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     Ata da 23ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos dez 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, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES, JOSÉ GILSON 

RÊGO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, JOSÉ ALVES BENTO, 

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE 

QUEIROZ E O PRESIDENTE ERLADO ALVES DE QUEIROZ. Em 

seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e deu 

boas-vindas aos colegas vereadores no retorno para o segundo semestre, 

e que espera que os colegas vereadores tenham esse retorno motivados 

depois desse descanso, com disposição de para um trabalho mais eficaz 

para a população de Pau dos Ferros.  O Senhor Presidente convidou 

a todos para ficarem de pé para execução do Hino Nacional 

Brasileiro. 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 
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atas das 20º, 21ª e 22ª sessão ordinária, que foi disponibilizada nos e-

mails 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 Decreto Legislativo 

Nº001/2017, Projeto de Decreto Legislativo Nº004/2017, Requerimento 

Nº150/2017, Requerimento Nº151/2017, Requerimento Nº154/2017, 

Requerimento Nº156/2017, Requerimento Nº159/2017, Requerimento 

Nº162/2017, Requerimento Nº165/2017, Requerimento Nº167/2017, 

Requerimento nº169/2017, Indicação Nº014/2017, Indicação 

Nº015/2017. Na sequencia o Senhor Presidente justificou a ausência do 

Vereador Hugo Alexandre, e retirou de pauta o Projeto de Decreto 

Legislativo Nº004/2017 de autoria do mesmo por sua ausência 

justificada. Dando continuidade o senhor presidente passou a Senhora 

Secretaria o Projeto de Decreto Legislativo Nº001/2017 para que fosse 

feita a leitura que CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO PAUFERRENSE 

AO SENHOR PAULO JORGE DIÓGENES DE LIMA. Concluída a leitura 

o Senhor Presidente passou a palavra aos autores do projeto de decreto 

legislativo. O vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, 

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

que é satisfatória a retornar os trabalhos da casa depois do recesso 

legislativo, e otimista à colher bons frutos ao final da caminha no ano de 

2017. E que o Senhor Paulo Jorge é um cidadão que contribui 

imensamente para crescimento da cidade de Pau dos Ferros, homens de 

coragem juntamente com seu sócio Adriano Saruê, com muita coragem 

estalaram nessa cidade uma empresa de segurança ao qual o vereador é 

seu cliente. Paulo Jorge um homem bastante criativo que sempre está 

procurando melhorar a qualidade de seus serviços, e fazer com que os 

seus clientes se sintam confortável ao contratar os seus serviços. Um 

cidadão assim como vários outros títulos já aprovados na casa, e que 

pede a colaboração dos demais edis da casa na aprovação desse título 

de cidadão Pauferrense, a esse cidadão que é merecedor de tal honraria. 
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O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 

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

os autores da proposição que dar o título de cidadão a Paulo Jorge. Um 

empresário que veio da Paraíba, um grande empreendedor que já trouxe 

vários benefícios para a cidade. O Senhor Presidente passa os trabalhos 

da mesa ao Vice-Presidente para defesa do decreto legislativo. O 

Vereador Eraldo Alves cumprimenta a todos os presentes, como também 

a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que é satisfatório 

está em consonância com o Vereador Gordo do Bar apresentando esse 

Projeto de Decreto Legislativo. O senhor Paulo Jorge que a nove anos 

reside na cidade de Pau dos Ferros, e que desde então tem se mostrado 

ser um cidadão de bem, formado em direito e com um grande currículo. 

Ressalta também que um cidadão de bem deve ser sempre bem acolhido 

por todos os Pauferrenses, e que o Senhor Paulo Jorge foi sempre muito 

bem acolhido pelos cidadãos Pauferrenses, assim como também tem 

certeza que será muito bem acolhido pelos parlamentares da casa diante 

da proposta. Assim como também o seu sócio Adriano do grupo Saruê já 

foi prestigiado com honraria de receber o título de cidadão Pauferrense. E 

que por ter muitos serviços prestados, Paulo Jorge um cara simples, 

pacato e um homem dedicado, ao qual ver nele todo perfil da casa 

legislativa reconhecer ele como cidadão Pauferrense. Em seguida o 

senhor Vice-Presidente colocou o Projeto de Decreto Legislativo em 

votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos 

dos vereadores presentes. Dando continuidade o Senhor Presidente 

retoma os trabalhos da mesa. O Senhor Presidente passou o 

REQUERIMENTO Nº 150/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

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

saneamento da Rua Irmã Ana Maria Rafael, no Conjunto Manoel 

Deodato. 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 está rua merece urgentemente ser pavimentada, pois 

está dificultando o tráfego de veículos. Então pede ao senhor prefeito que 

tome as providencias o mais rápido possível. Em seguida o senhor 

Presidente colocou o requerimento em votação que depois de discutido 



4 
 

foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 

Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 151/2017 para a 

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

requer a Construção de Banheiros, Vestiários e Arquibancadas na 

Quadra de Esportes Valdemar Bezerra de Queiroz, 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 o local merece que seja feita essas benfeitorias, e 

que no referido local existe espaço para essa ampliação. O Vereador 

Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 

que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o Vereador Xixico 

pelo requerimento, pois aquela quadra está ajudando a muitos jovens os 

tirando da 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 154/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

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

Pavimentação e Saneamento da Rua Espanha, no Conjunto Nações 

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

autor (a) do requerimento. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos 

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

facebook, e diz que essa rua é uma das primeiras ruas do Bairro Nações 

Unidas. Rua essa que já necessita de uma pavimentação há tempo, então 

esse é um pedido dos moradores e pela necessidade espera que o 

pedido seja atendido. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, e parabeniza o Gordo do Bar pelo requerimento, de suma 

importância para aqueles moradores. O Vereador Xixico cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que esse requerimento é muito importante, pois 

já esteve em visita a essa rua e percebeu essa necessidade aos 

moradores. 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 156/2017 para a Senhora Secretária para que seja 
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feita a leitura que tem como ementa: requer que seja inserida nos Anais 

dessa Colenda Casa de Leis a Moção de Profundo Pesar pelo 

falecimento da Sra. Cosma Doía da Costa, ocorrido nesta cidade. 

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

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

e em especial a família da Senhora Cosma Doía, e diz que Dona Cosma, 

mais conhecida por Cosminha, muito conhecida por todos com seu jeito 

alegre que cativava a todos. E que não poderia deixar de prestar essa 

homenagem, pois ela está presente em sua lembrança por sempre ser 

muito amiga de sua família, e por esse motivo ela sempre esteve presente 

na sua vida, na grande maioria das vezes lhe aconselhando. A Vereadora 

Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 

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

externar o seu sentimento de pesar a todos os familiares de Cosminha, e 

dizer que é mais que justa essa homenagem que essa casa está fazendo 

a essa pequena em estatura, mas de um coração enorme que tinha uma 

grande facilidade de externar seu sentimento de alegria e satisfação, que 

mesmo que estivesse com algum problema não deixava transparecer, 

estava sempre alegre. E que Cosma também foi muito presente na sua 

vida e de sua família, na sua adolescência e de seus irmãos. Uma 

senhora que cedo teve o desprazer de se separar de seu esposo, mas 

continuo sua vida lutando e trabalhando com muita dignidade para criar 

sua família, ao qual também passou pela perca de um filho, conhecido 

como Nego d’água. E encerra suas palavras com uma frase que sempre 

gosta de usar; que as pessoas que amamos não morrem, permanecem 

vivas em nossos corações. E que com certeza Cosminha estará para 

sempre viva no coração de todos os Pauferrenses. O Vereador Renato 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que Falar de Cosma Doía é 

viajar na sua infância, uma pessoa simples e serena. E que essa moção 

de pesar ficará registrada nos anais da casa, não só como um título mas 

sim como um registro de uma grande mulher que caminhou aqui na terra, 

que criou suas filhas com simplicidade e educação, sempre cheia de amor 

e carinho. Em seguinda pede para se subscrever a moção de pesar. O 
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Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, em especial a 

família da Senhora Cosma Doía, ao qual também teve uma vivência pois 

sua família tinha uma grande amizade. E que assim como os colegas 

Vereadora já falaram anteriormente essa Senhora só tinha características 

boas, e hoje a família recebe a solidariedade e o reconhecimento que 

ficará nos anais da casa. O Vereador Sargento Monteiro cumprimenta a 

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

do facebook, e pede ao vereador Junhão para se subscrever e na pessoa 

da amiga Doía deixar os sentimentos e pesar a toda família. O Vereador 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que apesar de não ser tão 

íntimo de Dona Cosma Doía, sabe que era uma pessoa boa, de uma boa 

índole. E que é um momento triste que a família está passando; que a 

vida é breve, pois nunca estamos preparados para perder as pessoas que 

amamos. E que o que nos conforta é a vida eterna. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que Dona Cosmo foi uma 

pessoa muito querida em toda a cidade, por sua dedicação ao seu 

trabalho e a sua família, então uma pessoa que merece essa 

homenagem. Em seguida pede para subscrever. O Vereador Galego do 

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

assistindo através do facebook, e deixa seus abraço de conforto a toda 

família dessa grande mulher e mãe, uma mulher que por onde passava 

deixava o seu sorriso e alegria. O Senhor Presidente diz que teve a 

oportunidade de conhecer a Senhora Cosma Doía. E que embora não 

tenho conhecimento de sua história da mesma forma que alguns 

vereadores, mas o pouco que conheceu sabe que era uma pessoa 

simples, humilde, batalhadora e honesta; que enfrentou muitas 

dificuldades em sua vida. E que a vida tem que ser seguida, sabendo que 

a única certeza que temos é a da morte, então Dona Cosma deixou o 

exemplo de sua humildade e luta, e o exemplo muito forte de uma pessoa 

sofredora. E que será encaminhado documentalmente a família essa 

moção de profundo pesar, mas testemunhando o reconhecimento dessa 

casa legislativa, da importância de Dona Cosma Doía para Pau dos 

Ferros, bem como a importância de sua família, pois se assim não fosse 
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não estariam analisando uma proposta, e nem teria contido nela a 

garantia do encaminhamento e reconhecimento dessa casa para essa 

grande figura. Uma pessoa simples, mas que reconhecida pelo seu valor 

de suas ações. Então a casa através dessa matéria deixa sua mensagem 

de solidariedade. 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 159/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como ementa: requer a Implantação de 

um Centro de Assistência Psicossocial de Álcool e Drogas – CAPS 

AD. 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, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que trouxe essa reivindicação para que possa atender a 

essas pessoas que necessitam desse tratamento, para que tenha 

profissionais capacitados afim de atender a esses dependentes. O 

Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza 

o vereador pela proposição, e que essas mesma proposição já havia sido 

colocada em outras legislaturas, porém ainda não havia sido atendida. 

Mas que já tinha tido informação que será implantado pela gestor atual o 

CAPS AD para ajudar a essas pessoas que vivem nesse mundo do álcool 

e Droga. Ajudado eles a voltarem para a sociedade sem nenhum vicio. O 

Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza 

ao Vereador Galego do Alho por essa importante proposição em 

discussão, e que esse CAPS AD sendo implantado em nossa cidade é de 

suma importância pois ajudará a essas pessoas que vivem no vicio de 

álcool e droga. E que vai lutar com a ajuda de todos os edis da casa para 

que seja de fato implantado esse CAPS AD na cidade pois só assim 

poderá tirar esses adultos e jovens desse mundo de drogas. A Vereadora 

Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, parabeniza a iniciativa do 

colega Galego do Alho, e diz que se droga fosse bom teria outro nome. E 

que a droga é um dos problemas mais graves do mundo, que o índice de 

morte e violência que está assolando principalmente o nosso estado, são 

consequências das drogas, que vem destruindo e desestruturando uma 
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grande maioria das famílias Brasileiras. E que já foi procurada diversas 

vezes por mães, pedido que ajudasse a tirar seus filhos dessa vida de 

drogas, que já existe na cidade um CAPS, mas que ainda deixa muito a 

desejar começando de sua estrutura física. E que em legislaturas 

passadas já havia colocado essa mesma matéria, juntamente com a 

vereadora Zélia Leite na época. E espera que hoje ela como secretaria de 

saúde ainda tenha o mesmo desejo e ajude nessa luta, mesmo sabendo 

que as condições ainda são muito precárias e remota para esses usuários 

de drogas. E que hoje em nosso município existe apenas o trabalho feito 

pela Igreja Batista na luta incessante para ajudar essas pessoa viciadas. 

Embora os CRAS ajudem ainda precisa de um trabalho mais acentuado. 

E que com a vinda desse CAPS com certeza irá melhorar muito essa 

situação em questão de atendimento. Que esteve um audiência pública 

para a elaboração do PPA de 2018 a 2021 ao qual foi citada a 

implantação do CAPS AD. Então espera que seja realizado essa 

promessa desse CAPS AD o mais rápido possível para as melhorias na 

cidade. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e 

parabeniza ao coloca vereador pela matéria, pois é lamentável ver as 

pessoas viciadas em Álcool e drogas nas praças e ruas da cidade. 

Ajudado apenas por algumas pessoas mas que não supri toda a 

necessidade. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, 

e parabeniza ao colega pela iniciativa que como bem se pronunciaram os 

demais edis da casa. E que o CAPS não mais é do que para usuários de 

drogas e álcool, que tem uma ligação muito forte com educação. Porque 

tem que vir um sistema que ajude essas pessoas pois a violência está 

muito ligada a isso, e consequentemente isso também é educação, e que 

acha que só será combatido isso um dia através da educação. Então 

conhecendo o atual gestor de fibra, que realmente vai buscar as coisas e 

que faz acontecer, vai sim vingar a vinda do CAPS AD. E que em poucos 

meses Pau dos Ferros terá sua UPA para atender a cidade, assim 

suprindo as necessidades do município. 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 162/2017 para a Senhora 
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Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: requer que 

seja inserida nos Anais dessa Colenda Casa de Leis a Moção de 

Profundo Pesar pelo falecimento do Jovem Ytalo Rafael Monteiro de 

Almeida, nesta cidade. 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 pede que seja enviada a moção de 

pesar a Fatinha mãe adotiva de Rafael. E diz que é muito satisfatório ver 

a família do jovem Rafael Monteiro nessa homenagem, registrando a 

presença de Maria de Fatima (Fatinha) funcionária pública do estado foi 

quem criou Rafael desde que nasceu com muito carinho como se fosse a 

mãe biológica, Jucileide Monteiro mãe biológica e sua irmã Elândia. Em 

seguida falou que o jovem Ytalo Rafael Monteiro até os doze anos de 

idade era uma criança saudável e feliz, amoroso, companheiro e muito 

estudioso. Mas no ano de 2010 apresentou um problema de saúde que 

até então havia sido diagnosticado como benigno. E que após passar por 

alguns tratamentos por infelicidade em 2014 esse problema evoluiu para 

um problema maligno. E a partir desse momento seu estado de saúde só 

se agravou. E que mesmo com todo amor, cuidado e dedicação de toda 

sua família o jovem Rafael não venceu a cruel doença. Então gostaria 

nesse dia deixa registrado o seu profundo pesar por essa perca 

irreparável. E que é muito triste e chega a doer no coração ver uma 

pessoa tão jovem que tinha sua vida e sonhos pela frente, partir dessa 

maneira tão triste. E que essa pequena homenagem é para mostrar que a 

câmara se solidariza com a dor da família nesse momento, e pede a Deus 

que conforte o coração de todos nessa hora tão difícil, e que todos são 

solidários. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que Rafael enfrentou por vários anos a maldita doença, fazendo 

tratamento que desde o início foi muito doloroso. Parabeniza o vereador 

Monteiro pela iniciativa da nota de pesar. E que também deixa sua nota 

de pesar a família inteira. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que assim como muito bem já externou o sentimento 

de todos o vereador Monteiro, Rafael teve o privilégio de ter duas mães. E 

que lembra que a tempos atrás participou de um velório de um jovem em 
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que Dr. Fausto ao pegar um violão cantou uma música que dizia que, nós 

não compreendemos por que ¨os bons morrem jovens¨, e que com isso 

ele fez uma interrogação, ¨Por que os jovens morrem cedo? ¨. E que teve 

o prazer de conviver com o jovem Rafael, que na primeira campanha que 

foi candidata tinha um grupo de jovens que lhe acompanhava nas suas 

caminhadas ao qual Rafael era um deles. Que ele lutou muito tempo 

contra a doença, que todos sabem ser uma doença muito cruel que 

machuca muito. E que a partida machuca muito principalmente a mãe que 

tem que se desfazer dos pertences de seu filho, e ter que arrumar a cama 

em que deitava todos os dias. E que a saudade vai acompanhar para o 

resto da vida, junto com muitas recordações. Que todos sabem que a 

família fez o que esteve ao alcance, mas infelizmente a doença é mais 

forte que o desejo da cura. E que ele partiu deixando muitas recordações 

e com o desejo de permanecer na terra, mas que devemos aceitar o 

desejo de Deus. Então cabe agradecer a Deus cada momento passado 

junto de Rafael, por sua seu jeito simples e alegre de ser. E que ele vai 

permanecer nos corações e lembranças de todos os que poderão 

conviver com ele. E que todos os vereadores estão prestando essa 

homenagem, e pedem a Deus que dê o conforto a toda a família, que 

tiveram a morte prematura desse jovem Rafael. O Vereador Junhão 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o vereador Monteiro pela 

moção de pesar. E que essa família bastante conhecida, ao qual também 

Fatinha é como se fosse sua prima; que no decorrer da doença de Rafael 

teve contato e sempre orou muito por ele, sempre pedindo a Deus para 

fazer o melhor. E que Deus conforte toda a família. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e que mesmo não tendo conhecido 

ouviu atentamente que ele foi um jovem que lutou muito por sua vida, mas 

que foi vencido por essa doença tão cruel que é o câncer. E que deixar as 

suas condolências a toda a família do jovem Rafael. O Vereador Gilson 

Rêgo cumprimenta a todos os presentes, e diz que mais que justa essa 

homenagem póstuma, um jovem que teve sua vida abreviada, que lutou 

muito contra a doença; um menino bom, estudioso e de família boa. O 

senhor Presidente em pronunciamento ao requerimento em discursão 

sobre a morte do jovem Ytalo Rafael Monteiro de Almeida; e diz que toda 
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perca de um ser humano que gostamos é uma perca difícil. E que já 

perdeu seu pai, e um irmão ainda quando criança, e que até hoje não 

consegui apagar a morte do seu pai, pois foi o seu grande orientador e 

verdadeiro amigo. E que seu pai também, foi vítima do CA, e seu irmão de 

um acidente de bicicleta, mas que também que não consegue apagar da 

memória a imagem daquela criança de cinco anos, muito carinhoso e 

dedicado demais a seu pai. Então quando se fala de jovem e criança é 

algo que deixa as pessoas mais tristes e sensibilizadas. E que também 

esteve no velório da professora Josiney e sua mãe na UERN onde o 

corpo foi velado, e que ficou triste de ambas as duas, mas a coisa que 

mais lhe doeu foi ver o corpo da criança. E que teve conhecimento da 

história de Rafael, e sabe o quanto a sua família se dedicou e lotou, e 

sabe também o quanto o jovem Rafael tentou vencer essa batalha e não 

conseguiu. Mas não pode se reclamar das coisas de Deus, ele que nos 

permite vi ao mundo, é o mesmo que também nos leva. Só ele sabe e é a 

ele que devemos temer e obedecer. Então só resta guardar a grande 

história de luta que esse jovem enfrentou junto a sua família. Por fim deixa 

o reconhecimento e solidariedade dessa casa parlamentar ao familiares 

de Ytalo Rafael Monteiro de Almeida. 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 165/2017 para a Senhora 

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

seja feito o Recapeamento Asfáltico da Rua São João, no Bairro São 

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

autor (a) do requerimento. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos 

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

facebook, e diz que em visita a rua São João teve muitas cobrança de 

moradores para esse recapeamento pois a rua está com muita 

dificuldades para o tráfego dos veículos, pois isso é de competência do 

estado mas como não está sendo solucionado vem fazer o pedido ao 

gestor municipal. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que essa rua é a principal do bairro São Benedito e que todos os anos 

existe esse dilema pois atrapalha muito o trânsito, então esse 
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requerimento é de urgência. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que o DR deveria tomar as providencias para resolver 

esse recapeamento, então pede ao diretor do DR na rua São João, pois 

os vereadores daquela rua merecem esse respeito. Em seguida o senhor 

Presidente colocou o requerimento em votação que depois de discutido 

foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Na 

sequencia o Senhor Presidente faz o registo da presença e permanência 

dos assessores dos vereadores; Luiza assessora do vereador Sarg. 

Monteiro, e o Lucena assessor do vereador Hugo Alexandre, e deixa 

registrado que é importante que a assessoria do parlamentar possa está 

presente na sessão, para dar o assessoramento necessário ao 

parlamentar no exercício da assembléia. O Senhor Presidente passou o 

REQUERIMENTO Nº 167/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

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

Saneamento da Travessa Raimundo Lacrau, no Bairro Alto do 

Açude. 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 essa pavimentação e saneamento foi pedido por 

moradores da rua, pois lá existe até cadeirantes que precisam trafegar e 

não conseguem pela dificuldade. E que já teve muitas melhorias mas 

precisa urgentemente terminar os serviços. O Vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o autor da proposição 

pela iniciativa, e pede para se subscrever, pois em uma visita junto a 

secretaria de urbanismo ela prometeu fazer o calçamento dessa área, e 

pede aos edis que ajudem votando a favor. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que realmente a referida rua com 

recursos próprios dar para ser feito esse calçamento pois é de apenas 

150 metros o local, e que quando chove dificulta muito o acesso do 

moradores. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que seu voto é favorável a matéria, pois essa rua é em 

homenagem a família dos Arlindo moradores daquela rua. Em seguida o 

senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois de 
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discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 169/2017 

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

ementa: requer a Reposição das Lâmpadas Queimadas no treco 

localizado entre a Caixa Econômica Federal e a Loja Windstar (com 

urgência), como também no restante das ruas no centro da cidade. 

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 pede ao senhor Prefeito da cidade que olhe com bons olhos 

para esse requerimento, pois foi procurado pela população do centro para 

solicitar essa reposição dessa lâmpadas, pois isso ajudará também na 

segurança, por ser próximo de um banco. O Vereador Xixico cumprimenta 

a todos os presentes, e diz que em alguns lugares da cidade já foram 

trocadas as lâmpadas, mas vale reforçar que a cidade está às escuras. 

Então espera que seja feita essa troca de lâmpadas para ajudar na 

segurança da cidade. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que a iniciativa do vereador Monteiro é muito boa, e que 

o trabalho do edis é essa preocupação com a população em geral, mas 

que já havia falado em outras oportunidade que essa matéria estaria 

prejudicada pois são coisas que já estão sendo feitas. Pois se a matéria já 

está sendo feita o vereador não pode pedir. Mas que entende a 

preocupação do vereador pois a gestão já pegou a cidade assim as 

escuras e está sendo feito os reparos, e as demandas estão indo por 

etapas. 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 a INDICAÇÃO 

Nº 014/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como indicação: que envide esforços no sentido de fazer 

Recapeamento Asfáltico da Rota do Sol Dr. Nilton Figueiredo – 

Acesso a Barragem de Pau dos Ferro. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da indicação. O Vereador 

Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 
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que estão assistindo através do facebook, e diz que essa é uma 

reivindicação dos moradores do sitio barragem, que já foi ao DR mas lá foi 

informado que não era da competência deles. Mas que sabe que isso 

cabe ao governo do estado pois em outros anos passados esse serviço 

foi feito por empresas que prestam serviço ao estado que se chama FEC, 

e a mesma presta serviço ao DR. e que todos são de prova que quando o 

governo quer faz. E faz um apelo ao gestor municipal através do líder do 

governo, que se não forem tomadas as providencias através do DR, o 

gestor municipal possa tampar os buracos pois o local está intransitável. 

Em seguida o senhor Presidente colocou a indicação em votação que 

depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente passou a INDICAÇÃO Nº 

015/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como indicação: a Implantação do Café do Trabalhador através do 

Programa Café Cidadão em Pau dos Ferros. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da indicação. O 

Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como 

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

de reivindicar ao Senhor Governador do Estado Robinson Faria que assim 

como já tem o restaurante popular, que ele também implantasse o café do 

trabalhador para a população, pois tem certeza que todos iram agradecer. 

O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que é uma 

novidade saber que existe esse projeto no Rio Grande do Norte, e que 

deseja que seja implantado em Pau dos Ferros, pois o café da manhã é 

uma das principais refeições. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que o chamado Café Cidadão já existe em 

algumas cidades do estado. E que inclusive já estava com uma matéria 

do mesmo teor, mas que mesmo assim parabeniza ao colega pela 

iniciativa; e pede para se subscrever para que juntos possam cobrar ao 

Governo do Estado. Pois com certeza será um grande benefício para a 

cidade. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, e 

parabeniza o Galego do Alho pela iniciativa. E que espera que venha pois 

esse Governador foi o que mais fechou órgãos na história do Rio Grande 

do Norte. E que seja bem recebido por ele pois esse governo tem sido 
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truculento, e que seja realizado. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta 

a todos os presentes, e diz que não ver as palavras do Vereador Gilson 

Rêgo de bom proveito, quando ele fala que o governo como truculento, 

pois quer deixar bem claro para todos inclusive para o Rio Grande do 

Norte, que sentado na mesa junto com o Governador representando a 

associação dos policias da região quando só existia vagas para policias 

no final do ano passado e o governo concedeu o pedido promovendo 

mais de 700 policias naquela data. E que na negociação não viu 

truculência pelo lado do Governo. E que junto com o Galego do Alho iram 

até a sede do Governo na cidade de Natal para pedir pessoalmente para 

que o Governador implante o café cidadão na cidade. O Vereador Gugu 

Bessa cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o vereador 

Galego do Alho pela indicação. Para que assim como será implantado na 

cidade de São Miguel e Alexandria, seja também implantado em Pau dos 

Ferros. E que gostaria de dizer ao Vereador Sarg. Monteiro que o 

Governo do Estado está um descaso total na saúde e em tudo que 

promete, pois havia dito em palanque que vinha dar plantão na cidade de 

Pau dos Ferros, e hoje no Hospital Regional é um verdadeiro descaso, 

por parte dele. Na sequência falou também que não existe segurança no 

estado. Em seguida o senhor Presidente colocou a indicação em votação 

que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. Em 

seguida o Senhor Presidente para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura de um oficio Nº 14/2017 enviado pelo SINTE RN 

solicitando que: seja agendado com todos os vereadores, Secretaria 

Municipal de Educação e Ministério Publico da Educação; para 

discutir com agilidade 1/3 (um terço) da hora-atividade garantida 

para que os professores possam planejar no seu local de trabalho, 

incluindo a preparação de material didático, estudo, interação com 

pais e mães de alunos. O Senhor Presidente declara aberto o pequeno 

EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: FRANCISCO AUGUSTO 

DE QUEIROZ, JOSÉ GILSON RÊGO, FRANCISCA ITACIRA AIRES 

NUNES, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE 
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ASSIS, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES, JADER JUNIOR DE LIMA 

ARAUJO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que um dos assuntos que 

gostaria de falar sobre um assunto que vem atormentando toda 

população que é o calazar nos animais, e alguns já morreram. E que vá 

tem boatos na cidade que já existe dois casos de pessoas com a doença, 

então gostaria de pedir a secretaria de Saúde que tomasse as 

providências o mais rápido possível, procurando agir o mais rápido 

possível, antes que a doença se alastre pelo município. Em seguida falou 

que gostaria também de pedir a secretaria de saúde que tenha mais 

sensibilidade nesses exames que estão passando meses para poder 

serem marcados, pois se acontecer de ser uma doença grave a pessoa 

acaba perdendo a oportunidade de começar um tratamento com 

agilidade. E que gostaria também que fosse colocado vigilantes nas 

praças da cidade, pois evitaria as pessoas andarem de bicicleta 

atrapalhando a caminhada dos pedestres, trazendo também segurança as 

pessoas. Acrescentou também sobre a iluminação pública do Município, 

que já foi começada a troca de lâmpadas, mas isso requer mais agilidade 

pois existe lugares na cidade como a parede do açude da 25 de março 

que está totalmente às escuras e com isso fica muito perigoso o trafego 

de pessoas. Então pede ao prefeito que tenha essa sensibilidade. O 

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

lamenta o ocorrido e é solidário ao colega Galego do Alho, pois o 

vereador independentemente de partido político merece respeito, e que 

não só ele mais toda a bancada de situação não admitem em isso seja de 

qual lado for. Pois o vereador é livre para a votação em plenário. Alerta 

também ao colega Xixico que o vereador deve esta embasado sobre o 

que está acontecendo, pois essa história de ouvir falar na maioria das 

vezes são inverdades. E que a gestão apesar das cobranças e 

dificuldades está resolvendo todos os problemas da cidade; e que a 

cidade está vendo os resultados. Sempre visando trazer o melhor para a 

cidade. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, e diz 

ter muita coisa para falar que aconteceu durante o recesso parlamentar. 

Em primeiro lugar fala de uma audiência pública na Casa da Cultura 
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Joaquim Correia, promovida pela Secretaria de Planejamento, onde na 

oportunidade foram discutidas e apresentadas propostas para a 

elaboração do PPA (Plano Plurianual) 2018-2021, ao qual foi muito 

produtivo, foi um momento impar pois foi muito bem discutido e com 

espaço para sugestões, pena que poucos edis da casa estavam 

presentes. Assim como também já teve outra audiência pública para a 

apresentação do projeto, e que foi também bastante produtiva. E queria 

também dizer que sempre esteve solidária ao colega Vereador Galego do 

Alho, pois acompanhou de perto todo o processo nas redes sócias, e que 

foi satisfatório ver a população se solidarizar a ele e dar seus 

depoimentos sobre o nobre vereador. E que também já foi vítima dessa 

mesma pessoa em redes sociais denigrindo a sua imagem como 

Vereadora. Não deixando também de lembrar e parabenizar aos colegas 

Francisco José, Hugo Alexandre e Renato Alves que são da área de 

Direito, Aos onze dias do mês de agosto, é comemorado no Brasil o Dia 

do Advogado. A escolha dessa data remete ao dia em que foram 

instituídas, no ano de 1827, as duas primeiras faculdades de Direito do 

Brasil, a saber: a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 

São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco – que foi 

transferida para a cidade de Recife em 1854. Dessa forma, a 

comemoração do Dia do Advogado, no Brasil, é, antes, uma celebração 

sobre o início do ensino das disciplinas jurídicas em solo brasileiro. E 

também parabeniza nesse mesmo dia todos os estudantes, todos aqueles 

que buscam através do saber adquirir seu conhecimento e seu 

crescimento. E em especial a todos os estudantes da cidade de Pau dos 

Ferros. E Parabeniza também a todos os pais da câmara e a todos os 

pais Pauferrenses, que dia 13 de Agosto dia dos pais, e que 

coincidentemente dia do falecimento de seu pai. E que Deus possa 

abençoar e dar discernimento a cada pai para criação do seu filho. E que 

estava olhando a transmissão via facebook, e viu uma pergunta aos 

vereadores, sobre o que ia ser feito em relação ao calazar. E que também 

cabe a todos os vereadores também se juntar e procurar o órgão 

competente e saber quais providencias estão sendo tomadas. E também 

fala que observou em uma postagem que o Deputado Galeno Torquato 
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recebeu a visita do diretor Marcos Brandão do ITEP, nessa reunião 

abordaram a necessidade da abertura do ITEP no município de Pau dos 

Ferros. E isso o deixa feliz pois já está sendo acenado pelo menos 

alguma busca da vinda do ITEP para a cidade. Que também já foi uma 

indicação da Vereadora Itacira ao Governador do Estado. E fica na torcida 

dessa vinda do ITEP para a região. O Vereador Galego do Alho 

cumprimenta a todos os presentes, e agradece o apoio recebido de todos 

os colegas vereadores, como também aos populares que se 

manifestaram através das redes sociais prestando sua solidariedade. E 

fez um breve relato, que estava em sua banca na feira livre trabalhando, 

quando uma senhora por nome de Edmunda chegou na banca vizinha e 

começou a falar palavras ofensivas, com relação a sua pessoa, e que não 

servia para representar a população. Então ao ser tão ofendido mandou 

ela procurar “alguma lavagem de roupa”. E logo após foi a delegacia e 

tomou as medidas cabíveis. Após ser informada judicialmente a senhora 

entregou uma cópia ao senhor Jackson que fez uma postagem em rede 

social destorcendo a conversa e querendo jogar a população contra o 

vereador. E que é consciente do respeito que tem com a população, e 

que nunca em momento algum atingiu com palavra a tal senhora. E que 

respeita qualquer que seja o partido de cada um. Que se não puder 

ajudar nunca irá atrapalhar, citou também algumas ações já feitas pela 

população. E agradece muito a população por todas as demonstrações de 

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

deixa também sua solidariedade ao vereador Galego do Alho, por 

conhecer sua história de vida e sua batalha de cada dia. E que em 

relação a troca das lâmpadas da cidade, tudo já está sendo resolvido em 

toda a cidade. E que com a situação que a gestão pegou já está com um 

grande avanço com ruas calçadas e obras retomadas. E convida a todos 

os edis a juntarem forças para resolver a situação do calazar. E 

parabeniza a secretaria de saúde pelo belo trabalho que está sendo feito 

pelo programa agita Pau dos Ferros. O Vereador Francisco José 

cumprimenta a todos os presentes, e diz também ser solidário ao 

vereador Galego do Alho, que conhece sua história de vida e sabe sua 

honestidade. E que também gostaria de parabenizar a todos os 
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Advogados e Pais pelo seu dia. O Vereador Jader Junior cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que também é solidário ao Vereador pois 

conhece muito sua história. E também desejar um feliz dia dos pais a 

todos os pais em especial aos seus irmãos. O Vereador Sarg. Monteiro 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que a bancada de oposição 

também é solidário ao Vereador Galego do Alho. E que também gostaria 

de lembra que todos são vítimas de pessoas que querem denigrir a 

imagem dos vereadores, e deixa sua nota de repúdio a essas pessoas. E 

que gostaria de lembrar a alguns colegas e a população que o açougue e 

outras obras, são obras deixadas pela gestão anterior, e retomada na 

gestão atual. E também lembra a secretaria de infraestrutura para que 

seja colocada as lâmpadas dos bairros. E ao gestor municipal e ao 

secretário de agricultura que olhe com bons olhos as estradas carroçáveis 

próximo ao Perímetro irrigado. E que gostaria de prestar conta com a 

população que esteve na cidade de Natal, e que mais uma vez levou suas 

reivindicações ao Deputado Galeno Torquato, foram ao DER e lá 

conseguiram a defensa metálica para a rua Capitão Pedro Vicente. E 

através de oficio deixou o pedido que fosse resolvido o problema dos 

contornos nas saídas da cidade. E o apelo a todos os deputados para que 

cuide da cidade. 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. 

 

 

 

 


