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     Ata da 30ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 

17h45minh (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 GUTEMBERG 

BESSA DE ASSIS, JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO, JOSÉ ALVES 

BENTO, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES, JOSÉ GILSON RÊGO, 

HUGO ALEXANDRE, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, FRANCISCA 

ITACIRA AIRES NUNES E O PRESIDENTE ERLADO 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 apresentou as 

atas das 28ª e 29ª sessão ordinária, que foram disponibilizada nos e-mails 

oficiais dos vereadores e no mural. Em seguida colocou as Atas em 

discussão, como não houve pronunciamento dos vereadores as mesmas 

foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade dos 

votos dos Vereadores presentes. 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 Nº1764/2017, Projeto 
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de lei Nº1768/2017, Projeto de lei Nº1765/2017, Projeto de decreto 

legislativo Nº003/2017, Requerimento Nº192/2017, Requerimento 

Nº015/2017, Requerimento Nº199/2017, Requerimento Nº201/2017, 

Requerimento Nº202/2017, Requerimento Nº203/2017, Requerimento 

Nº204/2017. Na sequencia o Senhor Presidente retirou de pauta pela 

ausência do Vereador Francisco Augusto de Queiroz, o requerimento 

Nº199/2017 e o requerimento Nº204/2017 de autoria do mesmo.  Dando 

continuidade o Senhor Presidente informou aos senhores vereadores que 

foi recebido o oficio de nº, encaminhando a casa um projeto de lei em 

regime de urgência especial. E que como a pauta da sessão já havia sido 

baixada consulta ao plenário da inclusão da matéria na pauta. Em 

seguida por decisão da presidência inclui a matéria na pauta e consulta o 

plenário, e colocar em votação acerca do regime de urgência, que foi 

aprovado pelos vereadores presentes. O senhor presidente passou o 

Projeto de lei Nº1764/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita 

a leitura que tem como lei: Fica denominada a rua projetada nº 07; de 

rua Rita Maria de Souza. Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor 

Presidente encaminhou para comissão de Justiça e redação final para 

receber parecer e posteriormente voltará ao plenário para discursão e 

votação. O Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1768/2017 para 

a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: inclui 

no calendário oficial do município o setembro amarelo. Concluída a 

leitura do projeto de lei o Senhor Presidente encaminhou para comissão 

de Justiça e redação final para receber parecer e posteriormente voltará 

ao plenário para discursão e votação. O Senhor Presidente passou o 

Projeto de lei Nº1773/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita 

a leitura que tem como lei: Que dispõe sobre a instituição da política 

de segurança e saúde nos trabalhos dos servidores municipais. 

Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente passou a palavra 

ao líder do governo o vereador Gilson Rêgo. O Vereador Gilson Rêgo 

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

assistindo através do facebook, e agradece ao Senhor Presidente por 

cumprir o regimento interno da casa, e colocar para apreciação da casa o 

regime de urgência, assim como agradece também aos edis da casa que 
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sempre demostra preocupação com a população e em especial com os 

funcionários efetivos do município. E diz que esse projeto é um projeto 

simples que vai amparar ainda mais o funcionário público. E que é 

enfrentado um grande problema a funcionários que não são 

comtemplados com essa melhoria. E a coordenação da CIPA, com 

pessoas capacitadas para isso, e com essa lei também vai amparar ainda 

mais o funcionário. E que com a aprovação desse projeto irá causar um 

bem está maior a esses funcionários públicos. O Vereador Sarg. Monteiro 

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

assistindo através do facebook, e diz que em nome da bancada que são 

favoráveis, e que em questão aos questionamento das gratificações da 

CIPA, foi se algum comissionado poderia receber. E que não tem nada 

contra os funcionários da CIPA receber, o único questionamento foi se 

algum comissionado poderia receber já que o projeto se refere em 

especial a funcionários efetivos. Em seguida o senhor Presidente colocou 

o projeto de lei em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente 

passou o Projeto de Decreto legislativo Nº003/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: concede o título 

de cidadão pauferrense Antônio Paulo de Rodrigues 

Junior. Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente 

encaminhou para comissão de Justiça e redação final para receber 

parecer e posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. O 

Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 015/2017 para a 

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

reque a pavimentação das ruas vila B, rua projetada e rua dos 

Agregados, na comunidade 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 

essas ruas ficam no Perímetro e elas ainda não são calçadas, pois as 

únicas ruas que são pavimentadas no Perímetro é de péssimas 

qualidade. E que essas ruas ao qual está pedindo para ser pavimentas já 

vem se estendendo a anos só com promessas. Em seguida o senhor 
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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 201/2017 para a 

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

requer a climatização da salas de aula de todas as escolas e centros 

educacionais do município. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a 

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

do facebook, e diz que reivindica do excelentíssimo senhor Prefeito de 

Pau dos Ferros a climatização de todas as escolas e centros educacionais 

do município, visando a necessidade que cada professor e aluno passa, 

pois a temperatura é muito alta tornando desconforto a todos. O Vereador 

Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, e diz que ser favorável 

ao requerimento, pois meses atrás já fez um requerimento para uma 

escola que existe no perímetro irrigado. O Vereador Junhão cumprimenta 

a todos os presentes, e diz que esse requerimento é de importância pois 

o clima da cidade pede essa climatização. 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 202/2017 para a 

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

requer que seja inserida nos anais da casa a moção de pesar pelo 

falecimento da Senhora Maria do Socorro Rego (Dona Baía). 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra aos autores do 

requerimento. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, em especial a família de Dona Baía e do ex-vereador da casa 

Gonçalo Sampaio. E que essa moção de profundo pesar é justa a Dona 

Baía, uma mãe exemplar que criou sua família com muita dedicação 

dando uma excelente educação. Em seguida fez um relato do histórico de 

vida da Senhora Maria do Socorro Rego, escrito por seu filho Gilton 

Sampaio. Por fim agradece a todos os familiares presentes. A Vereadora 

Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, e diz que ouviu 

atentamente as palavras do vereador Gugu Bessa, uma história muito 

bonita de vida. Uma senhora muito conhecida pela população 



5-8 
 

pauferrense, e principalmente como educadora. Que naquela época 

começou sua carreira como professora que teve um legado muito grande 

e com um intuito sempre de crescimento. Apesar de uma família grande, 

tendo que se deslocar para outras cidades para se aperfeiçoar 

profissionalmente, e sempre lutando pela educação do município. Um 

Senhora que criou sua família com muita dedicação, que teve a satisfação 

de profissionalizar todos os dez filhos. E que essa homenagem é mais 

que justa a essa grande mulher, deixando grandes lembranças e 

ensinamentos. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os 

presentes, e em especial a família Sampaio presente. Uma senhora com 

uma história de exemplo e dedicação, que teve seu papel importante na 

educação do município. E que deixou um grande legado que são os seus 

filhos que vem lutando e buscando uma melhoria na educação do 

município. Uma boa mãe, avó, esposa e filha; que deixou um grande 

legado para a população dessa cidade e do bairro onde residiu grande 

parte de sua vida. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, 

e diz que a perca é triste, mas que temos que ter a confiança de um bom 

lugar ao lado de Deus. E que uma mulher temente a Deus como ela sem 

dúvidas estará ao lado do Senhor. O Vereador Sarg. Monteiro 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que é bem verdade que não 

conhecia Dona Baía pessoalmente, mais conhecia sua história de vida 

através de seu filho Gilton Sampaio. E que o que te tocou para falar foi 

sua vida como educadora, por ter uma mãe educadora aposentada que 

fez uma grande história para sua família, assim como Dona Baía. O 

Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, e diz que não 

estava em Pau dos Ferros no dia do falecimento, mas que a conhece 

como mãe, avó, esposa e educadora. Uma mulher que deixou um grande 

legado para a educação do município. E deixa registrado sua nota de 

pesar pelo seu falecimento. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a 

todos os presentes, e parabeniza os autores da proposição oferecida a 

Dona Baía, e que não teve muito conhecimento com a própria, mas 

conhece alguns filhos e netos. E que sabe que onde ela estiver está feliz 

por ter deixado uma família solida e de grandes profissionais. E deixa seu 

abraço a toda a família Sampaio. O Senhor Presidente diz que como autor 
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da proposição de profundo pesar, com o colega Gugu Bessa, gostaria de 

deixar sua palavra e saudação a toda a família Sampaio. Que passa por 

esse momento muito difícil que é a perca de uma mãe. Uma grande 

mulher Dona Maria do Socorro Rego, mais conhecida como “Dona Baía”, 

que juntamente com o Senhor Gonçalo Sampaio constituiu uma grande 

família de dez filhos. E que apesar de não ter tido uma grande 

convivência, mas que a conheceu Dona Baía através de seu Marido 

Gonçalo Sampaio, por ser amigo de seu pai. E em visita a sua casa foi 

muito bem recebido juntamente com seu pai, quando foi candidato a 

vereador pela primeira vez, assim como nas seguintes. E que é triste sim, 

mas que temos que falar de pessoas que deixam um legado muito 

importante. E que é uma perca inseparável, mas que satisfatório falar de 

uma grande mulher, mãe e educadora. E que em nome de sua família 

Queiroz deixa sua solidariedade a toda a família Sampaio.  E também 

deixar a solidariedade de todos que fazem a Câmara Municipal de Pau 

dos Ferros, a essa mulher que deixou um grande legado para a cidade. 

Em seguida o senhor 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 declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes 

Vereadores: FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, JOSÉ 

ALVES BENTO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, FRANCISCO 

JOSÉ FERNANDES. Antes de começar os pronunciamentos dos 

Senhores vereadores, o Senhor Presidente passa a Senhora Secretaria 

alguns informativos que chegaram a casa legislativa; oficio 

nº485/2017GSA-SESED, oficio nº472/2017GSA-SESED, oficio 

nº468/2017GSA-SESED. Em seguida o Vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos os presentes, e convida a todos os pauferrenses a 

se fazerem presentes em uma audiência pública que acontecera no dia 6 

de outubro as 9:00hrs da manhã, no auditório do IFRN na cidade de 

Apodi, acerca da transposição do Rio São Francisco Eixo Norte. Pois 

quem tem cede tem fome, e precisamos unir forças para que essa 

transposição possa chegar até a nossa região. O Vereador Galego do 

Alho cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria de cobrar mais 
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uma vez ao chefe do Executivo o Senhor Leonardo, e ao Secretario de 

agricultura Rodrigo que seja feita a estrada da zona rural, pois já está com 

nove meses de gestão e as estradas da zona rural ainda não foram feitas, 

pois já se aproxima o inverno e nada foi feito ainda por aqueles homens 

do campo. Convida as colegas vereadores a unirem forças e cobrar ao 

chefe do executivo essa melhoria. O Vereador Sarg. Monteiro 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que está com um oficio de vai 

protocolar na secretaria de infraestrutura para o aterramento em frente ao 

posto de saúde, a escola e a quadra do perímetro irrigado. E que também 

está unindo forças ao deputado Galeno Torquato pedindo que juntos 

através do DR possam conseguir o asfalto na rua capitão Pedro Vicente. 

E dizer também que os agentes de segurança do país estão mais uma 

vez de luto, por mais mortes desses agentes em nosso estado. E que vem 

pedindo sempre investimento na segurança do estado, não só para os 

agentes de segurança mais também para toda a população. O Vereador 

Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, e diz que que vem a 

tribuna hoje para agradecer ao prefeito de Pau dos Ferros, por ele ter 

olhado para aquela passagem molhada que liga o centro da cidade ao 

bairro São Geraldo; pois já havia presenciado vários acidentes naquela 

imediações. E que também vendo ontem em alguns blogs que foi 

aprovado no senado federal as quebras da coligações, que as coligações. 

E que para 2020 serão colocados na casa legislativa os que tiverem mais 

votos, que será de fato as pessoas escolhidas pelo povo através de votos. 

Mas também usou a estranheza que alguns blogs da cidade de Pau dos 

ferros estão com pouco assuntos, pois estão falando de assuntos pelo 

qual não conhecimentos. E aos senhores da imprensa que procurem falar 

com veracidade. O Senhor Presidente se reporta ao líder do governo o 

Senhor Gilson Rêgo, e diz que após ouvir uma emissora de rádio local 

ficou muito preocupado sobre as denúncias de caso de calazar em Pau 

dos Ferros, que isso é muito importante que o poder público tome as 

devidas providencias. Em seguida 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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