fazer a visitas necessária e voltar no mesmo dia, sendo então 

apenas meia diária e não um inteira. O Senhor Presidente diz que acredita que o mais 



importante nesse projeto é legalizar o ato de concessão e pagamento, que é um 

grande avanço, porque a casa vinha fazendo isso há muitos anos através de uma 

resolução que não falava de nada, além do valor da diária, resolução da mesa diretora 

que dizia que o valor da diária do vereador era X e do servidor era x. Que foi feito 

estudo para elaboração dessa lei, que não é só pensamento do presidente da mesa 

diretora, que há um estudo jurídico para sua elaboração.  Entende que a opinião de 

cada um é importante, e que a lei é passível de modificação, podendo ocorrer a 

qualquer momento. O Senhor Presidente colocou em votação o Projeto de lei 1735/17 

que depois de discutido foi votado por unanimidade de voto dos vereadores presentes 

Dando sequência o Senhor Presidente passou a Indicação Nº003/2017 para a 

Senhora Secretária fazer a leitura, concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra para o autor da Indicação. O ver. Renato Alves cumprimenta os colegas 

vereadores e público presente disse que a proposição que foi lida trata de uma 

delegacia para  Criança e adolescente, menores infratores em conflito com  justiça  

frisou que em todo estado só  existe apenas uma delegacia, disse que Pau dos Ferros 

já está necessitando que essa delegacia vai atender toda a região do Alto Oeste, e até 

o Médio Oeste ,disse que não  se pode confundi  delegacia  com SEDUC porque a 

delegacia e  para tratar de modo especifico com os menores infratores,  relator que 

quando conselheiro tutelar levavam os menores infratores nas viaturas de policia 

sendo que o próprio estatuto denomina que não pode em hipótese alguma conduzir 

menores infratores em uma viatura, disse que os menores infratores são conduzidos 

para delegacia  Civil e ficam ate surgir vaga no SEDUC quando essas vagas não 

surgem são colocados novamente na rua para o convívio com a sociedade. O ver. 

Gilson Rêgo disse que desconhecia  a existência de delegacia de Criança e 

adolescente disse que não sabia nem que criança e adolescente poderiam ser presos, 

que quando o Ver. Renato Alves falou ele ficou até surpreso, que até  onde sabia o 

menor Infrator iria para o SEDUC e que confessa que não sabia da existência das 

mesmas. O Ver. Renato Alves disse que existe uma delegacia de criança e do  

adolescente em Natal e que no Rio Grade do Sul foi criada a primeira delegacia, disse 

que a criança não pode ser presa e sim apreendida, sendo assim se trata de uma 

delegacia especifica para tratar com criança e adolescente diz que a Delegacia Civil 

jamais  pode prender uma criança ela pode aprender um adolescente que é de 12 a 18 

anos incompleto. Pede  o apoio dos colegas vereadores na indicação e disse que essa 

e segunda vez que coloca essa proposição na casa. O Senhor Presidente colocou a 

Indicação em votação que depois de discutida foi votada e aprovada por unanimidade 

de votos dos vereadores presentes. Atendendo uma solicitação do Ver. Renato Alves 

o Senhor presidente colocará o Requerimento Nº074/2017 que seria o último da pauta, 

mas como o Ver. Renato alves precisa se ausentar para ir à faculdade o Requerimento 

será apresentado primeiro. O Senhor Presidente passou o requerimento Nº074/2017 

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

pavimentação e drenagem da Rua José de Holanda Pinto, Bairro São Benedito. 

O Senhor Presidente anunciou que a sessão será presidida pelo Vice- Presidente da 

casa Ver.  Francisco Augusto de Queiroz ,pois ele terá que se ausentar para se reunir 

com a controladoria da casa. O Presidente Interino passa a  palavra para o autor do 

Requerimento. O Ver. Renato Alves cumprimentou os colegas vereadores  e público 

presente disse que a rua ao qual ele pede a pavimentação e drenagem  se trata de 

uma rua pequena medindo no máximo 110 metros, relata que é  de extrema 

necessidade a pavimentação e drenagem da rua, frisou que entra governantes e saem  



governantes e aquela rua sempre continua da mesma  forma, disse que tendo ou não 

inverno o acesso da rua e terrível que tem  um esgoto no meio da citada rua com uma 

enorme cratera que e de suma importância que  os  serviços sejam feitos o mais 

rápido possível. O Presidente interino colocou o Requerimento em votação que depois 

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

presentes. O Presidente interino fez a leitura do Requerimento Nº009/2017 que tem 

como Ementa : Requer que seja feita a recuperação da parede do açude da 25 de 

Março, no Bairro Riacho do Meio. Concluída a leitura o Presidente Interino  passou a 

palavra para a Senhora Secretária para que ele possa fazer a defesa do requerimento 

de sua autoria. Cumprimenta os colegas vereadores e público presente disse que é  

urgente a recuperação da parede do açude que se encontra totalmente danificada e 

cheias de mato, pede que o  chefe do Executivo mande fazer com rapidez o serviço. O 

ver. Gugu Bessa cumprimentou os colegas vereadores e público presente disse que 

depois de uma visita que fez ao açude com o Colega Ver. Xixico resolveram diante de 

tamanha necessidade colocarem o requerimento com a  recuperação da parede do 

açude é também da limpeza da parede, disse que foram até a secretaria de obra e 

reivindicaram   junto a secretária a limpeza da parede do açude, disse que a secretária 

assegurou ser prioridade a limpeza da parede  que mandaria os garis para fazerem o 

serviço. O Presidente Interino colocou o Requerimento em votação que depois de 

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

Dando sequência o Presidente interino passou o Requerimento Nº010/2017 para a 

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

construída uma praça na Rua Joel  Praxedes, Bairro Riacho do Meio. O 

presidente interino passou a palavra para o autor do requerimento. O ver. Gugu Bessa 

cumprimentou os colegas vereadores e publico presente, disse que na legislatura 

passada já havia colocado esse requerimento, e que mais uma vez está colocando e 

sabe que é de interesse do chefe do Executivo a construção de uma praça no Bairro 

Riacho do Meio, que já acharam o local para a construção da praça e que já foi 

mostrado ao chefe do Executivo, disse que todos os vereadores da casa conhecem o 

local que fica vizinho a Capela de santo Antônio, que se trata de uma amplo terreno 

para fazer a praça e beneficiar aquela comunidade que tanto precisa de um espaço 

assim, pede o apoio de todos os colegas vereadores a favor do requerimento. O ver. 

Gordo do Bar cumprimenta os colegas vereadores e público presente, disse que se 

Deus quiser o requerimento do colega Ver. Gugu Bessa será atendido, que aquele 

bairro merece e é mais do que justo a construção de uma praça para aqueles 

moradores, que se trata de um Bairro  antigo mais que nunca foi construído uma praça 

, que lá precisa também de um polo de academia juntamente com a praça, relatou que 

o Bairro conta com a representação de três vereadores ligados diretamente lá, Ver. 

Xixico, Ver. Gugu Bessa e o Ver. Junião, O Ver. Junião cumprimentou os colegas 

vereadores e público presente, parabenizou o Colega Ver. Gugu Bessa pelo 

requerimento, relatou que conhece a localização que será construída a praça disse 

que já morou em frente ao terreno, disse que a praça ficará linda nessa localização 

principalmente quando o açude da 25 de Março estiver cheio que ficará uma 

verdadeiro cartão postal do bairro e pede para se subscrever no Requerimento e 

adianta o interesse para com o nome da praça, pede que  seja colocado o nome de 

José Delfino “Neguinho de Ana” O Ver. Gugu Bessa concede a permissão para que o 

Ver. Junião se subscreva ao requerimento dele, e diz que qualquer outro edis  que 

queira se subscrever fique a vontade.  O Presidente interino disse que o local e 



adequado para a construção da praça ,parabeniza o colega Ver. Gugu Bessa pelo 

requerimento e pede para se subscrever. O Ver. Gugu Bessa disse que é com prazer 

que concede a permissão para o Ver. Xixico se subscrever ao Requerimento dele. O 

Presidente Interino colocou o Requerimento em votação que depois de discutido foi 

votado e aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. O Presidente 

Interino passou o Requerimento Nº013/2017 para A Senhora Secretária fazer a 

leitura que tem como Ementa: Requer a pavimentação e drenagem da Rua 

Inglaterra, no Bairro Nações Unidas.  O presidente Interino passou a palavra para o 

autor do requerimento. O Ver. Galego do Alho cumprimenta os colegas vereadores e 

funcionários da casa, disse que esse e o segundo requerimento proposto por ele para 

aquele bairro, relatou que a rua se encontra em péssimo estado dificultando o trânsito 

de veículos e pedestres, pede ao chefe do Executivo que olhe com bons olhos a 

pavimentação e drenagem daquela rua e pede o apoio dos colegas vereadores junto 

ao requerimento por ele proposto. O Ver. Gordo do Bar cumprimenta os colegas 

vereadores disse que e com grande satisfação que parabeniza o colega Ver. Galego 

do Alho pelo Requerimento, disse que e conhecedor dos problemas do bairro e que 

tudo que vier para  O Bairro Nações Unidas ainda e pouco por se tratar de um bairro 

muito populoso e com poucos benefícios feitos lá até o dia de hoje, adianta o seu voto 

a favor ao requerimento. O Ver SGT. Monteiro adianta seu voto a favor e pede para se 

subscrever ao requerimento. O Ver. Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes 

disse que é suma importância o requerimento do colega ver. Galego do Alho, que tem 

um parente que reside na citada rua e que iria colocar um requerimento com essa 

proposição, parabeniza o colega vereador e disse que aquele bairro é esquecido e 

pede para que as autoridades resposáveis olhem com bons olhos para o bairro, e 

pede para se subscrever ao requerimento. O Ver Junião disse que  esteve na igreja 

essa semana e foi solicitado por moradores da rua Inglaterra para que ele colocasse 

esse requerimento, disse que tem fé em Deus que o pedido do colega Ver. Galego do 

Alho será atendido. O Ver. Hugo Alexandre cumprimenta os colgas vereadores e 

público presente ,parabeniza o colega Ver. Galego do Alho pelo requerimento, sugere 

diante da importância do requerimento que todos os colegas vereadores pudessem se 

subscrever ao requerimento, que todos olhem com um bom olhar para o bairro que 

com certeza os moradores do bairro iriam agradecer, que se trata de um bairro que 

cresce a todo dia e que com esse crescimento também aumenta a falta de 

pavimentação e de saneamento básico. O Ver. Gugu Bessa disse que é mais do que 

justo o pensamento do colega Ver. Hugo Alexandre, adiantou que está fazendo um 

requerimento para pavimentação da rua   Espanha e convida os edis para colocarem o 

requerimento em conjunto com ele. O Presidente Interino disse que esteve na rua 

durante a campanha e que tinha dado uma chuva e a água  estava entrando dentro 

das casa, relatou que o lixo também era grande nas ruas, disse que percebeu que o 

se tratava de uma bairro esquecido, relatou que andou em várias ruas e que teve 

votos naquele bairro que foi um dos primeiros políticos a andar no bairro e pede para 

se subscrever ao requerimento. O Ver. Galego do Alho concede permissão para os 

colegas vereadores se subscreverem  ao requerimento.  O Presidente Interino colocou 

o Requerimento em votação que depois de discutido foi votado e aprovado por 

unanimidade de votos dos vereadores presentes.  O Presidente Interino passou o 

Requerimento Nº030/2017 para a Senhora Secretária fazer a leitura que tem como 

Ementa: Requer que seja construída uma praça de esporte e lazer, polo de 

academia comunitária no Bairro Paraíso. O Presidente interino passou a palavra 



para a autora do requerimento. A Ver. Itacira Aires cumprimentou os colegas 

vereadores e público presente, disse que já fez esse requerimento em outras 

legislaturas, que se trata de uma comunidade que se faz por demais necessária um 

espaço desse tipo, relatou que a cada dia que se passa ficam mais convicta da 

necessidade da pratica de esporte no dia-a-dia, que a cada visita que um cidadão faz 

ao medico a primeira pergunta que eles fazem e se a pessoa pratica algum tipo de 

atividade  física, que em nome da população daquele bairro está solicitando uma 

praça  com polo de academia para com isso levar o bem estar aqueles moradores, 

que com a construção da praça vai abranger também o bairro do Carvão, sabe que 

aquele bairro é visto com carinho pelo chefe do executivo e acredita que tal beneficio 

será feito para comtemplar os moradores daquele bairro. O Ver. Gordo do Bar 

cumprimenta os colegas vereadores e público presente, parabeniza a Ver. Bolinha 

pelo requerimento , diz que também tem uma ligação muito forte naquele  bairro, disse 

ser conhecedor dos problemas do bairro, relator que a parte do bairro que fica depois 

da passagem molhada foi bastante comtemplada com pavimentação, mas sabe que 

precisa melhorar muito mais, que o bairro está crescendo bastante, que em relação  

ao período da sua primeira campanha  de vereador  pra cá o bairro aumentou 

significantemente, e sabe da importância que é um espaço como uma praça com polo 

de academia para aquele bairro. O Ver. Galego do Alho Cumprimenta os colegas 

vereadores e público presente parabeniza a colega ver. Bolinha pelo requerimento 

disse que tem certeza que esse pedido será atendido pelo chefe do Executivo  e pede 

para se subscrever ao requerimento. O Ver Gugu Bessa cumprimenta os colegas 

vereadores e publico presente, parabeniza a colega Ver. Bolinha pela proposição, que 

se trata de uma bairro que tem muita necessidade de uma praça com polo de 

academia, que lá    abrange vários outros bairros como: Carvão, Alto da Colina e a 

Sema, que o bairro vem crescendo muito, pede que para os colegas votarem a favor 

do requerimento e pede para se subscrever. O Ver. Junião  cumprimenta os colegas 

vereadores e público presente, disse que conhece muito bem os moradores do bairro 

paraíso que tem familiares lá, parabeniza a ver. Bolinha pelo requerimento, que teve 

bastante apoio do bairro na sua campanha e pede para se subscrever ao 

requerimento. O presidente Interino pede para se subscrever ao requerimento, disse 

que se trata de um bairro carente e merecedor de tal projeto, que e visível o 

crescimento do bairro. O Presidente Interino colocou o Requerimento em votação que 

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

presentes. O Presidente Interino passou o Requerimento Nº048/2017 para a Senhora 

Secretária fazer a leitura que tem como Ementa: Requer a abertura do posto policial 

do Perímetro Irrigado. O Presidente interino passou a palavra para a autor do 

requerimento. O ver. Gordo do Bar cumprimenta os colegas vereadores e público 

presente, pede ao Prefeito Municipal juntamente com o comandante de policia que 

olhe com bons olhos para que possa ser aberto o posto policial na comunidade do 

Perímetro Irrigado, que a comunidade está bastante penalizada pela falta de um posto 

policial, que nesses últimos três messes recebeu varias ligações de moradores da 

comunidade pedindo que fosse tomado providencias para a abertura do posto policial, 

que a comunidade esta enfrentando vários episódios de furtos e roubos, que o  Ver. 

SGT Monteiro como morador é conhecedor de tais acontecimentos, que precisam 

juntar forças em pro da abertura do posto policial, que nos dias de domingos está 

sendo um verdadeiro terror para toda a comunidade com pessoas  embriagados 

correndo em alta velocidade dentro da vila e causando pânico aos moradores. O Ver 



Gugu Bessa cumprimenta os colegas vereadores e público presente disse ser de 

suma importância esse requerimento colocado pelo Ver. Gordo do Bar,  que ano 

passado houve varias reinvindicações junto ao comandante do batalhão para a 

abertura do posto policial na referida comunidade, que foram inclusive maus recebidos 

pelo mesmo, que por vezes ele chegou até a ser irônico, que disse não haver policiais 

para enviar a serviço na comunidade ,que no dia da visita  cobraram a abertura de 

todos os postos policias nos bairros e não só o do Perímetro Irrigado e que o 

comandante havia dito que não tinha efetivo para que isso fosse realizado, convida os 

colegas vereadores para unir forças em pro da abertura dos postos policiais, e 

também para juntos irem até o comandante geral do estado se preciso for, disse ser 

conhecedor dos problema que a vila do Perímetro vem enfrentando com vários furtos 

e roubos, que esse posto tem que ser aberto o mais rápido possível, que todo cidadão 

que paga seus impostos em dia tem direto a segurança pública, que irá reivindicar   

incansavelmente pela  abertura do posto da referida vila. O Ver Gilson Rêgo 

cumprimenta os colegas vereadores e publico presente, disse achar que ao invés de 

ser um requerimento deveria ser uma indicação pelo fato da segurança ser obrigação 

do estado, que não tem como o prefeito abrir um posto policial se quem determina o 

efetivo e o estado, que se trata de uma critica construtiva para o colega ver. Gordo do 

bar, que sabe que antes os postos policias eram responsabilidade da prefeitura não 

sabe se de forma legal mais eram, só que no que diz respeito segurança publica e de 

responsabilidade do estado. Que o prefeito não tem como contratar um funcionário 

que é do estado. O Ver. Gordo do Bar cumprimenta os colegas vereadores e publico 

presente disse que os postos policial abertos nos municípios se trata de uma 

cooperação entre estado e município, que o estado entra com a parte do efetivo e o 

município entra com a parte de infraestrutura que tem haver uma cooperação entre os 

dois caso contrario não seriam aberto nunca os postos policial , cita exemplos das 

cidades do Encanto e Rafael Fernandes que lá existem uma cooperação entre estado 

e município nos seu destacamentos. Que a cidade de Pau dos Ferros havia vários 

postos policias e todos foram fechados, por isso que se pede ao Prefeito que 

intervenha junto ao governo do estado e que haja uma cooperação entre os dois. O 

Ver. SGT Monteiro cumprimenta os colegas vereadores e publico presentes disse que 

vem trazendo hoje junto com o Ver. Hugo Alexandre e a Ver. Bolinha um requerimento 

que pede a abertura de todos os postos policiais da cidade, que como o do ver. Gordo 

do Bar se trata só da Abertura do posto do Perímetro o requerimento deles não foi 

prejudicado, pois a proposição é diferente, disse que para  a abertura desses postos 

existe parcerias e convênios que não podem de maneira alguma esperar só pelo 

estado ,relatou que o estado vem enfrentando uma crise financeira muito grande que 

não será resolvido da noite para o dia, disse que e importante a parceria e que ela e 

de forma legal, cita a cidade de Mossoró como exemplo que foi aprovado que o 

município pudesse fazer o  pagamento de diárias para policias militares. O Ver. Gordo 

do Bar disse que inclusive foi aprovado pela casa na gestão passada que o município 

pudesse pagar diária aos policias militares que trabalhassem durante o período da 

FINECAP. O Ver .Gugu Bessa disse que achou interessante a cobrança que o 

Deputado Souza fez ao governo do estado, a solicitação do projeto que autoriza as 

prefeituras a pagar diárias a PMS porque o tribunal de contas estavam condenando as 

prefeituras que estavam custeando diárias a policias militares, disse que o projeto de 

Lei do Deputado Souza e muito claro, pede ao Governador do estado para que as 

prefeituras possam pagar diárias aos policiais Militares, que será ai aonde entrará   



entrar a questão dos postos policias que os policias que estão fazendo bicos  em 

supermercados e lojas vão poder trabalhar em um posto policial  ganhando, a sua 

diária parabeniza o deputado Souza que está vendo o interior do estado com bons 

olhos. O Ver. SGT. Monteiro disse que só pra reforçar eles já estão com um passo a 

frente, que já tem um projeto em mãos e agora enviará para a mesa analisar e em 

seguida será discutido e votado que quando precisar de pagar uma diária operacional 

ao militar já vai está tudo legalizado, disse que esteve no batalhão com um ofício em 

mãos solicitando que fosse feito ronda no Perímetro Irrigado, principalmente na 

madrugada que é uma hora muito importante de se fazer a ronda, disse que a 

dificuldade de efetivo e muito grande e que também não existe mais condições de ficar 

só um policial em um posto desse necessita no mínimo de dois policiais porque a 

criminalidade está muito grande principalmente depois da existência das facções 

criminosas, e pede para se subscrever ao requerimento. O Ver. Hugo Alexandre 

cumprimenta os colegas vereadores disse acreditar que a abertura desses  postos 

policias e um sonho de toda população de Pau dos Ferros, que as colocações do Ver. 

Gilson Rêgo realmente  foram pertinentes, que o debate e importante para poder abrir 

mais as mentes e esclarecer os fatos e assim chegarem a um denominador comum, 

parabeniza o Ver. Gordo do Bar pele requerimento e disse que e preciso que o 

município faça essa parceria com o governo do Estado e assim esses postos possam 

ser realmente reabertos, o município entraria com a parte estrutural e o Estado com o 

efetivo. O Senhor Presidente Eraldo Alves de Queiroz volta a presidir a sessão. O 

senhor presidente disse que é prerrogativa do vereador fazer o requerimento se é de 

competência ou não do prefeito ele responda como achar que deve, se ele quiser 

responder dizendo que não é competência do município, responda, e se ele disser que 

vai tentar parcerias como foi feito no passado, porque se for esperar só pela policia 

não vai abrir nunca, porque não existe os prédios construídos pela policia e nem pelo 

Governo, geralmente nessa parceria o local estrutura física e providenciado pela 

prefeitura e o governo entra com o efetivo, disse que o requerimento e importante e 

acha que está correto, está solicitando ao prefeito e ele é autoridade máxima do 

município e pode buscar parcerias junto ao Governo do estado. O Ver Gordo Bar 

parabeniza o Vice Presidente por ter presidido tão bem essa parte da sessão, diz que 

os colegas que quiserem se subscrever ao requerimento fiquem a vontade. O ver. 

Xixico cumprimenta os colegas vereadores e público presente disse que esse 

requerimento e de suma importância que teve relatos de roubo de gado na vila, que 

com a abertura do posto policial vai intimidar mais esses criminosos. O Senhor 

Presidente colocou o Requerimento em votação que depois de discutido foi votado e 

aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente  

passou o Requerimento Nº049/2017 para a Senhora Secretária fazer a leitura que 

tem como Ementa: Requer a construção de uma praça com academia comunitária 

no final da Rua Inácio Lopes com a Avenida Independência. O senhor  Presidente 

passou a palavra para a autor do requerimento. O Ver. Gordo do Bar cumprimenta os 

colegas vereadores e público presente, disse que já e a terceira vez que coloca esse 

requerimento, que sabe que praça ficará pequena mais embelezará aquela rua disse 

que o local que ele está pedindo  que seja feita a praça fica em frente a CAERN, pede 

para o chefe do Executivo olhar com bons olhos para esse pedido. O Ver. Hugo 

Alexandre parabeniza o colega Ver. Gordo do Bar pelo requerimento, disse que ali era 

na infância o local na qual ele brincava que ia para o bar do Gordo comer espetinho e  

tomar refrigerante, que o local realmente requer a construção de um espaço público. O 



ver. Gilson Rêgo parabeniza o Ver. Gordo do Bar  pelo requerimento, disse que o local 

e um ponto morto e merece sim a construção de uma praça.  O Senhor Presidente 

colocou o Requerimento em votação que depois de discutido foi votado e aprovado 

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

Requerimento Nº051/2017 para a Senhora Secretária fazer a leitura que tem como 

Ementa: Requer a pavimentação da Rua Dandão sena, no Bairro São Benedito. O 

senhor  Presidente passou a palavra para a autor do requerimento. O Ver. Junião 

cumprimenta os colegas vereadores e público presente, disse que essa rua  e 

bastante conhecida, que é a rua que da acesso ao CAPS e que liga o Bairro  São 

Benedito ao Bairro Princesinha do Oeste, disse que lá já tem uma pedras de 

calçamentos e pede que a rua seja calçada.  O Senhor Presidente colocou o 

Requerimento em votação que depois de discutido foi votado e aprovado por 

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

Requerimento Nº053/2017 para a Senhora Secretária fazer a leitura que tem como 

Ementa: Requer a criação da casa do idoso. O Senhor Presidente passou a palavra 

ao autor do requerimento o Ver. José Alves Bento, que cumprimenta os presentes e 

diz que gostaria de reivindicar ao Senhor Prefeito a casa do idoso para Pau dos 

Ferros, porque é necessário. o Ver. Gordo do Bar cumprimenta a todos, parabeniza o 

colega pelo requerimento. Que na gestão passada havia sido colocado um 

requerimento nesse sentido. Pede a Sua excelência para subscrever, que tiveram a 

oportunidade de votar em um reconhecimento de utilidade publica, no final do mandato 

passado. Uma casa de acolhimento de criança. Que acha muito importante a casa do 

idoso, que só sabe quem visita uma, que tem o prazer em saber que sempre  visita a 

de Mossoró. Que os idosos recebem todos com grande satisfação, mesmo com o mais 

simples dos presentes. A Ver. Itacira Aires diz que gostaria de parabenizar a iniciativa 

do Ver. Galego do alho, que Pau dos Ferros precisa muito de um espaço de 

assistência ao idoso, que nas redes sociais há muito apelo por parte das pessoas, que 

os idosos estão órfãos de filhos, que sabe que não é fácil, que se tem que unir 

esforços com quem quer que seja competente para a criação dessa casa. Que admira 

a igreja evangélica por suas ações sociais. O Ver. Gugu Bessa cumprimenta todos e 

parabeniza o colega pela preposição tão rica, que se deve cobrar da igreja católica, 

que eles tem casa alugada, prédio alugado, onde é possível fazer essa casa do idoso. 

Que só se vê atitudes filantrópicas na igreja evangélica. Que os vereadores tem que 

dar as mãos  e fazer essa cobrança. Lista os vários prédios onde seria possível fazer 

essa casa do idoso. O Ver. Gilson Rego cumprimenta os presentes e parabeniza o 

colega. Diz que ocorreu um declínio, ao longo dos tempos, em relação ao respeito ao 

idoso. Que essa casa do idoso venha para ajudar. Que acredita que quando se atinge 

certa idade, quem deve cuidar do idoso é a família, que espera que essa casa seja 

para aqueles que realmente precisam. O Ver. Junião  cumprimenta a todos e 

parabeniza a todos, que essa questão do idoso é sempre bom que todos expressem 

sua opinião. Que existe o estatuto do idoso, e que já devia haver também o conselho 

do idoso. Que nas suas visitas encontra muitos idosos angustiados, recuados, sem 

carinho, que não são bem cuidados por seus familiares. Que em conjunto, a pastoral 

do idoso, o executivo, pode ser criada a casa do idoso assim como o conselho do 

idoso. Que Pau dos Ferros só teria a ganhar com isso. O Ver. Sargento Monteiro 

cumprimenta a todos e parabeniza o colega, diz que existe um lugar disponível para 

uma parceria com o Município, pede também para subscrever, que é Associação 

ABIAMAR. O Ver. Junião frisa que as associações prejudicaram o idoso, que acredita 



que a casa do idoso e o conselho do idoso, só ainda não existem em Pau dos Ferros 

porque as verbas eram repassadas para essas associações, que muitas vezes são 

apenas de fachada. Que faziam um forró do idoso, mas passavam a semana sem uma 

reunião com o idoso. O Senhor Presidente parabeniza o Ver. Galego do alho e diz que 

as associações têm convênios diretos, e o município tem autonomia, quando ocorre 

dotação orçamentaria, que se quiser pode destinar alguns recursos, da mesma forma 

que em outros anos, de forma que a própria Câmara apresentou emenda de 

orçamento destinando recurso para banda de música, para trabalho da casa que cuida 

do câncer. Que são recursos mínimos. O Ver. Gugu Bessa pede para  subscrever 

também, e ainda que concorda com a opinião do colega Junião. Que só havia três 

associações que recebiam verba do chefe do executivo, que tinha associações 

bastante necessitadas, mas que nunca houve qualquer repasse. Mas que as que 

tinham “apadriagem” não deixaram de receber um mês sequer. Que devem começar 

procurando a igreja, que se não der certo então eles buscam outros meios. O Ver. 

Sargento Monteiro diz que crê que essas associações também eram beneficiadas 

quando o atual gestor era prefeito, tempos atrás. O Ver. Gugu Bessa diz que só pode 

responder na sua legislatura, em 2013. O Ver. Sargento Monteiro diz que acredita que, 

sim, porque era todos do mesmo grupo político, não tendo como não ser. A Ver. Itacira 

Aires diz que em relação a casa de apoio as pessoas com câncer, que sempre que 

encontrou com a coordenadora ela sempre dizia que ainda não havia recebido por 

causa dos  tramites burocráticos. O Ver.  Gugu Bessa questiona a falta de repasse as 

outras associações. A Ver. Itacira diz que falou a respeito da casa de apoio, porque 

era de sua autoria, e por isso sempre se preocupou com o que lá acontecia. O Senhor 

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

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

Requerimento Nº064/2017 para a Senhora Secretária fazer a leitura que tem como 

Ementa: Requer a iluminação da entrada de acesso a comunidade Perímetro 

Irrigado. . O senhor  Presidente passou a palavra para a autor do requerimento. O 

ver. SGT. Monteiro cumprimentou os colegas vereadores e públicos presentes, disse 

que foi a pedido da população que propôs esse requerimento, que a entrada para a 

comunidade se da  desde do retorno da  BR 226 até a capela da referida comunidade, 

relatou que esse trecho necessita de iluminação pois além de coibir atos de violência 

deixará a comunidade mais bonita. O Ver. Gugu Bessa cumprimenta os colegas 

vereadores e público presente ,parabeniza o Ver. SGT Monteiro pelo excelente 

requerimento disse que tem certeza  que será aprovado por unanimidade pela casa. O 

Senhor Presidente colocou o Requerimento em votação que depois de discutido foi 

votado e aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. O Senhor 

Presidente  passou o Requerimento Nº073/2017 para a Senhora Secretária fazer a 

leitura que tem como Ementa: Requer a abertura dos postos policias nos Bairros 

do nosso município. O senhor  Presidente passou a palavra para a autor do 

requerimento. O Ver. Hugo Alexandre disse que pede um esforço por parte do 

executivo para que seja aberto os postos policias nos Bairros, e ao mesmo tempo 

pede a sensibilidade dos colegas vereadores para votarem a favor do requerimento. O 

Ver Gordo do Bar como líder da bancada orienta os colegas vereadores a votarem a 

favor do requerimento.   O Senhor Presidente colocou o Requerimento em votação 

que depois de discutido foi votado e aprovado por unanimidade de votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente  passou o Requerimento Nº072/2017 

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



implantação de programas e campanhas de enfretamento a violência contra as 

mulheres. O senhor  Presidente passou a palavra para a autor do requerimento. O 

Ver. Hugo Alexandre cumprimentou os colegas vereadores e publico presente, disse 

que tem estudado recentemente a Lei Maria da Penha  Lei Nº11.340,uma LEI que tem 

defendido  as mulheres e que vem gradativamente conseguindo ampliar os seus 

direitos, relatou que vê como qualquer outra pessoa possa ter o mesmo olhar que para 

a violência domestica diminuir e necessário a educação das pessoas, disse que 

chegou o momento do executivo acolher essas mulheres vitimas de violência através 

de programas, pede a aprovação dos colegas vereadores e disse que quanto mais 

programas e campanhas que venham conscientizar a população com certeza ira coibir 

qualquer prática de violência.  O Senhor Presidente colocou o Requerimento em 

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

vereadores presentes. Concluída a pauta com a ordem do o Senhor Presidente 

declara aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. O Ver. Gilson Rêgo cumprimenta todos os 

presentes e disse querer fazer uma pequena observação sobre o Regimento Interno, 

,foi dito na 5º sessão que para poder filmar durante a sessão precisaria de autorização 

da presidência , que na sessão que vieram filmar foi considerado até um desrespeito 

por parte da presidência, mas que o regimento está sendo descumprindo haja vista 

que durante todas as sessões vem sendo filmado por celulares ,que quando ele era 

Presidente os colegas trouxeram uma equipe de filmagem para filmar a sessão e nem 

pelo fato deles não terem pedido autorização a ele “presidente na época” a filmagem 

aconteceu sem nem um problema. O  Senhor Presidente disse que e totalmente 

diferente  uma equipe de filmagem chegar até a casa para filmar uma sessão inteira 

de um assessor vim a filmar o momento da fala do Ver. Para o qual ele trabalha, que 

isso será discutido em outro momento, que só está se pronunciando porque o 

vereador Gilson Rêgo está pedindo explicações. A Ver. Itacira Aires  cumprimentou a 

todos os presentes ,disse ter vindo a tribuna para lembrar que hoje está fazendo  um 

ano do falecimento do  seu irmão mais velho, e aproveita o espaço para lembrar da 

saudade que ele trás e de como a vida e breve. O Ver. Junião cumprimentou a todos 

os presentes  disse ter vindo até a tribuna prestar condolências a família Cosmiro pelo 

falecimento de Dona Margarida, pessoa a qual ele tinha uma estima enorme. O Ver. 

SGT Monteiro cumprimentou a todos os presentes, disse que gostaria de fazer um 

breve relato a cerca de uma situação que se passa na cidade a respeito do 

fardamento da rede municipal de ensino, que até o presente momento a prefeitura não 

disponibilizou o fardamento dos alunos, que e do conhecimento de todos que nem 

todas as famílias dispõem    de recursos para comprar esse fardamento acredita que a 

prefeitura vai se posicionar em relação a essa situação haja vista na gestão passada o 

fardamento era passado para os aluno no inicio do ano letivo ,disse que não duvida 

que também esse ano esse repasse seja feito já que se trata de um beneficio para 

população das escolas públicas do município, e deixa a nota de repúdio para o 

município que até agora não comprou o fardamento do aluno da rede municipal de 

ensino. O ver Xixico cumprimenta os presentes disse que fez  varias visitas ontem com 

o Ver Gugu Bessa e agradece ao prefeito por ter mandado ligar a energia do cemitério 

público, disse que os túmulos também estão sendo feito, pede agilidade ao chefe do 

executivo em relação a iluminação pública que a cidade se encontra em total escuro, 

disse que procurou a secretária e que ela havia dito que compraram 80 lâmpadas 

,mas essa demanda não suprirá a realidade existente. O ver. Gugu Bessa 

cumprimentou todos os presentes disse que ouviu atentamente  a  fala do ver. SGT. 



Monteiro da cobrança dos fardamentos dos alunos, deixa claro  que a responsável 

pela pasta não está sabendo que isso aconteceu, que tem relatos que um pai de aluno 

da creche se debateu educadamente com um blogue dizendo que ele que tinha dado 

a ideia, disse que o chefe do poder executivo  não mandou diretor de escola nenhuma 

fazer reuniões com pais de alunos e dizer que era pra se comprar fardamentos de 

alunos, porque primeiramente o chefe do executivo foi mandar concertar os ônibus do 

município e as creches que estavam caindo, cita o exemplo da creche Casulo, que fica 

vizinho ao fórum, disse  que os ônibus estavam todos quebrados e que chamou os 

colegas vereadores para junto com ele irem olhar a qualidade que se encontravam  o 

transporte escolar do  município, Parabeniza também o Ver Xixico pelas visitas feitas, 

e disse que as lâmpadas foram licitadas e que o mais breve possível a iluminação 

pública será resolvida e que também está sendo licitado o kit escolar que será 

entregue aos alunos da rede  municipal de ensino, que esse ano não terá fardamento 

porque houve outras prioridades. Concluída a participação de todos os inscritos  no 

pequeno expediente O Senhor Presidente comunica que só será permitido filmagens 

nas sessões na hora da fala dos vereadores se for feita pelo assessor do gabinete  

vereador, para evitar determinados comentários e questionamentos em relação ao 

regimento Interno, e não tendo mais nada a declarar  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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