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     Ata da 37ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

(Décima Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, 

realizada aos vinte três dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, 

às 17h30minh (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. E 

secretariado pela Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes. A Exma. Sra. 

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

comparecimento dos seguintes vereadores: FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO, JOSÉ GILSON RÊGO GONÇALVES, HUGO 

ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO DE 

ASSIS MONTEIRO, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO 

AUGUSTO DE QUEIROZ E O PRESIDENTE ERALDO ALVES DE 

QUEIROZ. 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 justificou o 

motivo da ata não está pronta pois a equipe está toda engajada no 

planejamento e organização para as audiências públicas. 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 Nº1797/2017, Projeto de lei Nº1799/2017, Projeto de lei 

Nº1801/2017, Projeto de lei Nº1802/2017, Requerimento Nº152/2017, 

Requerimento Nº155/2017, Requerimento Nº160/2017, Requerimento 
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Nº229/2017, Requerimento Nº230/2017, Requerimento Nº231/2017, 

Requerimento Nº234/2017. Em seguida o senhor Presidente retirou de 

pauta o Requerimento Nº155/2017 e o Requerimento Nº160/2017 de 

autoria do Vereador Gugu Bessa pela ausência do mesmo. Dando 

continuidade o senhor presidente passou os Projeto de lei Nº1797/2017, 

Projeto de lei Nº1799/2017, Projeto de lei Nº1801/2017, Projeto de lei 

Nº1802/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura. 

Concluída as leituras, o Senhor Presidente encaminhou os projetos de lei 

e o Projeto de Decreto Legislativo para comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final para analise, parecer e providências cabíveis; e retornará 

posteriormente para o plenário para discussão e votação. O Senhor 

Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 152/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: requer um 

conjunto de motor bomba para bombear água para a caixa d’água da 

comunidade dos Calimeiras, no Perímetro Irrigado. Concluída a leitura 

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

Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que esse 

requerimento é simples, porém através dele vem chamar atenção do 

prefeito para que atenda esse requerimento pois a comunidades está 

sofrida com a falta desse motor, ocasionando assim a falta de água, e que 

sendo colocada essa bomba suprirá a necessidade da comunidade. O 

Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, como também 

a todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o 

vereador Monteiro pelo requerimento, e diz que foi uma luta do vereador 

Gordo do Bar para conseguir o poço para a referida comunidade. 

Comunidade essa muito bem abitada pela família Calimeira, e que 

conhece e sabe muito bem que a necessidade de água lá é muito grande 

e que precisa sim com urgência equipar aquele poço. Em seguida o 

senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois de 

discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 229/2017 

para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 
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ementa: requer a pavimentação e saneamento da rua Antônio de 

Souza Neto, no Bairro São Benedito. Concluída a leitura o Senhor 

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

Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que esse requerimento é 

de suma importância pois essa rua necessita com urgência dessa 

pavimentação pois se encontra muito cheia de buracos, dificultando o 

trafego de veículos. Em seguida o senhor Presidente colocou o 

requerimento em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente 

passou o REQUERIMENTO Nº 231/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como ementa: requer que seja instalado 

novos equipamentos do Parque infantil na Praça da Bíblia no Bairro 

Alto do Açude. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 

ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador Xixico cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que realmente os equipamentos foram todos retirados 

para manutenção e não voltaram, deixando assim as crianças sem seus 

brinquedos. Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em 

votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos 

dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o 

REQUERIMENTO Nº 234/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: requer a reativação do poço da 

Rua João Rodrigues de Oliveira, no Conjunto Manoel Deodato, e 

também que seja colocada uma caixa d’água e uma bomba. 

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

do requerimento. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, 

e diz que lá precisa com urgência de uma caixa d’água, pois no referido 

local só foi furado um poço, e que espera que o seu requerimento seja 

atendido para o benefício daquela comunidade. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que é uma grande necessidade 

que o referido bairro está passando, e com urgência. O Vereador Gilson 

Rêgo cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 

estão assistindo através do facebook, e diz que a função de abastecer o 

município é da Caern, que o Prefeito não tem obrigação institucional para 
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abastecer o município, e que o município claro que tem uma grande 

preocupação com esse abastecimento mas que não existe nenhuma 

obrigação institucional em abastecer o município. Que a responsabilidade 

do município é a Zona Rural. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a 

todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através 

do facebook, e diz ser muito pertinente a reivindicação do Vereador 

Junhão no que diz respeito a questão de água, pois todos estão 

vivenciando e sentindo na pele a falta de água. E que assim como está 

sendo a feita a instalação de poços que seja feita também nessa rua, e 

que depende sim também do interesse da prefeitura. O Vereador Sarg. 

Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 

estão assistindo através do facebook, e diz que outros bairros da cidade 

também estão sem a caixa d’água por ter sido retiradas, e que em acordo 

firmado entre Caern e município esse abastecimento também é de 

responsabilidade do município. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a 

todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através 

do facebook, e parabeniza o vereador Junhão pelo importante 

requerimento, e diz que realmente o município de Pau dos Ferros teve 

uma concessão com a Caern para o abastecimento de água, mas que no 

seu entendimento acha que tem que ter a sensibilidade do gestor 

municipal em relação a equipar os poços que já estão furados, para que 

possa amenizar essa necessidade. Pois a população em sua maioria não 

tem condições de estar comprando água para o uso diário. O Vereador 

Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, e diz que uma coisa é 

consenso e outra é obrigação, e que foi isso que quis dizer, que o prefeito 

não tem obrigação mas que como o prefeito tem um bom senso e boa 

vontade ele vai equipar e furar cada vez mais poços. E que as caixas 

d’água sumiram no final do ano passado e que ninguém sabe onde parou, 

mas que a polícia civil foi notificada. O Vereador Sarg. Monteiro 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que as caixas d’água da Nova Pau 

dos Ferros sumiu já esse ano, assim como a do Bairro Manoel Domingo. 

Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em votação que 

depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 
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vereadores presentes. Em seguida o senhor Presidente retirou de pauta o 

Requerimento Nº230/2017 de autoria do Vereador Galego do Alho pela 

ausência do mesmo.  ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. O senhor 

presidente passou a senhora Secretaria para que fosse feita a leitura de 

um oficio nº1194/2017 da Caixa Econômica Federal. Em seguida o senhor 

Presidente pede a compreensão de todos os vereadores para que seja 

colocadas apenas as matérias que já estão na presidência. Em seguida o 

Senhor Presidente declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os 

seguintes Vereadores: FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ, JOSÉ 

GILSON RÊGO GONÇALVES, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES. O 

Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, e diz que 

depois de ouvir o oficio lido pela secretaria tem a certeza que o dinheiro 

que era para Orla do Açude da 25 de Março foi transferido para o 

Santuário, e que a obra da Orla está parada e que não vai ter mais 

continuidade por falta de dinheiro. E que mais uma vez vem a tribuna para 

pedir para limpar a parede e o Açude da 25 de Março pois está uma 

calamidade, um lugar abandonado. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta 

a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através 

do facebook, e diz ao Vereador Xixico que orçamento é diferente de 

recurso, e que esse recurso que saio no projeto da Santa é um recurso e 

que foi tirado até o momento do Açude 15 de Março foi apenas 

orçamento. E que também mais uma vez cobrará da secretaria a limpeza 

do Açude. E deixa registrados alguns serviços já prestados pela 

Secretaria municipal de Infra Estrutura, que já atendeu a todas as 

solicitações de iluminação pública em todas as Ruas e Bairros da cidade, 

assim como também toda a Zona Rural do município. A Vereadora Itacira 

Aires cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que na Rua Respicio José do 

Nascimento no Bairro Princesinha do Oeste, já faz muito tempo que 

compram a reposição de uma lâmpada e que ainda não foi atendida. E 

que também gostaria de fazer um apelo, pois em suas visitas no Bairro 

Carvão se deparou com um grande volume de lixo, e que pede a 

excelentíssima senhora secretária para que tome as providencias com 

relação a esse lixo. O Senhor Presidente pede ao líder do Governo o 
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Vereador Gilson Rêgo que passe pela Rua Quintino Bocaiuva para que 

possa ver o grande número de buracos ali existentes. E que peça ao 

chefe do poder executivo que olhe pela referida rua pois os moradores 

fazem esse apelo. Em seguida 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. 

 

 

 

 


