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Ata da 24ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa 

da 18ª (Décima Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos 

Ferros, realizada aos dezessete dias do mês de agosto 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 GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, RENATO ALVES DA 

SILVA, JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO, JOSÉ GILSON RÊGO, 

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCA ITACIRA AIRES 

NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ E O PRESIDENTE 

ERALDO ALVES DE QUEIROZ. Em seguida o Senhor Presidente antes 

de fazer a abertura da sessão solicita aos senhores vereadores que 

deem uma atenção para o que estiver nas matérias, pois tem recebido 

muitas reclamações, por que as pessoas que assistem através das 

transmissões estão acabando não entendendo nada. Pois o 

requerimento é de determinado assunto e acabam colocando outros, 

fugindo do assunto em discursão. 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. Em seguida 

justificou a ausência do vereador Gordo do Bar, que se encontra em 
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viagem resolvendo assuntos particular. O Senhor Presidente apresentou 

a atas da 23ª sessão ordinária, que foi disponibilizada nos e-mails dos 

vereadores e no mural. Em seguida colocou a Ata em discussão, como 

não houve pronunciamento dos vereadores a mesma foi colocada em 

votação e foi aprovada 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 Nº1744/2017, PROJETO DE LEI 

Nº1749/2017, PROJETO DE LEI Nº1755/2017, PROJETO 

DE LEI Nº1756/2017, PROJETO DE LEI Nº1757/2017, 

PROJETO DE LEI Nº1759/2017, REQUERIMENTO 

Nº125/2017, REQUERIMENTO Nº145/2017, 

REQUERIMENTO Nº168/2017, REQUERIMENTO 

Nº172/2017, REQUERIMENTO Nº174/2017, 

REQUERIMENTO Nº176/2017, REQUERIMENTO 

Nº177/2017, REQUERIMENTO Nº178/2017. Em seguida a 

Senhora secretaria Ver. Itacira Aires consulta ao Senhor Presidente e 

demais edis da casa se poderia incluir na pauta o PROJETO DE LEI 

Nº1758/2017 que denomina o nome de uma rua, pois os 

moradores dessa rua pediram urgência nesse projeto de lei, por 

que estão precisando para resolver assuntos burocráticos. 

Depois de discutido no plenário a matéria foi inclusa por unanimidade 

dos votos dos vereadores presentes. Na oportunidade o Senhor 

Presidente inclui mais uma matéria, o PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº004/2017, de autoria do vereador Hugo 

Alexandre que havia tinha sido retirada de pauta na semana passada, 

pois o vereador não estava presente na sessão passada. Dando 

continuidade o senhor presidente passou a Senhora Secretaria o 

Projeto de Lei Nº 1744/2017 para que fosse feita a leitura que tem 

como ementa: inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município a 

Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição. Concluída a leitura 

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

Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos presentes, como também a 
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todos que estão assistindo através do facebook, e diz que gostaria de 

pedir a compreensão de todos os vereadores por esse projeto de lei 

para inclui no calendário oficial de eventos do município a festa de 

padroeira Nossa Senhora da Conceição. Que é um evento muito grande 

religioso que temos na nossa cidade de 28 de novembro a 8 de 

dezembro. Pois é um evento muito esperado por todo o povo católico de 

nossa cidade, a festa da padroeira de Nossa Senhora da Conceição é 

um evento que reúne e mobiliza milhares de devotos em toda a cidade. 

E que além da Fé religiosa, tem também apresentações de atrações 

culturais, e também o ponto alto da festa que é a procissão que vem 

pessoas de toda a região do alto Oeste Potiguar para percorrer as ruas 

do município. Essa peregrinação de Nossa Senhora da Conceição é um 

forma dos devotos agradecerem todas as graças alcançadas, e reforçar 

todos os pedido. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que é louvável a iniciativa do vereador Gutemberg 

Bessa, com o pedido desse projeto de lei para que seja incluído no 

calendário o nosso município e a festa da Padroeira Nossa Senhora da 

Conceição. E que ficou surpresa ao saber que não era incluso no 

calendário do município, pois pensava que já havia sido incluído no 

calendário a Festa da Padroeira, pois é um evento que marca católicos. 

E que é uma festa que costuma sempre dizer ser um momento de 

encontro com Deus durante esses dias de festa, em que as pessoas 

passam horas louvando agradecendo a nossa Padroeira Nossa Senhora 

da Conceição. E que é também um momento de reencontra os filhos 

ausentes, que tem o maior prazer de participar deste evento da Festa da 

Padroeira. É um evento de muita grandiosidade, que começa partir das 

5:00horas da manhã com Alvorada, ás 12:00hrs a salva com a banda de 

música, quem ainda continua preservando essa tradição que vem de 

muitos anos, banda essa que teve início no ano de 1919, e vem lutando 

para permanecer. E que foi reconhecida em 2016 como patrimônio 

cultural do nosso município. Então é mais do que louvável que conste 

realmente do calendário do município de Pau dos Ferros as festividades 

da Padroeira Nossa Senhora da Conceição. O Vereador Xixico 
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cumprimenta a todos presentes, e diz que essa data era para ter sido 

incluída há muito tempo, e que também ficou surpreso pois pensou que 

essa data já tinha sido incluída no calendário das festividades de Pau 

dos Ferros. Pois é uma festa importante, que vem população de vários 

municípios. O Gilson Rêgo cumprimenta a todos presentes, como 

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

a iniciativa do Vereador Gugu Bessa. E que alguns anos atrás foi 

também incluído no calendário o dia de corpus cristo, um feriado que já 

existe a muitos anos mas que não existia no calendário entendo por 

gente a anos do município. Assim como a festa da Padroeira já é uma 

festa cultural e principalmente religiosa. Que aquece muito o comércio 

local, mas o povo de Pau dos Ferros tem uma espiritualidade religiosa 

de fé. E que a partir dessa data passa a fazer parte do calendário 

municipal e cultural também do município de Pau dos Ferros. O Renato 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o Vereador Gugu Bessa 

pela proposição. E diz que é bem verdade que essa festividade não está 

incluída no calendário. E que já fez requerimento pedindo ao chefe do 

executivo que ornamentasse a cidade na época da festividade da 

padroeira. E que no PPA deste ano quando foi a reunião, fez a mesma 

cobrança ao Prefeito que não vi no PPA e ele prometeu que iria colocar 

também os enfeites natalícios incluso na questão da Padroeira. Porque 

aqui nós temos muitas falta em pau dos ferro a cidade Princesinha do 

Oeste, na época das festividade da Padroeira, a cidade não tem os 

efeitos como outras cidades vizinhas. O vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos presentes, e diz que esse projeto de lei é simples, 

e que eu tem certeza que o chefe do Poder Executivo vai incluir essa 

data da festa de Nossa Senhora da Conceição. Pois como o Vereador 

Renato disse quando está na festa de Nossa Senhora da Conceição 

vem 36 município para a cidade para procissão, além desses municípios 

tem também os filhos ausentes como a vereadora Bolinha falou. 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 os PROJETO DE 
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LEI Nº1749/2017, PROJETO DE LEI Nº1755/2017, 

PROJETO DE LEI Nº1756/2017, para A Senhora Secretária fazer 

a leitura. Concluída a leitura o Senhor presidente encaminhou os 

PROJETO DE LEI Nº1749/2017, PROJETO DE LEI 

Nº1755/2017, PROJETO DE LEI Nº1756/2017, foram 

encaminhados para a comissão de JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL para 

receber parecer e posteriormente retornará a plenário para votação. O 

senhor Presidente passou o PROJETO DE LEI Nº1757/2017, 

para A Senhora Secretária para que fosse feita a leitura que tem como 

ementa: altera a redação do Art. 1º da Lei 1578/2017 e dá outras 

providências.  O Senhor Presidente consulta o plenário em relação 

essa matéria para que fosse discutido e aprovado sem necessidade de 

caminhada para as comissões. Pois na verdade a lei 1578/2017 que 

denominou a Escola Centro Municipal de Educação, localizado no 

conjunto Nações Unidas, com o nome de Francisco Aires Segundo, 

então a proposta de mudar a redação é somente para incluir o título de 

professor, porque a autoria foi brilhante dos colegas que apresentar a 

matéria, foi aprovado e o prefeito já sancionou, mas se o Centro de 

Ensino educacional, e se de fato o Francisco Aires segundo era 

professor não poderiam deixar sem o título. O grande professor e 

saudoso Segundo Como era conhecido, Segundo de Noca. Então não 

ver necessidade de tramitar a matéria para comissão pois a única coisa 

que iria ser mudado era acrescentar o título de Professor. Em seguida 

consulta o plenário para coloca a matéria em discussão e votação. Que 

é aceita por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida o 

Senhor Presidente passa ao vice- presidente a direção dos trabalhos 

para que possa fazer a defesa da matéria. O vereador Eraldo Alves 

cumprimenta a todos presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que com o mesmo argumento que 

colocou para solicitar dos Senhores vereadores da tramitação para 

discussão e aprovação da votação da matéria, não há mais o que 

acrescentar todos já estão cientes que tão somente o objetivo da 

matéria e alterar o artigo primeiro da lei 1571/2017 incluído título de 
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professor, ao Professor Francisco Aires Segundo. E que espera contar 

com o apoio dos colegas vereadores para que possa fazer justiça nesse 

sentido de valorizar o saudoso Francisco Aires Segundo conhecido 

como Segundo de Noca; conhecido também por todos como Professor 

Segundo. Então nada mais justo do que incluir ao nome desse centro 

municipal de educação ao nome de Segundo o título de Professor. 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 

LEI Nº1758/2017, para A Senhora Secretária para que fosse feita a 

leitura que tem como ementa: denomina o logradouro que especifica 

e dá outras providências. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao/a autor (a) do projeto de lei. A Vereadora Itacira 

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

assistindo através do facebook, e diz que o projeto de lei 1758/2017 que 

denomina de Rua José Aires Batalha essa Rua Projetada três lá no 

Riacho do Meio, mais precisamente no conjunto Alívio de Souza. Então 

é uma forma de homenagear aquele homem simples agricultor 

agropecuarista, que praticamente nasceu no Riacho do Meio porque 

chegou os 13 anos de idade, precisamente em 1946. E que viveu toda a 

sua vida lá no Riacho do Meio quando ainda não era nem bairro, era 

como se fosse um Sítio Riacho do Meio da propriedade de Ananias 

Aires que era seu tio irmão de Adelino, e que como a bibliografia bem 

diz vieram para Pau dos Ferros após perder a sua mãe, vieram morar no 

Riacho do Meio para Adelino também ajudar a seu irmão Ananias Aires, 

que era proprietário daquelas terras no Riacho do Meio. Que 

posteriormente também Adelino Aires veio também a ser proprietário 

daquelas terras. Viveu também grande parte de sua vida no Riacho do 

Meio. E que teve apenas dois filhos que era José Aires Batalha que era 

Chicão de Adelino que é o homenageado, e Francisco Aires batalha que 

era Didi que já foi homenageado pela casa.  Apedidos esses que eram 

inverso Francisco se chamava Didi e José se chamava Chiicão; uma 

pessoa que todo mundo conheceu em Pau dos Ferros por conta da sua 

estatura, era um homem bem alto que até quando andava a cavalo as 
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suas pernas tinha dificuldade, por ser tão alto. Um homem simples da 

família Batalha, sua mãe era Batalha. E que era um homem puro, de 

família, que o admirava muito. E que Chicão tinha um jeito de ser que 

considerava a família, que o nome das suas filhas era o nome das avós, 

Severina e Florentina. E que no momento estão imortalizado aquela 

pessoa que viveu todo tempo de sua vida no Riacho do Meio. E que 

como as terras lá desse loteamento eram da sua propriedade a sua filha, 

então nada mais justo que colocar o nome de Chicão em uma dessas 

ruas. Já foi colocado o nome da sua mãe e o nome do seu irmão, para 

cada vez mais imortalizar o nome daquela pessoa que ali viveu e que 

praticou muito bem, um homem muito honesto, muito direito que viveu a 

sua vida toda naquele bairro; que hoje é chamado de bairro Riacho do 

Meio. E que lembra bem de quando ele trabalhava no engenho de seu 

pai, na fabricação de rapaduras e mel. Também lembra muito bem né do 

Engenho de Adelino que era em frente à casa de Chicão, que lembra 

mesmo ele trabalhando já na fabricação de rapadura de mel e batida. E 

que depois de muitos anos e com a evolução o engenho foi extinto, e 

hoje resta apenas as terras que hoje estão sendo loteadas e vai se 

tornar ali onde era um sitio, hoje é um bairro já bem populoso no 

município de Pau dos Ferros. Que conta com o apoio de todos os paris 

nessa homenagem prestada a este homem que nasceu viveu durante 

toda a sua vida no Riacho do Meio. O vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos presentes, e diz que é louvável, pois falar de 

Chicão é muito gratificante, porque só tem boas lembranças daquele 

cidadão, que andava em seu cavalo, que quando passava todos ficavam 

dizendo lá vem o homem das pernas grandes. E que eram vizinho e 

todos os dias frequentava a casa de Chicão, para ir pegar o gado no 

posto de pedra que era onde hoje está sendo esse loteamento Santo 

Antônio, que é vizinho conjunto Alívio de Souza. E que é louvável, 

porque falar de Chicão só lhe traz boas lembranças, porque quando sua 

mãe não tinha onde lhe deixar, deixava lá na casa Dona Francisca como 

é mais conhecida Francisca de Chicão. O vereador Xixico cumprimenta 

a todos presentes, e diz que essa é uma justa homenagem pois 

realmente Chicão merece ser homenageado tendo o nome da rua. Em 
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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 PROJETO DE 

LEI Nº1759/2017, e o PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº004/2017, para A Senhora Secretária fazer a 

leitura. Concluída a leitura o Senhor presidente encaminhou o 

PROJETO DE LEI Nº1759/2017, e o PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº004/2017 foram encaminhados 

para a comissão de JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL para receber parecer 

e posteriormente retornará a plenário para votação. O Senhor 

Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 125/2017 para a Senhora 

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

construção de um Memorial Municipal.  Concluída a leitura o Senhor 

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

do Alho cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 

estão assistindo através do facebook, e diz que gostaria de reivindicar 

ao Senhor prefeito a construção de um memorial para a cidade de Pau 

dos Ferros. 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 145/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: requer a construção de dois 

Redutores de Velocidade na Rua Mauri Lira, 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 essa rua merece os redutores de velocidade, 

pois como dito na justificativa os carros passam em alta velocidade e a 

rua é muito estreita podendo chegar a causar acidente, pois uma parte 

da rua e pavimentada e a outra parte não. E que até para passar dois 

carros, tem que esperar um carro passar primeiro. Então alguns passam 

em alta velocidade. 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 
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passou o REQUERIMENTO Nº 168/2017 para a Senhora Secretária 

para que seja feita a leitura que tem como ementa: requer a Conclusão 

da Pavimentação da Rua Mauri Lira, no Bairro São Benedito. 

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

do requerimento. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, essa Rua Mauri Lira ela já foi pavimentada, mas só que não 

terminaram. Ela é no são Benedito nas imediações do antigo CSU. E 

que só com aproximadamente 200m de calçamento conclui ela, então 

não sabe o porquê que deixaram tão pouco sem finalizar. E pede 

encarecidamente ao chefe do executivo que olhe com bons olhos. O 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que como 

falado anteriormente além dos redutores de velocidade precisa ser 

pavimentada o restante da rua, e que com isso ajudará muito a 

população. 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 172/2017 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 profundo pesar pelo falecimento do 

senhor Sergio Severiano do Nascimento. Concluída a leitura o 

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

Vereador Eraldo Alves cumprimenta a todos os presentes, e diz que 

apresenta a proposta juntamente com a vereadora Bolinha, Vereador 

Gilson Rêgo e vereador Xixico; apresentam esse requerimento com o 

objetivo de apresentar de maneira formal, a solidariedade da Câmara 

Municipal de Pau dos Ferros aos familiares do Senhor Sérgio Severiano 

do Nascimento conhecido como Sérgio Joca. Um cidadão de bem, 

respeitador, respeitado, agropecuarista, agricultor, um homem dedicado 

ao trabalho, ao trabalho do campo. Um homem que com muita força e 

determinação conseguiu junto com sua esposa com muita dificuldade 

formar os filhos. E que tem hoje filhos médicos, cardiologista, 

farmacêutico, ortopedista, clínico geral atuando até o Maranhão. Tem 

em Pau dos ferros também filhos formados, e que todos os filhos dele 
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que se formaram também com seus próprios esforços evidentemente, 

determinados estudaram se dedicaram e conseguiram se formar. Mas é 

bem verdade que teve uma participação significativa e também decisiva 

do esforço dos Pais, Sérgio joga na verdade foi um homem que sempre 

acreditou no futuro dos filhos, e sempre orientou todos a estudar, e 

aqueles que realmente queriam se formar, ele com muito esforço pelas 

condições mínimas necessárias para que ele se deslocasse para o 

grande centro para a capital Natal par que tivesse a oportunidade de 

cada um conseguir realizar seu curso tão desejado e sonhado. E Sergio 

Joca um homem de grande respeito e respeitador, conhecidos por todos 

como cidadão de bem, trabalhou a vida toda até enquanto pode, 

trabalhou muito para construir seu patrimônio muito valoroso que é a 

família. Construiu uma família de cidadão de bem, seus filhos e suas 

filhas e aí vem consequentemente pelo esse no dele pela a sua 

dedicação dele da sua esposa aí consequentemente vem os netos e 

bisnetos, seguindo a mesma diretriz a mesma linha de procurar sempre 

estudar para poder conquistar um espaço de trabalho campo de 

trabalho, com mais comodidade. Para viabilizar dias melhores de vida. 

Portanto a casa faz jus no momento em que apresentou o requerimento 

em se congratular em levar a solidariedade dos parlamentares da 

Câmara Municipal de Pau dos Ferros aos familiares do Senhor Sérgio 

Severiano do Nascimento conhecido como Sérgio Joca.  O Vereador 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que falar do Senhor 

Sérgio Joca é falar de muitas qualidades por quê um cidadão que se 

dedicou a criação de seus filhos, que foram muito bem educados, claro 

que também com a ajuda da mãe não resta dúvidas. Mas que foi um 

homem de bem, trabalhador, um homem do Campo. Um homem que 

viveu muito é bem verdade, ultimamente estava morando na casa da 

sua filha conhecida por tia Nilma, e que como já citado foi um bom pai, 

um bom cidadão, homem trabalhador, e merece toda atenção da casa 

apesar da moção de pesar ou homenagem póstuma registra nos anais 

da casa a importância que foi seu Sérgio Joca. O Vereador Gugu Bessa 

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



11 
 

assistindo através do facebook, e diz que o senhor presidente está de 

parabéns pela Moção de profundo pesar aos familiares do Senhor 

Sérgio que como era mais conhecido, e que Deus o tenha um bom 

lugar. E que morou muitos anos vizinho também desde o ano de 1987 

próximo ao posto segundo Melo, onde ele viveu muitos anos ao lado de 

sua esposa. E que ele sempre foi um homem que dava bom exemplo, 

sempre gostou de mandar estudar, sempre dando exemplo a formação 

de seus filhos. E que quando criança o encontrava quando estava 

trabalhando mandava estudar que o futuro era estudo, e que criança e 

adolescente deveria estudar. Tem lembrança dele também no seu Fusca 

branco, que pegou muitas vezes para dirigir, até mesmo para ele 

quando ele ia tomar uma chapadinha de cachaça como dizia ele. Por fim 

pedi aos autores para subscrever. A Vereadora Itacira Aires 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que no momento se direciona 

os familiares do Senhor Sérgio Joca, e diz que não teve a oportunidade 

de conhecer de perto, mas teve oportunidade de conviver com vários de 

seus filhos, principalmente tia Nilma como costumavam chamar na 

educação, de tia Nilma. E que lembra muito bem tia Nilma muito jovem 

bem jovem já foi minha professora na escola Joaquim Correia, na época 

tinha acontecido um problema com a professora que ensinava nesta 

série e tia Nilma veio substituí-la, jovem mas que deu de conta do 

recado, e deu muito bem. Então é assim a homenagem neste momento 

o profundo pesar e solidariedade a todos os familiares do seu Sérgio 

Joca. E que observou no dia do seu velório uma família grande, que 

repassou uma serenidade muito grande, todas em volta daquele caixão. 

E aí ficou refletindo que não foi fácil o senhor Sérgio Joca consegui 

educar todos seus filhos, Conseguiu dar o pontapé inicial na educação 

de todos seus filhos. Porque não era fácil, pois hoje todos sabem o 

quanto é difícil colocar um filho para estudar fora, imagina naquela 

época a 30 ou 40 anos atrás. Como não era fácil ter que manter vários 

filhos em Natal, e todos se sobressaíram com sua profissão. Filhos 

médico; Lúcio foi seu colega de ginásio em Pau dos Ferros que, é 

farmacêutico, filha advogada, professores. Então Sergio Joca só deixou 

bom exemplo no sentido de encaminhar seus filhos para o lado bom, 
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para o caminho do bem para o crescimento. E que mesmo sabendo que 

era um homem da Agricultura, um homem que não era letrado, não tinha 

participado de nenhuma universidade, só a universidade da vida. Mas 

que tinha visão muito grande de mundo que não quis nenhum dos seus 

filhos trabalhando na agricultura, ele direcionou para o estudo, por que 

ele via que o estudo era melhor forma para você conseguir se 

sobressair. E então está isento deste grande homem viveu muito tempo, 

terminou seus dias de vida na casa de sua filha tia Nilma, e a 

solidariedade e sentimentos. E que esteve no velório mas que enquanto 

Câmara estão sendo solidários a família do Senhor Sérgio Joca, e 

externa o sentimento de pesar para todos os seus filhos e seus 

familiares. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que tem boas lembranças do senhor Sergio Joca, que terminou os dias 

de vida na casa de sua filha tia Nilma. E que muitas vezes conversava 

na calçada. E que lembra que já na sua velhice vezes fugia de casa, e 

sua filha com toda paciência cuidou até o fim da sua vida. 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 

174/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: requer a implantação do adicional pelo exercício de 

atividades insalubres, perigosas ou penosas, aos vencimentos dos 

servidores municipais. 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 a sua justificativa é bem 

rápida para não tomar muito tempo, e que o requerimento está 

embasado na lei Nº 1053/2007 e com isso trouxe para colocar para que 

fosse para ser sabatinado pelo edis; que com certeza serão favoráveis e 

a favor dos funcionários do município de Pau dos Ferros. E que o 

adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e hipnose, 

eles estão nos artigos 54, 59, 61 e 62 da referida lei 1053/2007. Com 

isso pediu para que os Edis votassem a favor para que faça jus aos 

funcionários que têm direito a insalubridade, periculosidade e as 
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penosas. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, 

e parabeniza o vereador pela proposição, e parabeniza o Vereador 

Sargento Monteiro pela proposição e diz que a cip já está encarregado 

visitando todas as repartições para que seja concedido adequadamente 

para todos os servidores públicos do município. Pois e bem verdade que 

existe servidores que estão recebendo mas não tenho direito de receber, 

e que tem uns que tem o direito de receber mas não estão recebendo. 

Acpa a posse foi na câmara dia primeiro, e que se Deus quiser a partir 

de Setembro todos vão estar legalizado segundo o presidente falou. O 

Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa 

questão que já colocou um requerimento pedindo para os vigilantes do 

município. E que teve uma reunião com os vigilantes juntamente com o 

prefeito e ele foi bem claro que queria colocar junta médica, justamente 

para observar aqueles que têm o direito, ele colocaria sim. E aqueles 

que não tem direito mas estão recebendo iria fazer justiça e tirar. E que 

crer que logo tudo será normalizado. O Vereador Gilson Rêgo 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza a iniciativa do vereador 

Monteiro e que esse é um direito de realmente quem trabalha seja 

insalubre, seja penosas. E que existe justamente acpa para isso, assim 

como já existe a junta medica para fiscalizar isso, pois como já citado 

existe pessoas realmente recebendo sem ter direito, como tem várias 

pessoas que têm direito e não recebe. E que cada um é classificado de 

acordo com a sua gravidade da insalubridade 10%, 20% ou 40%; 

periculosidade 30%. Então acredita que qualquer que seja a função que 

o funcionário público se adeque, com certeza terá o seu devido direito 

essa gratificação, sem nenhum problema pois o atual gestor não vai se 

esquivar em seguir a lei. 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 176/2017 para a Senhora Secretária 

para que seja feita a leitura que tem como ementa: requer a Reativação 

da Distribuição do Leite de Soja para a população de baixa renda e 

nas escolas e creches do município.  Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador 
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Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que a população de 

baixa renda estão reclamando porque esse leite de soja parou de ser 

entregue. Estão pedindo a reativação imediatamente, por quê é nutritivo 

e é um leite que não contém gordura, ajudando muito na saúde da 

população. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, 

e diz que o vereador Xixico pediu para reativar a distribuição do leite de 

soja, para população de baixa renda e nas escolas das creches em 

nosso município. E diz ser louvável mas só que o município nunca teve 

uma vaca leiteira, pois a máquina leiteira que fazia a distribuição desse 

leite é de uma associação que vive é localizada no Alto São Geraldo, e 

que pertence a Dona Maria Feliciano do Rêgo Torquato;  Dona Maria 

Rego. E que na leitura anual o chefe do Poder Executivo garantiu que 

todos os meses e tirar um dinheiro, e ia comprar uma máquina para 

Janeiro do ano 2018, para que voltasse a funcionar a entrega do leite de 

soja no nosso município. E sugere que seja mudada a redação, pois 

ficaria melhor pois a máquina nunca foi do município é da associação, aí 

se o senhor colocar, requer ao chefe do Poder Executivo que compre 

uma máquina fica mais a redação ficaria correta porque a máquina é da 

associação. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que quando esta pedido para reativar está falando que seja comprando 

ou alugando é reativar o programa do leite pois está fazendo falta ao 

município. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que ver o requerimento do vereador Xixico com bons 

olhos, e sugere junto ao Vereador e até todos edis presentes da casa, 

para que o gestor Municipal voltasse a tem essa parceria com 

Associação ABIAMAR, pois o custo seria zero para o município, porque 

ele entraria apenas com o funcionário do município e o gasto com a 

soja, por que essas máquinas elas estão paradas, pois depois na troca 

de gestão parceria com o município foi cancelada, parceria essa de 

anos. E como Vereador Xixico citou com isso deixou de favorecer várias 

Comunidades e pessoas carentes. E que a Associação não é de Dona 

Maria ela é da população, é uma associação que já prestou muito 

serviço à população de Pau dos ferros e que estava prestando 

justamente através dessa máquinas vaca mecânica, desde a época do 
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ex-prefeito Aliatar, a associação tinha parceria com município. Então por 

esse motivo não ver porque não entrar em parceria hoje, pois só quem 

perde com isso é a população tanto na questão financeira como na 

questão de estar favorecendo a população, A Vereadora Itacira Aires 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza a iniciativa do vereador 

Xixico, porque como Vereador Monteiro já prestou seus esclarecimentos 

e sabe que essa vaca vem caindo desde a administração do ex-prefeito 

ou do Falecido Prefeito Aliata  chaves de Queiroz. E que todos sempre 

sabiam que ela era de uma associação mas que ela sempre funcionou, 

sempre o município mantendo o funcionário do município que trabalhava 

na vaca mecânica, na vaca leiteira como as pessoas chamavam. E que 

seria mesmo mais viável a compra do produto, e que venha produzir e 

distribuir para as pessoas. Pois as pessoas na terceira idade tem muita 

tendência a intolerância à lactose, que quantas e quantas pessoas 

faziam uso deste leite, que ia buscar este leite no Bairro São Geraldo, 

por ter intolerância à lactose e não podia tomar o leite em pó. E que 

todos sabem que a questão do leite de soja não é barato para comprar 

em supermercado é um leite já bem acentuado o valor. E que os 

aposentado da terceira idade que ganha um salário mínimo é destinado 

à compra de medicamentos que as pessoas com 70 e 80 anos vivem 

muito a messe de medicamentos. E esse leite com certeza ia ajudar. E 

que acha que esse fato está sendo picuinha política pois a máquina está 

parada, sem nenhuma funcionalidade e ela resolveria o problema do 

município, distribuído para a população esse leite para população só 

vem a trazer muitos benefícios. Mas infelizmente nosso Brasil tem muito 

disso porque a questão política é muito mais forte do que a preocupação 

com o bem-estar da população. E que esse programa já deveria estar 

em funcionalidade Sim, pois já está no mês de agosto, e sabe que foi 

colocado no PPA mas o projeto é para quatro anos, e que foi colocado 

essa questão da vaca, mas que estão sugerindo que seja a curto prazo, 

que não precisa esperar até 2021. E que não é um pedido para os 

vereadores mas sim para a população que não tem condições de 

comprar um leite de soja para. Então está de parabéns que teve uma 

visão muito grande nesse sentido e que esse leite não era para ter sido 
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paralisada a sua distribuição era para estar em evidência, era pra está 

sendo distribuído. Por que essas coisas quem sai prejudicado e a 

população. O vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e 

parabeniza o vereador Xixico pela proposição, e diz que lembra que 

1998 degustava sempre daquele leite de soja, quando entrega era no 

riacho do meio. E que tem a certeza de que ele vai olha com bons olhos 

essa matéria. Pois de fato ele deveria mesmo ativa a vaca leiteira e que 

assim a população seja beneficiada. E que já tinha ouvido o Prefeito 

falar que já ia tocar as maquinas por que a antiga já estava sucateada. E 

que acha que a associação ABIAMAR deveria fazer a doação da 

máquina para a prefeitura de Pau dos Ferros. O vereador Renato Alves 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o vereador pela 

proposição, e lembra que em 2015 entrou com uma proposição que 

fosse feita a aquisição de maquinas novas, e que até chegou a ser 

aprovado o requerimento, mas teve o conserto dessas maquinas que foi 

muito caro. E que para a associação manter essas maquinas fica muito 

caro. Que irá votar a favor, mas vai procurar orientar o Dona da 

ABIAMAR que doe essas maquinas para o município, para que o 

município seja responsável por esse leite sem precisar de uma 

terceirização. O vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

presentes, e a todos que acompanham através do facebook, e diz que o 

requerimento do vereador Xixico é louvável. E diz antes de tudo que é 

um requerimento, desta maneira o gestor municipal acata se quiser. E 

que a questão de reativar nada mais é que voltar a funcionar algo que 

está parado e consequentemente querendo ou não, ou vai fazer um 

novo convenio como foi feito no passado, ou ele vai ter que adquirir um 

equipamento novo. E que ver esse requerimento como um grande 

requerimento. E pede humildemente para se subscrever. E sugere ao 

prefeito que enquanto ele não puder comprar o equipamento, que faça 

um convenio com a associação, para que os moradores da cidade de 

Pau dos Ferros não sejam prejudicados. E que é um momento que 

todos que ter maturidade e sensibilidade pela população, e ver que é um 

programa importante para a cidade. Acrescenta também que teve 

projetos que veio a casa que o prefeito pediu que olhasse pelo interesse 
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coletivo, e quem tem visto uma grande contradição por parte dele, que 

precisa ter a sensibilidade e olhar pela população. Por que quando é um 

projeto que vem do executivo, ele pede para olha para o interesse 

coletivo, mas quando é um requerimento que vai beneficiar a população 

ele não tem a mesma atenção. E também diz ao vereador Gugu que não 

ver o requerimento como prejudicado, e sugere ao mesmo que converse 

com o gestor municipal que enquanto ele não puder comprar, pois todos 

são consciente da situação do município financeiramente não é das 

boas, embora esteja prestes a fazer grandes festas por um dia. Em 

seguida sugere a bancada do atual gestor municipal que converse com 

ele para tenha sensibilidade, e se não pode comprar agora então faça 

com convenio, pois quem está prejudicado com isso é a população. 

Então nada mais bonito do que manter a coerência do discurso, e olhar 

para o interesse coletivo da cidade de Pau dos ferros. O Vereador Gugu 

Bessa cumprimenta a todos os presentes, e diz que não disse que o 

requerimento do vereador estava prejudicado, só pediu para o vereador 

mudasse a redação, para comprar uma nova máquina vaca leiteira para 

o nosso município. Pois o chefe Poder Executivo falou que em 2018 que 

vai comprar um equipamento de modernização da vaca leiteira 

andamento. E que é louvável o requerimento, como também seria 

louvável se entrasse também um bom senso e fazer e entrasse em 

acordo com a associação ABIAMAR, só que ele já veio aqui nessa casa 

e disse que vai comprar e vai colocar em funcionamento no próximo ano 

se Deus quiser e Nossa Senhora da Conceição ajudar. Que o povo 

precisa dessa vaca leiteira, e vai comprar uma vaca leiteira nova 

moderna para a cidade, para o município de Pau dos Ferros. A 

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

lembrou de uma situação em que estava com uma tia no hospital muito 

mal, para ser transferida para uma UTI e o respirador que ela usava era 

uma coisa manual, e quando as enfermeiras estavam trabalhando ouviu 

quando comentaram uma coisa tão simples de um valor tão simples os 

políticos não ligam em comprar, pelo contrário quando é para realizar os 

comícios grandes coisas, ninguém pensa em investir. Nessas horas mas 

esquece da essencial. E que assim como o Vereador Hugo já 
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complemento Infelizmente o essencial é invisível para os olhos. Que 

existe uma preocupação muito grande e em promover outras ações que 

só vai trazer um prazer naquele dia, e uma ação dessa vai ficar 

permanente para o município. Pois para o próximo ano ainda falta 4 

meses para terminar, para o próximo ninguém sabe quando vai ser, 

pode ser até dezembro do próximo ano e a população é que está 

perdendo com isso. É uma coisa que tem certeza que é mínima, que 

talvez a gente foi uma noite da finecap, a uma noite de uma banda até 

150.000. E que tem certeza que é isso iria trazer muito mais resultado, 

seria muito mais proveito para a população. Por que é uma coisa que vai 

ficar durante anos para ver como tem durabilidade, pois essa máquina 

existe da administração de Aliata chave de Queiroz. E Se conseguisse 

uma máquina para o município de Pau dos Ferros iria ficar durante 

muitos anos. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, e pede ao vereador Xixico para subscrever, e sugere os edis 

autoridades presentes, que pelo tamanho da importância que é o 

requerimento do vereador, para que todos se subscrever. Porque o leite 

de soja pode salvar vidas Como já disse a vereadora Bolinha. O 

Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, e diz que 

consequentemente para reativar, ou compra ou faz convenio, então 

pedir para trocar essa acha exagero. E que já que o Vereador citou em 

relação que o prefeito relatou que vai comprar em 2018, ainda temos aí 

praticamente 5 meses. Por isso seria melhor tentar chegar um consenso 

para ver se faz um convento durante esse tempo, por que é cinco meses 

que essa ação para população vai ficar parado. Então é um momento de 

reflexão, em que todos estão vendo claramente que a população de Pau 

dos Ferros está sendo prejudicada, e que todos sabemos na verdade 

que precisamos ter a maturidade de chegar a um consenso e pedir ao 

prefeito que faça ou que tome as providências para isso. O Vereador 

Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, e diz que após ouvir os 

Vereadores, percebeu que esqueceram até de falar no governo do 

estado, que inclusive fechou e deixou de mandar vários litros de leite, 

que era uma responsabilidade dele e acabou com isso; claro que tem 

uma diferença talvez por esse governo não está em final de mandato, 
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mas não justifica. E que fazer o que tá fazendo o gestor está no início do 

mandato, mas isso não justifica não vem ao caso. Que quando Bolinha 

diz que é picuinha política é assim, é muito subjetiva, pois todos sabem 

que existe várias questão burocrática, e que será que não foi a 

associação que tirou do município essa máquina. Tem algum Ofício da 

Associação oferecendo ao município que estaria disponível a máquina, 

não adianta colocar culpa na gestão sem sabe se vou encaminhado. 

Pois tem certeza que se tivesse deixado a gestão teria tomado conta, 

assim como tomou os outros oito anos. Então aí é onde está o 

problema, jogar toda culpa na gestão se a associação tirou. E que como 

já avia falando e melhor deixar de achismo. E em relação a 

requerimento a questão dar mais atenção, e que o gestor não dá 

importância. Que acredita que ele está dando, que estão falando como 

se atenção não estivesse sendo dada, e estão pegando muito pesado. E 

que a vereadora Bolinha pega muito pesado na questão da finecap, sem 

entrar no mérito mas que tem outra visão de finecap, talvez há 20 anos 

atrás tivesse uma visão que era uma festa boa, que a pessoa ia lá para 

beber e farrear. Mas hoje ver a finecap como um grande investimento 

para a cidade. E que qualquer pessoa que tenha a massa cinzenta 

melhor ela vai ver que é um investimento, não é gasto é investimento. O 

mercado comercial fica mais aquecido, não adianta entrar no 

investimento. E que muito pelo contrário, ver muitas pessoas falando 

bem do evento. Então não se pode pensar por esse lado, ficar pensando 

pequeno. Mas que acredita que esse lapso vai ser corrigido, e que o 

governo também acabou com leite não deu satisfação ao município. E 

que como foi falado é um projeto de grande importância do Vereador 

Xixico, tá de parabéns pela iniciativa, e que isso aí vai ser corrigido logo 

não vai demorar. Em seguida o Senhor Presidente diz que em relação à 

matéria, porque o início da sessão pediu para não misturar o assunto. 

Porque se quiser falar do governo suspendeu o abastecimento do outro 

leite que não é de soja, entre com um requerimento solicitando que o 

governo volte a distribuir o leite Agora também não adianta o sujo está 

falando do mal lavado, não vai resolver o problema. Se o Prefeito não 

deu continuidade ao programa do leite de soja, tem certeza que ele não 
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vai para o rádio dizer que não deu porque o governador Também deixou 

de mandar o leite de gado para Pau dos Ferros. E que na verdade a 

questão da picuinha político, porque se sabe que a questão política em 

todo canto tem. E que se realmente Maria Rêgo for ainda Presidente da 

Associação que se sabe que o relacionamento politicamente entre a 

gestão e a quem estiver na direção da ABIAMAR pode não ser tão 

cordial, por questões políticas locais agora. Agora dizer que a 

associação não foi oferecer a máquina, isso era de obrigação do prefeito 

solicitar porque o interesse tem que partir do gestor como sempre foi 

bancado pela prefeitura. E que não adianta está dizendo que a 

associação tirou a máquina, que tinha um convenio, mudou a gestão e 

se não procuraram para fazer convenio, e que também não sabe se 

procurou, pois se falar que o prefeito procurou o diálogo, encaminhou 

documento solicitando para fazer um convênio com a ABIAMAR r e ela 

não se dispôs seria justificado. Se a prefeitura não pode comprar a 

máquina e a população necessita de se utilizar do leite de soja, seria 

muito mais interessante que a gestão tivesse procurado a associação. E 

que isso não inviabiliza o gestor de comprar uma máquina nova que se 

essa produz a 500 litros compre uma que produza 5000 litros, uma mais 

moderna como disse vereador Gugu ninguém se ele não quer depender 

de convenio. Se é uma proposta e está no PPA que já foi aprovando 

tudo bem, mas nada impede que o gestor seja sensível às necessidades 

da população e possa procurar a ABIAMAR para um diálogo. E que 

Também não questiona nada em relação a ABIAMAR também procurar 

município, mas acha que a iniciativa deveria partir da gestão pensando 

inclusive como Prefeito sempre gosta de anunciar que a visão maior 

dele é o bem da coletividade, é um programa simples que tem todo 

importância e que está sendo tratado sem muita importância, e se 

segurando em uma proposta futura, então até lá tem uma saída uma 

solução em casa, então faça um convênio com quem tiver se não for 

com a ABIAMAR que seja com outra. Mas vamos resolver o problema 

trazer de volta o fornecimento desse leite de soja para as pessoas que 

eram beneficiados e não estão sendo mais. Então está sendo enviado 

um pedido formalizado da Câmara Municipal cobrando do prefeito pois a 
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necessidade é imediata. E que a redação está altamente colocada no 

tempo correto. E que é importante o que Bolinha colocou também, 

contratar banda para finecap toda vida se contratou é uma parte do 

evento que é importante para a juventude e para todo cidadão é festa 

que tá dentro do contexto para complementar a importância do evento 

claro. Mas contratar bandas por valores altíssimos que se contratasse 

bandas de menor porte poderia sim ter recurso para comprar máquina. 

Mas isso é a vontade do gestor não há nada que impeça, com a 

intenção de promover a cidade, mas vamos também ajeitar a questão do 

leite de soja. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que fui citado pelo vereador Gilson Reis na parte 

específica em relação ao gestor Municipal da atenção aos 

requerimentos e que pediu isso por que Infelizmente um requerimento 

que pediu ao gestor Municipal até hoje não foi atendido. Esperando 

esclarecimento estágio em relação a uma postagem de um blog local 

que dizia que o gestor Municipal de Pau dos Ferros não estava 

repassando o valor do INSS em dia. E que pediu a documentação até 

para mostrar que o gestor estava correta e pensando na defesa do 

prefeito, mas Infelizmente o requerimento não foi atendido para ter 

atenção. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, 

diz que o vereador Gilson só não fez chamar os vereadores de burro, 

que tinha alguns que faltava a massa cefálica cinzenta. E que o 

Vereador não está informado a respeito da questão que ele citou do leite 

do governo que é o programa do leite, e que esteve em natal várias 

vezes e uma dessas vezes que foi para ver situação do leite. E esteve 

com o coordenador do programa do leite que passou informações que 

são adversas a do vereador. E que foi feito o recadastramento no início 

desse ano final do ano passado para esse início e nem se 

recadastramento foi feito embasado através do cadastro único do 

Governo Federal, e que também procurou no início deste ano, e 

contatou que caíram muitas famílias devido o recadastramento que foi 

embasado no cadastro único do Governo Federal. Em seguida o senhor 

Presidente colocou o requerimento em votação que depois de discutido 

foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 
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Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 177/2017 para a 

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

requer a Pavimentação, Drenagem e Saneamento da Rua Cosme 

Lopes da Silva, no Bairro Domingos Gameleira.  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 foi 

procurado por populares da rua para que fosse feito esses benefícios 

pois está prejudicando o acesso à rua. 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 178/2017 para a 

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

requer a Reforma da Escola Municipal Prof. Severino 

Bezerra.  Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 

autor (a) do requerimento. O Vereador Galego do alho cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que está reivindicado ao excelentíssimo 

Prefeito a reforma da Escola Municipal Professor José Professor 

Severino Bezerra essa escola necessita dessa reforma para que os 

alunos possa ter sala de aula e lá você tem um canto apropriado porque 

as dificuldades lá tá imensa então peço o prefeito que tem acessibilidade 

e ver essa situação pois os alunos e seus pais com certeza irão 

agradecer. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que a escola merece urgentemente, porque é uma das escolas mais 

antiga do município de Pau dos Ferros. E que não sabe se nesse tempo 

foi feito algum reparo mas realmente tá necessitando de fazer uma 

reforma seu presente. A Vereadora Francisca Itacira cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que somente através da educação podemos 

transformar o mundo e ver muito isso que falta dos nossos gestores 

essa atenção redobrada, essa visão que a educação é capaz de 

transformar. E que lembra que foi do Severino Bezerra na época de 

Aliata Chaves de Queiroz era coordenadora. E que naquela época era 

uma escola que tinha muito eventos e mais de mil alunos, funcionava os 

três turnos e naquela época fazia os grandes eventos e que 

conseguiram realizar muitas ações de grande importância dentro da 
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escola. E que o vereador Gilson disse uma vez que na gestão anterior 

não andava em determinados locais, mas não precisa andar porque a 

população procura e que teve depoimentos de pais quando querendo 

tirar os alunos do Severino Bezerra para transportar para uma outra 

escola na zona rural de Pau dos Ferros e que os pais não concordaram 

acharam por bem que não deveriam colocar seus filhos. E mais uma vez 

eu bate na tecla do é que é mais importante que os nossos alunos possa 

estudar lá, e possa desfrutar possa proporcionar uma condição digna. 

Então é isso que questiona que às vezes a valorização para outras 

coisas que não é tão esquece importante, e a educação é sim 

importante em uma sociedade. E a questão da educação precisamos 

cobrar mesmo para que a escola seja recuperada reformada que venha 

dar condição para os profissionais da educação que possa desenvolver 

o seu trabalho lá dentro da escola é uma escola ampla com muitas salas 

de aula, uma escola espaçosa, que não foi na escola mas já ouvi 

depoimento de alunos do Severino Bezerra que chega dando esse 

depoimento. Então mais doo que justo que o gestor dê prioridade a 

educação. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que falar do Severino Bezerra lhe traz muitas lembranças que seu pai foi 

vigilante naquela escola, e que se Deus quiser o gestor vai ver com bons 

olhos por essa reforma. E que vamos esperar se passar a gestão e não 

for feito é que vamos cobra, por enquanto esperar o que já foi prometido. 

O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que que pede somente também que o gestor tivesse atenção a esse 

requerimento. A Vereadora Francisca Itacira cumprimenta a todos os 

presentes, e faz uma colocação que temos que cobrar agora, e não 

quando a gestão passar. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos 

os presentes, e diz o requerimento é louvável pois ali está o futuro de 

todos e eles merecem um ambiente com uma boa estrutura. 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: JOSÉ GILSON RÊGO, FRANCISCA ITACIRA AIRES 
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NUNES, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE 

ASSIS, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO. A Vereadora Itacira Aires 

cumprimenta a todos os presentes, e fala sobre a semana da deficiência 

intelectual e múltipla de 21 a 28 de agosto em todo o Brasil. E que todos 

os anos a associação federal das APAE por meio da semana nacional 

das pessoas com deficiência intelectual e múltipla abre debates e coloca 

a sociedade em reflexão no dever da igualdade para a inclusão. Com 

base no tema pessoas com deficiência, direitos e necessidades e 

realizações a FENAPAE tem como objetivo quebrar tabus e vencer as 

barreiras das desigualdades, lutando por seus direitos e das pessoas 

com deficiência, que tem a necessidade de apoio em diversas áreas. 

Para que a inclusão se torne efetiva e as pessoas com deficiência se 

tornem mais preparadas diante das dificuldades da vida. E a FENAPAE 

convida a todos os estados e municípios a participarem dessa semana. 

Tema: pessoas com deficiências e necessidades especiais.  E que a 

APAE do município convida a todos para o dia do voluntariado que 

acontecera no dia 27 de Agosto de 2017 das 8:00hrs as 17:00hrs, no 

auditório do centro Cultural Joaquim Correia. O Vereador Gilson Rêgo 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria de se aproxima 

mais uma FINECAP e o comercio vai está aquecido, e que todos 

possam participar dessa grande festa cultural. E que queria só fazer 

uma observação que em uma das discussões do requerimento a 

Vereadora Bolinha citou a questão da FINECAP e que ele próprio entro 

no leite do Governo. E que sabe que o senhor presidente tem tratado 

todos com imparcialidade, mas que faz a observação desse pequeno 

lapso do plenário da câmara em relação a isso. O Vereador Galego do 

Alho cumprimenta a todos os presentes, e diz que esteve com o 

Governador do Estado e o Deputado Galeno Torquato e ele garantiu que 

vai implantar o café do trabalhador e o ITEP. E também pede ao 

secretário de agricultura o senhor Rodrigo que mande ajeitar as estradas 

da zona rurais. E que também esteve nas escolas municipais da zona 

rural e viu que está muito ruim a situação dessas escolas, precisando de 

uma limpezas e a aquisição de alguns matérias para a comodidade dos 

alunos. Então pede ao Gestor Municipal que dê uma atenção especial a 
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essas escolas. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que gostaria de aplaudir a secretaria de saúde do 

municio pois assinou com a Maternidade as cirurgias do município. E 

que em resposta ao vereador Sarg. Monteiro que na sessão passada 

falou que o prefeito tinha inaugurado e retomado obras que o ex prefeito 

tinha deixado, e que ele deixou essas obras inacabadas por que ele 

nunca teve espirito de gestor. E que só existe uma constatação para o 

ex gestor que foi destruído nas urnas, usou a popularidade de Leonardo 

Rêgo para chegar ao poder, depois se beneficiou de prestigio de 

Leonardo junto ao Senador José Agripino e o Deputado Felipe Maia 

para conseguir emendas de maneira vergonhosa, abusou da paciência 

do povo quando não teve competência para concluir varias obras. Um 

dos homens mais sábio do que já existiu foi o Rei Salomão que com 

prudência uma vez ele disse “Melhor é o fim das coisas, o que o começo 

delas”. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que o calazar ou Leishmaniose parasitária que mais mata no mundo, e 

a sociedade Pauferrense está apreensiva com os casos no município. 

Logo após lê alguns relatos que estão nas redes sociais, e ao chefe do 

executivo que tome as providencias cabíveis em relação ao assunto. 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. 

 

 

 

 


