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Ata da 17ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa 

da 18ª (Décima Oitava) Legislatura. Aos oito dia do mês de junho de 

dois mil e dezessete, às 17h00minh (dezessete horas), reuniram-se os 

Senhores Vereadores no Salão Nobre Ver. Antônio Alvino de Souza, no 

Prédio sede da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho nº 

1291, nesta cidade sob a Presidência do Exmo. Senhor Ver. Eraldo 

Alves de Queiroz. A Exma. Sra. Verª. Francisca Itacira Aires Nunes, 

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

o comparecimento dos seguintes vereadores: FRANCISCO 

GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, RENATO ALVES DA SILVA, JADER 

JUNIOR DE LIMA ARAUJO, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES, JOSÉ 

GILSON RÊGO GONÇALVES, HUGO ALEXANDRE, JOSÉ ALVES 

BENTO, FRANCISCO MONTEIRO, FRANCISCA ITACIRA AIRES 

NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ 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 presente sessão. O Senhor Presidente 

apresenta ao plenário a ata da 15º sessão ordinária que não foi 

apresentada na sessão anterior por esquecimento do senhor presidente, 

mas que foi disponibilizada nos e-mails dos vereadores e no mural. O 

Senhor Presidente colocou a Ata em discussão, em seguida a mesma 

foi colocada em votação que foi aprovada por unanimidade dos votos 

dos Vereadores presentes. Dando continuidade apresentou a ata 16ª 

sessão que foi disponibilizada nos e-mails dos vereadores e no mural. O 

Senhor Presidente colocou a Ata em discussão, em seguida a mesma  
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foi colocada em votação que foi aprovada por unanimidade dos votos 

dos Vereadores presentes. Em seguida o vereador Gilson Rego pede a 

palavra ao senhor presidente para questionar por questão regimental 

que chegou a esta casa dois projetos de lei do Executivo no dia 11 

(onze) de Maio, e dia 22 (vinte dois) de maio teria sido enviado as 

comissões, só após 11(onze). Sendo assim o prazo estaria chegando ao 

final nessa sexta-feira dia 2 (dois) de junho, e que pela transição normal, 

o projeto deveria ter sido colocado em pauta nessa 17ª sessão, mas 

porem teria conversado com um dos relatores da comissão o vereador 

Hugo Alexandre que pediu um prazo para entregar o parecer ate a 

próxima sexta dia 9 (nove) de junho ao qual também será o dia que se 

reunira com equipe da prefeitura. E que também em conversa com o 

presidente da casa por telefone entendeu e teve um pouco de paciência. 

Porem tem uma observação saudável e salutar a fazer pela questão de 

ter zelo pelo prazo estabelecido pois o projeto vai e ser votado após 35 

(trinta e cinco) dia que esta na casa, e que inclusive um dos projetos de 

lei teria vindo em regime de urgência tendo a necessidade de ter tido um 

pouco mais de agilidade, então que compreende os motivos e a 

preocupação de não ter ido ainda para votação mas que mesmo 

entendendo a os motivos, mas pede que da próxima vez tenham mais 

zelo em questão ao prazo por que esta tendo uma demora que acaba 

atrasando o andamento do projeto. O Presidente agradece a observação 

do vereador Gilson Rego, mas explica que o projeto esta tramitando de 

maneira normal e que é uma prerrogativa da presidência colocar em 

pauta ou não. E que a questão do regime de urgência que a vossa 

excelência como líder do governo havia pedido para dispensar o regime 

de urgência e foi dispensado, sendo assim ele está tramitando como um 

projeto normal. E que não adianta o senhor querer pressionar a 

presidência por que vai ser colocado em pauta no dia em que o 

presidente achar que deve. Que não existe essa questão regimental que 

o senhor colocou, esta na comissões, esta tramitando normal vossa 

excelência pediu para retirar o regime de urgência, e pede calma que 

não adianta esta ligando para relator das comissões nem pro presidente 

e nem esta relatando isso em plenário, por que se continuar as 
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insistências ele vai acabar ficando para o retorno do recesso 

parlamentar. A vereadora Itacira Aires faz uma observação em relação 

ao projeto que ficou acordado quando o projeto chegou na casa que na 

segunda-feira estaria na câmara uma equipe da prefeitura pra tirar a 

duvida dos vereadores, e que os vereadores da oposição vieram e que 

não apareceu ninguém da prefeitura com relação a isso e que todos são 

testemunha do ocorrido. Dando continuidade O Presidente passou a 

Pauta da ordem do dia para A Senhora secretária fazer a leitura que 

consta as seguintes matérias: Projeto de Lei Nº 1738/2017, Indicação 

Nº 08/2017, Requerimento Nº065/2017, Requerimento Nº083/2017, 

Requerimento Nº084/2017, Requerimento Nº109/2017, Requerimento 

Nº127/2017, Requerimento Nº132/2017, Requerimento Nº144/2017. O 

Senhor Presidente passou o PROJETO DE LEI Nº1738/2017 ++ para A 

Senhora Secretária fazer a leitura. O vereador Gilson Rêgo pede 

permissão ao Senhor Presidente para se retirar do plenário pois irá ter 

que se deslocar ate a capital do estado. O Senhor Presidente concede a 

permissão. Em seguida o Senhor Presidente fala que como houve a 

substituição de um projeto por outro que estava na pauta já com 

parecer, mas que o projeto já esta com parecer das comissões então 

pode ser votado. O vereador Francisco Gutemberg falar que se juntou 

ele e o presidente da comissão e decidiram dar logo o parecer do projeto 

de lei das ruas que assim já pode ser colocado em votação assim como 

já teria comentando ao vereador Monteiro. Dando continuidade o Senhor 

Presidente passa a palavra A Senhora Secretária fazer a leitura do 

Projeto de Lei. Na sequência a Senhora secretária lê o parecer da 

Comissão de Legislação, justiça e redação final. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do projeto de lei. A 

vereadora Francisca Itacira Aires Nunes cumprimenta a todos os 

presentes, e fala que o projeto de lei 1738/17 tem como objetivo 

denominar a rua Francisco Aires, esse projeto é uma forma de 

homenagear uma pessoa que não nasceu em Pau dos Ferros, nasceu 

em Rafael Fernandes na zona rural, que logo muito cedo perdeu sua 

mãe, e que depois dessa passagem vieram morar em Pau dos Ferros 

com seu pai Adelino Aires no Bairro Riacho do meio para ajudar seu 
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irmão Ananias Aires que já morava ali naquele local a muito tempo, 

naquela época Riacho do meio era zona rural de Pau dos Ferros; então 

CHICÃO de Adelino como era conhecido e DIDI, esses nomes se 

tornavam interessantes por que CHICÃO é JOSÉ, e FRANCISCO é 

DIDI; então eram dois irmãos que morreram agora a pouco tempo 

Chicão morreu no final do ano passado e Didi morreu esse inicio de ano. 

Didi por ter uma visão bem mais ampla foi morar com seu tio em 

Mossoró para estudar e se desenvolver profissionalmente. E que como 

Chicão morreu agora esse loteamento que a gente esta pedindo nome 

foi terreno dele nada mas justo do que se denominar por nome 

Francisco Aires (Didi), então em nome da câmara pede para ser 

colocada o nome dessa rua o nome de Didi (Francisco Aires) para que 

possa imortalizar essa pessoa que morou no Riacho do meio onde seu 

pai e seu irmão faleceu, essa seria uma forma de fazer uma 

homenagem a esse grande homem uma pessoa muito boa, respeitadora 

e educada; e para isso esta pedindo o apoio de todos os colegas 

presentes. O vereador Junhão cumprimentou todos os presentes e em 

seguida perguntou a vereadora Bolinha se já tem a rua para colocar o 

nome de Francisco Aires. A Vereadora Francisca Itacira disse que sim e 

que inclusive o loteamento e da família de Chicão, e que inclusive 

alguns já foram vendidos mas para a CAERN e CAIXA ECONOMICA 

pudesse liberar para poderem construir é necessário a rua ter o nome, 

por isso vieram a sua procura para que pudesse os ajudar. O senhor 

Presidente colocou o Projeto de Lei em votação que depois de discutido 

foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 

vereador Francisco Gutemberg pede permissão para que seja colocado 

os seus requerimentos primeiro que os outros por que esta na comissão 

de organização da festa do padroeiro do seu bairro e teria que sair antes 

que termine a sessão. O Senhor Presidente concede o pedido do 

vereador e passa o REQUERIMENTO Nº 083/2017 para a Senhora 

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

que seja feito dois redutores de velocidade na rua Manoel Justino 

da Costa no bairro Domingos Gameleira. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O vereador 
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Francisco Gutemberg cumprimentou a todos, e diz que é de 

necessidade que seja colocado os redutores de velocidade na referida 

rua pois os moradores não suportam mais tanto acidente, inclusive essa 

semana foram atropeladas duas crianças, então os moradores pedem a 

sensibilidade de todos os edis dessa casa para que aprovem esse 

requerimento para que seja feito esses redutores de velocidade. O 

senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois de 

discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. O Senhor Presidente passa o REQUERIMENTO Nº 084/2017 

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

ementa: requer a conclusão da pavimentação da rua Maria Edite no 

Bairro Riacho do meio. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

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

Gutemberg diz que a tempos já vem recebendo reinvindicações dos 

moradores da referida rua, por que foi feita pavimentação apenas na 

metade da rua, e que uma parte do local onde não tem pavimentação já 

tem ate drenagem por que ele em conjunto com os morados fizeram e 

que não foi concluída a drenagem por que uma parte depende de um 

trabalho topográfico, e que os moradores reivindicam com razão por que 

foi feito apenas uma metade da rua, então pede aos edis a 

compreensão para aprovar esse requerimento. O senhor Presidente 

colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi 

aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Após a 

votação do requerimento o vereador Francisco Gutemberg pede 

permissão ao Senhor presidente para se retirar da sessão, e o Senhor 

presidente concede a permissão. O Senhor Presidente passa A 

INDICAÇÃO Nº 08/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que tem como ementa: requer que seja feita obra estruturante 

da quadra de esporte do sétimo BPM de Pau dos Ferros. Concluída 

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

indicação. O vereador José Alves Bento cumprimenta a todos presentes, 

e diz que gostaria de reivindicar do excelentíssimo senhor Governador 

do Estado o Senhor Robinson Faria obras estruturante para o sétimo 
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Batalhão BPM de Pau dos Ferros, pede cobertura da quadra, redes, 

telas de proteção, iluminação, arquibancada e piso, pois lá antigamente 

funcionava diariamente e hoje Jovens, policiais e  os presos também 

não estão podendo praticar esportes por que não tem uma cobertura o 

sol muito forte impossibilita que seja utilizada; com isso gostaria de pedir 

ao excelentíssimo Senhor Governador que fosse feita a reforma e 

melhorias na quadra de esporte. O Senhor Presidente acrescenta que 

deveria ter sido colocado na indicação o nome de José Monteiro de 

Matos que é o nome da quadra um soldado do sétimo batalhão de Pau 

dos ferros, e que teve uma grande historia e que foi morto por Lampião 

na cidade de Marcelino Vieira, diz então que vai pedir para que seja 

refeito e acrescentado essa observação importante. O vereador Renato 

Alves cumprimenta a todos presentes e parabeniza o vereador Galego 

do Alho pela indicação pois é de suma importância pois a quadra de fato 

esta precisando mesmo ser reformada, que já havia feito um 

requerimento para o referido batalhão com relação ao ticket alimentação 

e quando esteve lá presenciou que a quadra estava em péssimo estado 

e que o relevante trabalho social que aquela quadra já prestou e que 

tem que continuar prestando a sociedade, que no passado já teve aulas 

de educação física naquela quadra quando estudava na Escola Estadual 

¨4 de Setembro¨, pede a Deus que der discernimento ao Senhor 

Governado Robinson de Faria Mesquita, que veja com bons olhos e ao 

secretario de infra estrutura que atenda a indicação de vossa excelência. 

O Vereador Francisco Monteiro cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que a respeito da quadra que tem o nome José Monteiro de Matos um 

nome emblemático por ter sido um guerreiro em defender a região na 

época conhecida por Vitoria, que hoje tem como nome a Cidade de 

Marcelino Vieira quando o bando do famoso cangaceiro Lampião passou 

por nossa região, e que é de acordo que aquela quadra seja 

completamente refeita, que procura respostas por que aquelas quadras 

e demais instituições do estado se encontram naquelas condições, mas 

todos sabemos as resposta pois só o que temos visto nos últimos 

tempos são esses que poderiam fazer por nossos bens estampados em 

redes social sendo presos por que estão pegando o nosso dinheiro para 
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colocar em seus bolsos e que por isso o nordeste encontrasse em 

calamidade, famílias que passaram pelo poder do nosso estado e que 

deixaram o estado falido, e acrescenta que se hoje entregassem o 

estado em suas mãos não queria porque sabe a dificuldade que o atual 

Governador esta passado por que o dinheiro do Estado foi saqueado 

nos Governos passados; que seu voto será a favor pois já levou vários 

jovens do Bairro Alto de São Geraldo para que praticasse seu esporte lá, 

que diversos torneios já foram realizados nesse local dos agentes de 

segurança publica e a sociedade. O vereador Xixico cumprimenta a 

todos presentes, e fala que a quadra realmente tem muita historia, que 

lembra principalmente no seu tempo quando estudava na escola ¨4 de 

Setembro¨ que toda atividade física era feita lá, e que todo ano era feira 

a semana da pátria em que era realizado torneios de futebol que tinha 

ate prêmios valiosos ao qual todos os colégios de Pau dos Ferros 

participavam desse torneio ao qual tinha grandes atletas locais, que 

esse quadra é merecedora de um reparo urgente e parabeniza o 

vereador Galego do Alho pela indicação. O vereador Junhão diz que é 

de suma importância essa indicação e parabeniza o vereador Galego do 

Alho, e que na década de 80 sempre estava naquela quadra assistindo 

as partidas de futebol, onde se juntava vários artilheiros do município, 

que chega a se emocionar em lembrar da historia que tem aquela 

quadra de esporte e que Deus ilumine o Governador e a mente dele pra 

que seja atendido essa indicação para que o futebol volte a brilhar 

novamente naquele local. O vereador Francisco José cumprimenta a 

todos e diz que é gratificante ver que a população esta presente para ver 

que os vereadores estão batalhando por essa quadra de esporte muito 

emblemada em nosso município, que lembra muito bem de aulas de 

educação física que já teve nessa quadra de esporte na época com o 

professor Chico da Bomba, uma quadra muito emblemática que tem um 

grande nome de um soldado que arriscou sua própria vida para defender 

nossa região, parabeniza o Vereador Galego do alho por ser um 

vereador preocupado com nossa cidade com a população de Pau dos 

Ferros. O Senhor Presidente parabeniza o Vereador Galego do Alho, e 

diz que na verdade se essa quadra não for recuperada vai está 
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morrendo um pedaço daquela instituição e que teve muitas 

oportunidades naquela quadra, esteve como atleta e goleiro 

representando a maniçoba participou de campeonatos de futebol de 

salão, esteve presente também vendendo dindin e como aluno da 

Escola Estadual ¨4 de Setembro¨ fazendo educação física, então aquela 

quadra tem uma grande historia o nome José Monteiro de Matos ao qual 

já foi registrado pelo Sargento Monteiro foi um nome que foi reconhecido 

pela policia militar pela sua bravura e honradez defendendo a sociedade 

foi morto pelo bando de lampião, um nome que não pode ser esquecido 

assim como também aquela quadra é histórica para Pau dos Ferros, 

pois hoje com 53 anos recordas os passos que deu dentro dela, que ver 

aquela quadra deixar de existir vai ser uma tristeza, pois teve vários 

atletas passando por ela inclusive um time muito conhecido no tempo 

como ¨Time do Touro¨. Então aquela quadra tem grandes historias pois 

era a que existia na época que suportava as grandes competições do 

município; espera que o Governador se sensibilize e possa recuperar 

essa quadra para que vejamos ela proporcionando grande eventos, vai 

ser também uma oportunidade para a juventude praticar esportes com 

qualidade e que se restaurada vai ser cobrado pelos edis para que 

inaugure aquela quadra com um grande evento, para assim recorda 

como era antigamente chamada a quadra do quartel hoje chamado de 

batalhão. O senhor Presidente colocou a indicação em votação que 

depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. . O Senhor Presidente passa O 

REQUERIMENTO Nº 065/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: requer Professores, ASG, 

vigilantes e reparos para estrutura física para escola José Torquato 

de Figueiredo, e o Centro Municipal de educação Infantil Maria das 

Graças Feitosa Torquato também necessita de reparo na estrutura 

física, por fim climatização e parque infantil para ambas. Concluída 

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

requerimento. O vereador Monteiro cumprimenta a todos os presentes, e 

pede aos Senhores vereadores atenção para o que esta sendo 

requisitado para que votem a favor pra ver se o Gestor atende esse 
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requerimento, que pelo estado que encontra as escolas do nosso 

município causa até uma preocupação do ministério publico chegar a 

interditar por estarem em situação de calamidade, quanto a questão de 

climatização também é de necessidade pois assim vai oferecer um 

ambiente melhor para seus alunos, assim também como um parque 

para recreação, deixa então o seu pedido para que o Senhor Prefeito 

atenda a esse requerimento. O vereador Junhão parabeniza o 

requerimento do Vereador Monteiro e diz que tudo que vem pra Saúde e 

Educação é bem vindo e que de fato uma escola climatizada e com um 

parque recreativo seria de muita serventia, que tem o apoio do Vereador 

quanto ao requerimento. O vereador Xixico diz que esteve fazendo uma 

visita aos referidos colégios com os colegas vereadores ao qual 

constataram essas deficiências onde os próprios alunos foram quem 

fizeram as reinvindicações, acrescentou também que tinha janela 

quebrada, o mato estava alto dificultando o acesso, e que chegou ao 

seu conhecimento que o problema do mato já foi resolvido, mas a janela 

ainda não sabe se já foi consertada, ventiladores quebrados, e que na 

creche estava faltando alguns funcionários, sendo assim também espera 

que esse requerimento possa ajudar a suprir todas a necessidades. O 

Vereado Monteiro diz que gostaria de registrar que nas suas visitas a 

esses colégios os vereadores Xixico e Galego do Alho estiveram 

presentes, e pra deixar registrado que já colocaram professora na 

creche, agora falta apenas na escola. O vereador Renato Alves diz que 

sem duvidas o pedido do vereador será atendido com muita veemência 

e vigor da parte do executivo por ser uma prioridade dele a Educação, 

sabendo das dificuldades que estão enfrentando mas vai ser atendido, 

que em conversa com o prefeito ele falou que os concursados vão ser 

chamados e que inclusive hoje uma pessoa para a secretaria de 

tributação e que aos poucos vão ser chamados todos, o vereador diz 

que é uma felicidade ver os concursados serem chamados fazendo 

justiça por que os concursados são os verdadeiros legitimados a 

trabalhar na administração publica, que quem fez o concurso e passou 

tem que ser chamado mesmo a trabalhar, parabeniza também o 

vereador Monteiro pelo requerimento, por suas colocações, e que fica 
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satisfeito em fazer justiça por ter sido questionado em rede social e que 

já foi atendida em partes e que pode ter certeza que esse requerimento 

só vem mais fundamentar para que seja atendida o ensejo não só o seu 

mais de todos o edis que aqui estão e que principalmente das pessoas 

que vão ser beneficiadas nas unidades de ensino. O vereador Xixico 

pede a permissão ao Vereador Sarg, Monteiro para se subscrever no 

requerimento. O Senhor Presidente faz uma observação que vem 

colocando isso e as vezes e incompreendido , que o vereador Monteiro 

disse que já tem professor que pela data do requerimento ser um pouco 

antiga, que é bom dar prioridade as data para que quando o 

requerimento for a plenário já tenha sido atendida a solicitação e acabar 

sendo prejudicado, o vereador colocar um requerimento solicitando uma 

coisa ai na semana seguinte pede ao presidente para que coloque outro 

antes, e pode acontecer de acabar chegando ao plenário já tendo sido 

atendido as vezes um assunto já vencido, por isso vai ser dada 

preoridade a ordem de sequencia dos requerimentos para evitar que 

isso venha a acontecer. O Presidente colocou o requerimento em 

votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos 

dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passa O 

REQUERIMENTO Nº 109/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: requer recuperação e 

manutenção das ruas não pavimentadas dos Bairros São Judas 

Tadeu e Alto do Açude.  Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao/a autor (a) do Requerimento. O Vereador Francisco 

Augusto de Queiroz diz que esse requerimento tem necessidade e 

urgência pois o que acontece nessas ruas é um absurdo, muitos 

buracos dificultando o acesso de transportes e de pedestres. O 

Presidente colocou o requerimento em votação que depois de discutido 

foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 

Senhor Presidente passa O REQUERIMENTO Nº 127/2017 para a 

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

requer a terraplenagem nas ruas do Bairro Zeca Pedro e no 

loteamento Nova Pau dos Ferros. Concluída a leitura o Senhor 
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Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do Requerimento. O 

Vereador Renato Alves diz que a discrição já ficou bem clara que com 

as chuvas as ruas não pavimentadas acabam se deteriorando criando 

algumas crateras e buracos impossibilitando o trajeto das pessoas, e 

que em visita a esses bairros viu que teria que trazer a casa para assim 

chegar ao executivo a situação. O vereador Junhão diz que esses 

pedidos também é de competências dos próprios vereados da bancada 

do prefeito ir até a secretaria de infraestrutura para pedir que seja 

atendida rápido e pergunta ao colega vereador Renato Alves se já tem 

maquinas contratadas para isso. O vereador Renato Alves diz que em 

conversa com a secretaria ela falou que seriam contratado maquinas, 

que o requerimento entrou aqui no dia 16 de Maio, e que na sessão 

passada não esteve presente as sessão por motivos de força maior, e 

que ficou feliz quando ela disse que iria sim ser atendido, em conversa 

disse que teria feito um requerimento, então a Senhora Secretaria falou 

que isso reforçaria ainda mais o meu pedido. O senhor Presidente diz 

que gostaria de lembra aos Vereadores que quando fizerem perguntas 

aguardar a mesa autorizar o vereador a responder, por que se for assim 

sem autorização acaba virando um longo dialogo, e isso dificulta a 

coordenação dos trabalhos. A vereadora Itacira Aires diz que gostaria de 

fazer uma colocação ao que diz respeito a essas duas matérias que 

antecederam agora uma do Vereador Francisco Augusto pedindo nas 

imediações da rua 25 de Março, e também a do vereador Renato Alves 

pedindo nos bairros Zeca Pedro e Nova Pau dos Ferros; que gostaria só 

de reforçar que esses requerimentos estão so reforçando o que o 

Vereador Galego do Alho pediu na semana passada, quando ele pediu 

que fossem todos as ruas, inclusive a zona rural também, houve ate uns 

questionamentos em cima disso e nesse momento falou que já iria 

solicitara lista de quais os bairros que iriam ser contemplados e que 

nessa relação o bairro São Benedito não estava comtemplado, e que 

existem ruas no bairro São Benedito que se precisar retirar uma pessoa 

doente não tem como passar um carro na rua, inclusive na rua Francisco 

Henrique da costa, e reforçar que as maquinas já foram contratadas e 

que já começaram alguns serviços no bairro Aluísio Diógenes, e que por 
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ter sido questionado na sessão anterior o requerimento do vereador 

Galego do Alho quis frisar que esse outros só reforçam o requerimento 

do colega. Que já foi procurada por moradores do Nova Pau dos Ferros 

pedindo para que falasse aqui na câmara a questão da iluminação 

publica que esta um caos nesse bairro, pediram para que fosse cobrado 

aqui na câmara, assim como eu já pedi da Rua Carloto Távora está com 

postes apagados a meses. O Presidente colocou o requerimento em 

votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos 

dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passa O 

REQUERIMENTO Nº 132/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: requer a pavimentação e 

drenagem da Rua Das Margaridas no Bairro Aluísio Diógenes.   

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

do Requerimento. O vereador José Alves Bento cumprimenta a todos 

presentes e em especial a sua filha Naira, em seguida diz que gostaria 

de reivindicar a pavimentação e drenagem dessa rua para que os 

moradores possam entrar e sair de suas casas, pois com essa 

pavimentação a população terá mais acesso e saúde. O vereador 

Renato Alves parabeniza o colega Vereador Galego do Alho e diz que 

pode ter certeza que esse requerimento será atendido pois vai reforçar 

junto ao líder do governo para que ele seja atendido, e que em 2015 já 

havia entrado com um requerimento para essa rua por que essa rua tem 

uma grande necessidade de ter drenagem e pavimentação, que por 

passar um córrego na rua torna o acesso ainda mais difícil e que talvez 

por existir essa situação, que se não pavimentado imediatamente que  

seja feito pelo menos um paliativo para sanar a situação daqueles 

moradores. O Presidente colocou o requerimento em votação que 

depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente passa O REQUERIMENTO 

Nº 144/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como ementa: requer a construção de paradas de transporte 

escolar com cobertura em vários locais do nosso município. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) 
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do Requerimento. O Vereador Francisco Augusto de Queiroz diz ver o 

sofrimento dos alunos em ficar no sol ou nas chuva, que é de 

necessidade que tenha em vários locais do município essas paradas 

com coberturas, pois também existe um grande risco de acidentes por 

não haver sinalização avisando que é parada de ônibus. O Presidente 

colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi 

aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. 

ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia o Senhor Presidente faz 

algumas colocações. Em 1º (primeiro) lugar deixar registrado que a casa 

recebeu hoje novos equipamentos como havia falado em plenário em 

alguns momentos anteriores de algumas sessões de que estávamos nos 

organizando para aparelhar melhor esta casa, e que inclusive para 

aparelhar os dois gabinetes das duas novas vagas que surgiram, e que 

foram preenchidas para esse mandato, eram nove vagas para 

vereadores e que para esse mandato houve uma ampliação de mais 

duas vagas, por tanto mais dois vereadores passando assim a ter um 

coro de onze vereadores, e que como a gestão passada não se 

preocupou com isso, e que gostaria que ele estivesse presente o 

Vereador Gilson Rêgo, mas que já foi tomado as providências feito 

processos licitatórios e que hoje acabamos de receber os equipamentos 

que faltavam para montarmos os dois novos gabinetes que hoje são 

ocupados pelos Vereadores Sarg. Monteiro e Junhão, portando amanhã 

estará completamente equipados os dois novos gabinetes com birô, 

estante e computadores; no padrão de todos os demais gabinetes dos 

outros vereadores da casa. Gabinetes em um padrão decente que esse 

vereador que vós fala o Senhor Eraldo Alves de Queiroz implantou em 

sua primeira gestão como presidente, que antes era vergonhoso o 

estado em que se encontrada, e que quando o Vereador Renato chegou 

já estava nesse padrão. E que a aquisição desses equipamentos para 

esses dois novos gabinetes olhe lá se o padrão não é melhor do que os 

que o padrão muito bom que foi implantado na gestão passada, e que 

queria apenas deixar o registro que foi tomada as providencias cabíveis 

para melhor atender a esses dois vereadores, ao vereado Junhão que 

teve toda uma paciência assim como o Vereador Sarg. Monteiro; de esta 
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em um gabinete sem estrutura diferenciado dos demais. Junhão em um 

momento se chateou mas depois de explicado ele entendeu e agora 

esta vendo que a presidência esta cumprindo de fato o prometido. O 2ª 

(segundo) ponto é chamar atenção do vereador Gordo do Bar que é 

líder da bancada de situação já que o líder do Governo não está 

presente o Vereador Gilson que parece esta perdido na função de líder 

do Governo, que vem ao plenário reclamar de uma matéria que ele diz 

esta aqui desde o dia 11 de maio, a matéria tem essa referida data só 

que veio para a casa em uma quinta-feira em que a pauta já estava 

publicada no site oficial da câmara e nos e-mails oficiais dos Vereadores 

portanto só podendo ir a plenário na sessão seguinte, temos arquivados 

em gravação e na ata que veio em regime de urgência mas que o 

próprio vereador pediu para retirar o regime de urgência, quando foi 

levado ao plenário para ser consultado assim como diz o regime interno 

quanto ao regime de urgência ele pediu para que fosse retirado, então a 

matéria passou a tramitar em regime normal. A comissão tem o seu 

prazo de 10 dias após o recebimento, a matéria passou na quinta 

seguinte, eu encaminhei pra comissão na segunda, então não tem nada 

errado, a comissão inclusive tem a prerrogativa de pedir mais prazo, a 

comissão pediu informações ao Governo Municipal sobre a matéria. E 

que o líder do Governo fica querendo pressionar a presidência como se 

tivesse querendo empurra com a barriga essa matéria, o presidente não 

tem interesse por que nem cometeu nem vai cometer os lapsos que o 

Vereador Gilson cometeu quando era presidente nessa casa, que o 

Vereador Gordo, Gugu e Bolinha são testemunhas disso, que ele 

engavetou matéria do Governo ao qual o Vereador Eraldo Alves era 

líder, e que nem pra plenária para tramitação foi colocada, que a 

bancada de situação na época em três momento se retiraram do 

plenário travando a pauta por que o Presidente estava descumprindo o 

regimento interno e a lei orgânica do Município, por que ele queria 

atende a alguém que não é de interesse sabe quem era, mas ele 

deixava isso claro. Mas hoje o Presidente como Vereador de oposição 

ao Governo nunca deixara que isso aconteça, por que assume a 

responsabilidade de presidente, e que a matéria vai tramitar de acordo 
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com o regimento interno e a lei orgânica não interessa quem seja o 

prefeito, já foi líder do Governo do prefeito atual e que gosta de fazer as 

coisas com respeito e com coerência, e que é inadmissível líder de 

Governo ficar pressionando, querendo da show, principalmente achando 

que o prefeito não fez uma grande escolha quanto ao projeto. Que fala 

na ausência do senhor vereador Gilson mas deixa bem claro que 

gostaria que ele estivesse em plenário pois falaria bem mais, pois se 

ainda for questionado em plenário será respondido, pois tem que 

respeita pois não esta sendo cometida nenhuma intolerância, nem um 

ato irregular perante o regimento interno e a lei orgânica do município, e 

que não adianta esta pressionando como se não tivesse 

responsabilidade, como se não tivesse dando conta da casa como 

presidente, isso o senhor presidente garante que não vai acontecer, que 

é inadmissível qualquer uma das bancadas fazerem pressão na 

presidência sem motivos. O Senhor presidente conta ainda que o 

Vereador Gilson Ligou para ele reclamando a respeito do Projeto de lei, 

e que ele havia falado que o projeto estava na comissão, ligou também 

para o relator vereador Hugo que conversou com ele e que disse que a 

matéria viria a plenário na próxima sessão, ai depois fica querendo 

aparecer relatando telefonemas, se já tinha conversado com o relator 

que já tinha assumido o compromisso de colocar a matéria em plenário 

na próxima sessão pra que esta falando em plenário que esta sendo 

descumprido a lei. Acrescenta mais que gostaria que o líder da bancada 

o Vereador gordo do bar que não merece esta ouvindo tudo isso ate 

mesmo por que não é com ele, que se chegar esse assunto ate os 

ouvidos do Governo da postura dessa Presidência, dessa mesa diretora 

que aqui que não estão aqui para faze gracinha, esta para trabalhar. O 

senhor Presidente diz que tem procurado se esforça por demais para 

que essa casa funcione de forma harmônica e que ela possa funcionar 

com a moral e com o respeito que a população de Pau dos Ferros 

merece e que foram elegidos para isso, e que esta apenas demostrando 

sua insatisfação ao senhor vereador líder da bancada Gordo do Bar para 

que o líder do governo o Vereador Gilson procure corrigir sua postura 

para não ter que ouvir o que não deseja. O Senhor Presidente diz 
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também que gostaria de fazer o registro do Vereador Renato que 

solicitou o carro da casa para se deslocar amanhã ate a câmara 

Municipal da cidade de Uirauna para participar de uma reunião da 

transposições do Rio São Francisco e que estendeu o convite ao 

Presidente que não poderá ir por tem uma reunião em outra repartição 

de trabalho mas que manda te substituindo a Vereadora Itacira Aires.  

Depois de feita essas colocações o Senhor Presidente declara aberto o 

pequeno EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: FRANCISNCO 

AUGUSTO e FRANCISCO MONTEIRO. O vereador Francisco Augusto 

cumprimenta a todos presentes e diz que esteve essa semana nos 

Bairros Manoel Domingos, Nações Unidas e Riacho do Meio para 

conferir o trabalho iniciado pela Prefeitura que deverá acontecer em todo 

o município, parabeniza o Prefeito de Pau dos ferros pelo trabalho que 

esta sendo feito de desmatamento e terraplanagem, e que gostaria de 

acrescentar que a cidade continua cada vez mais escura os Bairros 

Nova Pau dos Ferros, São Benedito e a parede do Açude de Março os 

mais afetados, pedir que seja olhado pelos bairros citados, que só tem 

noticia que esta em processo licitatório mas não ver nada acontecer, que 

esta fazendo essa reclamação por conta da demora e que a nossa 

cidade precisa que seja resolvida essa situação. O Vereador Sarg. 

Monteiro cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria de fazer 

uma nota de pesar pela morte de mais um herói da vida real, pela 

policial militar morto nessa segunda-feira dia 05 de Junho de 2017 na 

capital do estado do Rio Grande do Norte em Natal, o Sarg. Candido 

lotado no 6º Batalhão na cidade de Caicó mas que estava em Nata 

acompanhando o pai na liga contra o câncer e foi executado sem 

piedade por dois bandidos, então aqui deixo minha condolência a família 

desse policial militar. E que diante da situação em que se encontra as 

inversões de valores em nosso estado e em nosso país faz um pequeno 

relato que o policial militar precisa ser valorizado como herói, o policial 

de rua é obrigado a enfrentar o crime de arma em punho e não em uma 

sala refrigerada de um gabinete, é como um médico em um campo de 

refúgio ou em meio a uma epidemia letal que se trabalhar só pelo 

dinheiro ele voltará para casa na hora, pois não há salario que pague 
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sua própria vida permanentemente em risco, para compensar os riscos 

da profissão o policial precisa ser tratado como herói, especialmente em 

um país como o Brasil em que a criminalidade soma cerca de 60 mil 

homicídios por ano, o policial precisa ter a certeza de que ao tomba no 

campo de batalha sua morte não será em vão, e que a sociedade irá 

pontua-lo  como um herói diante de sua família enlutada, e que o 

bandido que o matou será severamente punido pela sociedade, não 

basta apenas tratar como herói o policial também é necessário tratar o 

bandido como bandido. O ser humano é um ser relativo e não consegue 

julgar e absoluto mas somente por meio de comparação, por isso ao 

mesmo tempo em que se o policial corajoso e honesto é preciso punir 

verdadeiramente o criminoso para marcar a diferença entre ambos, o 

policial se revolta ao proteger de lixamento o estuprado de uma mulher, 

de uma criança ou de levar para um hospital o bandido ferido que tentou 

matá-lo, por que sabe que seu trabalho heroico e humanitário foi inútil, 

por que logo esses bandidos serão postos na rua para cometer novos 

homicídios e estupros, é por esse motivo que quando uma patrulha da 

PM leva um criminoso ferido para o hospital muitas vezes junto com o 

policial também ferido na troca de tiros precisa ser reconhecido como 

um herói, pois é a melhor recompensa pois não há salário que pague, 

não é fácil para nenhum ser humano salvar sua própria vida sabendo 

que aquele criminoso que tentou matá-lo não será punido como merece 

pois a cadeia da cadeia continuará comandando o  crime com direito a 

saídas temporárias, visitas e outras regalias. É preciso mais 

investimento em segurança pública, programas de combate à 

criminalidade, leis mais severas no sistema prisional, e mais não se 

pode colocar o policial militar como inimigo da sociedade. Onde estão os 

deputados federais e senadores que foram colocados para nos 

representar? que não fazem nada para enrijecer as leis, por que só 

estão favorecendo ao crime organizado em nosso Brasil, só este ano 

tivemos 10 policias mortos em nosso Estado do Rio Grande do Norte, 

heróis que deixaram pais, esposas e filhos, especialmente falando no 

Sarg. Candido que foi morto essa semana que deixou um filho. O mais 

grave é que a morte de muitos policiais militares pode estar sendo 
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encomendada pelo crime organizado, enquanto isso o nosso estado 

continua desorganizado e os políticos contribuindo para desorganização, 

precisamos de articulações por parte dos deputados federais para trazer 

investimentos para o nosso estado. E que como presidente da 

associação dos policiais e bombeiros militares e como Vereador 

representa também essa instituição deixa sua indignação em nome de 

quase 500 policiais e agentes de segurança de nossa região, deixa 

também uma alerta que não podemos deixar de dar valor ao verdadeiros 

heróis que são os agentes de segurança pública, que não pode ser 

invertido os valores, não podemos deixar que o crime organizado 

continue tomando de conta de nosso estado e de nosso país e pra isso 

o primeiro passo é sabermos votar não podemos nos encantar com 

belas palavras temos que escolher nossos representantes. O Senhor 

Presidente declara encerada a presente sessão e não havendo mais 

nada a relatar eu, Daihanny Denise da Silva Técnica Legislativa da 

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

lida e aprovada, segue assinada pelo Presidente e Secretária. 
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