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Ata da 4ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e dezoito, às 

17h30 (dezessete horas e trinta minutos), 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 Vereador Francisco José Fernandes de Aquino. O Exmo. 

Sr. Vereador convidado pelo presidente da casa, em substituição a 

secretaria ausente por motivos de saúde, fez a conferência do quórum, 

verificando-se o comparecimento dos seguintes vereadores: FRANCISCO 

GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, 

RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, HUGO 

ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSÉ GILSON REGO GONÇALVES, 

FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO E ERALDO ALVES DE 

QUEIROZ. Em seguida 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 a ata da 3ª sessão ordinária, que foi disponibilizada nos e-mails 

dos vereadores e no mural. O Senhor Presidente colocou a Ata em 

discussão, em seguida a mesma foi colocada em votação que foi aprovada 

por unanimidade dos votos dos Vereadores presentes. Dando continuidade 

O Presidente passou a Pauta da ordem do dia para o Senhor secretário 

fazer a leitura que consta as seguintes matérias: Projeto de lei 
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Nº1753/2017, Projeto de lei Nº1798/2017, Projeto de lei Nº1811/2018, 

Indicação Nº007/2018, Moção de Pesar Nº 003/2018, Moção de Pesar 

Nº 005/2018. Em seguida o Senhor Presidente retira de pauta a Moção de 

Pesar Nº 003/2018 a pedido do vereador autor da matéria José Gilson 

Rego Gonçalves. Dando continuidade o Senhor Presidente passou o 

Projeto de lei Nº1753/2017 para a Senhor Secretário para que seja feita a 

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

encaminhou para comissão de Justiça e redação final para receber parecer 

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

Presidente passou o Projeto de lei Nº1798/2018 para a Senhor Secretário 

para que seja feita a leitura. Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor 

Presidente encaminhou para comissão de Justiça e redação final para 

receber parecer e posteriormente voltará ao plenário para discursão e 

votação. Dando continuidade o senhor presidente passou o Projeto de lei 

Nº1811/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como lei: Fica denominada a rua projetada nº 08; de Rua Severino 

Rafael dos Santos. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao/a autor (a) do projeto de lei. O Vereador Gugu Bessa 

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

assistindo através do facebook, e diz que toda a família do seu Severino 

sem dúvidas está assistindo através da web, acrescenta que nada mais 

justo essa homenagem a esse homem que criou sua família e morou 

grande parte de sua vida no bairro Riacho do Meio. Severino Rafael dos 

Santos, filho de Rafael Felix da Silva e Alexandrina Maria da Conceição, 

nasceu na cidade de São Bento/PB, onde viveu sua infância e 

adolescência em situação pobre, mas digna. Ainda jovem deixou a Paraíba 

procurando melhores condições de vida, vindo trabalhar em Pau dos 

Ferros, onde constituiu sua família, e permaneceu até o seu falecimento no 

ano de 2018. Um grande homem que deixou uma herança de muita fé e 

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

parabeniza o ver. Gugu Bessa pela matéria em homenagem ao grande 

homem que foi o Senhor Severino. Um homem trabalhador que criou uma 

grande família muito bem-educada. O Vereador Renato Alves cumprimenta 
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a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através 

do facebook, e parabeniza o ver. Gugu Bessa pela proposição, e diz que 

falar do Senhor Severino é falar de humildade e carisma. E que é mais que 

merecida essa homenagem a esse grande homem. O senhor Presidente 

dia que a proposta do ver. Gugu Bessa irá promover justiça em manter viva 

a Memória do Senhor Severino, de um homem honesto que deve ser 

reconhecido pela importância que teve para aquele bairro. Dando 

continuidade 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 INDICAÇÃO Nº 

007/2018 para a Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Requer da Secretaria de Educação que proceda as 

ações necessárias para, através da Secretaria de Segurança Pública, 

Comando da Polícia Militar, coordenação do PROERD - Programa de 

Educação de Resistência à violência e as drogas, assinatura de 

convênio para que o PROERD possa atuar em nossas escolas, com 

formação de turmas. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao/a autor (a) da indicação. O Vereador Sarg. Monteiro 

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

assistindo através do facebook, e diz que o PROERD é um trabalho feito 

através da polícia militar quem vem sendo desenvolvido em alguns estados 

no Brasil, e que conta com a ajuda dos pares para que esse projeto venha 

para o município de Pau dos Ferros. Esse projeto é desenvolvido para 

crianças e adolescentes e que seria de bastante importância para essa 

cidade, pois ver essa necessidade no município. O Vereador Hugo 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que lendo algumas matérias 

vem vendo que o consumo das drogas ilícitas dentro das universidades. E 

que acredita que todo projeto que venha a orientar contra o uso de drogas 

seja de muita importância para crianças e adolescentes. O Vereador Gilson 

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

assistindo através do facebook, e diz que apoia essa indicação pois é de 

muita necessidade para a educação de todas as crianças e adolescentes, e 
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que conhecendo o prefeito da cidade estará acolhendo muito em essa 

proposta. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, 

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

está de parabéns o autor da proposição, e que já se aprofundou muito na 

PROERD e sabe que é de muita importância na educação de crianças e 

adolescentes. E que esse é um projeto que deve ser bem acolhido por 

todos os vereadores. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, e agradece ao ver. Renato pelas palavras e ajuda de todos os 

vereadores. 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 o MOÇÃO DE 

PROFUNDO PESAR Nº 005/2018 para o Senhor Secretário para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: Moção de profundo pesar pelo 

falecimento do Sr. Luiz Gonzaga Cavalcante. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da Moção de Pesar. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que Bodé como era 

mais conhecido, filho de um ex-vereador da casa foi um homem muito 

conhecido por todos mesmo morando há anos em outra cidade todos os 

anos visitava a cidade de Pau dos Ferros. Um homem humilde, simples e 

honrado que merece essa homenagem. O Vereador Gordo do Bar 

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

assistindo através do facebook, e diz que é de muita importância essa 

homenagem ao Senhor Luiz Gonzaga, mesmo morando há anos em outra 

cidade nunca deixou de visitá-la sempre sintonizado no desenvolvimento 

da mesma. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, 

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

parabeniza o ver, Gilson pela preposição, apesar de não ter tido o prazer 

de conviver com o mesmo, Luiz Gonzaga foi muito amigo de seu pai. O 

Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como também 

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

Gilson pela homenagem e aproveitar para deixar suas condolências à 

família pela perca do Senhor Luiz Gonzaga. O senhor Presidente diz que 
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também não teve a oportunidade de conviver com o Senhor Luiz Gonzaga, 

mas que a presença de sua família na cidade já reverencia o Senhor Luiz 

Gonzaga como um grande cidadão. Uma família tradicional de Pau dos 

Ferros, de um povo respeitador, educado, hospitaleiro. Que sempre deu 

exemplo de vida pelo zero com as amizades, assim como a perseverança 

na criação dos filhos e comportamento social. E que mesmo sem 

convivência acha justa essa homenagem diante dos depoimentos dos 

demais pares. Em seguida o senhor Presidente colocou a Moção de Pesar 

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 deixa ciente os senhores vereadores de 

um atestado médico que chegou a casa da vereadora Itacira Aires Nunes 

com Vigência a partir do dia 8 do mês de março. Em seguida convida os 

senhores vereadores a antecipar a sessão da próxima quinta para a 

próxima terça em virtude da semana santa. Havendo concordância de 

todos os Vereadores foi marcada a próxima sessão para a próxima terça-

feira dia 27 do mês em vigência.  O Senhor Presidente declara aberto o 

pequeno EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: FRANCISCO DE 

ASSIS MONTEIRO. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e registra no dia o aniversário de Nilton Figueiredo uma pessoa 

que foi uma grande autoridade no município sendo gestor por três 

mandatos. E registrar também o aniversário de sua filha Ana Clara Vida 

que será no próximo dia 23 do mês em vigência. Acrescenta também que 

não poderia deixar de lembrar que é comemorado neste dia vinte e dois o 

dia da água. E com isso que possamos lembrar aos governantes da 

importância da água, que possam tratar essa água que é tão importa com 

mais zelo e cuidado.  O senhor presidente diz que como é de 

conhecimento de todos foi aprovado um requerimento para uma audiência 

pública sobre a questão do abastecimento de água da cidade de Pau dos 

Ferros, e que como foi aprovado e em vista a necessidade que só 

aumenta, é muito importante que a casa defina essa data para o mês de 

abril para que seja realizada essa audiência pública. Tendo em vista que 
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será necessária a convocação de autoridades políticas e de instituições 

que sejam ligadas diretamente ao assunto. O senhor presidente dar a 

sugestão para o dia 27 de abril às 16:00hrs, sendo essa sugestão acolhida 

por todos os vereadores, com o foco no abastecimento da cidade de Pau 

dos Ferros. Em seguida declara encerada a presente sessão e não 

havendo mais nada a relatar eu, Daihanny Denise da Silva Técnica 

Legislativa da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, lavrei a presente ata, 

que após lida e aprovada, segue assinada pelo Presidente e Secretária. 

 

  Eraldo Alves de Queiroz                                                  Francisco José Fernandes Aquino                             
           Presidente                                                                              Secretário Adoc 
 


