
1-12 
 

 

  Estado do Rio Grande do Norte 
 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 
 Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato 
 Rua Pedro Velho, 1291 - Centro. 
 CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN - Telefax - 3351-2904 
  E-mail:contato@camarapaudosferros.rn.gov.br  

camarapaudosferros.rn.gov.br    

 

Ata da 9ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos vinte e seis dias do mês de abril 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 

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

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

comparecimento dos seguintes vereadores: FRANCISCO GUTEMBERG 

BESSA DE ASSIS, JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, RENATO ALVES 

DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCO 

DE ASSIS MONTEIRO, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSÉ 

ALVES BENTO, JOSÉ GILSON REGO GONÇALVES, FRANCISCA 

ITACIRA AIRES NUNES 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 diz que chegou a casa um Projeto 

de lei do Executivo em regime de urgência, e que será incluído na pauta. 

Encaminhado pelo oficio de nº 120/2018. O Senhor Presidente apresentou 

as atas da 6ª e 7ª sessões ordinárias, que foram disponibilizadas 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 a Senhora secretária 

fazer a leitura que consta as seguintes matérias: Projeto de lei nº 
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1785/2017, Projeto de lei nº 1790/2017, Projeto de lei nº 1792/2017, 

Projeto de lei nº 1818/2018, Projeto de lei nº 1822/2018, indicação nº 

027/2018, indicação nº 029/2018, indicação nº 030/2018, indicação nº 

031/2018, moção de pesar nº 008/2018. Dando continuidade o Senhor 

Presidente passou PROJETO DE LEI Nº 1785/2017 para a Senhora 

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

Rua Projetada 10, de Rua Antônio Medeiros Dutra localizada no 

loteamento Ares da Serra. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao/a autor (a) do Projeto de Lei. A Vereadora Itacira Aires 

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

assistindo através do facebook, e diz que esse projeto de lei vem 

denominar essa rua e homenagear essa pessoa que foi muito querida por 

todos os pauferrenses, e que dedicou sua vida a área de fotografia, um dos 

melhores da cidade que registrou a vida e eventos de muitas pessoas. 

Paraibano, mas que amava muito o Rio Grande do Norte e a cidade de Pau 

dos Ferros, e é com muito prazer que homenageia esse grande homem e 

profissional que adotou essa cidade como sua. O Vereador Galego do Alho 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza a colega vereadora por essa 

proposição em homenagem a esse grande homem que foi Toinho Dutra, 

que será imortalizado com esse nome na rua. O Vereador Renato Alves 

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

assistindo através do facebook, e disse que falar de Toinho Dutra é 

mergulhar na cultura de Pau dos Ferros, é mais uma homenagem justa 

dessa casa legislativa. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que Toinho Dutra é merecedor de toda homenagem, e hoje 

ele tinha uma sala na casa da Cultura de Pau dos Ferros, que foi cedida 

pela gestão anterior, mas que foi retirada na gestão atual e acha isso uma 

injustiça, pois o mesmo é merecedor de toda e qualquer homenagem. O 

senhor Presidente diz que essa é uma homenagem justa a esse grande 

homem que fez muito pela cultura da cidade, um homem que se dedicou a 

fotografia e a eternizar momentos na vida das pessoas. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou o projeto de lei em votação que depois de 

discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 
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presentes. O Senhor Presidente passou PROJETO DE LEI Nº 1790/2017 

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

ementa: Denomina a Rua Projetada 02, de Rua Francisco Ailton de 

Queiroz, localizada no Loteamento Ares da Serra. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou os trabalhos da mesa para a Senhora Secretaria 

para fazer a defesa do projeto. Assumindo os trabalhos da mesa a Senhora 

Secretaria passou a palavra ao/a autor (a) do Projeto de Lei. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que Francisco Ailton era 

agricultor, filhos de pais podres e trabalhadores sempre foi muito bem-

criado na agricultura. Constituiu uma família com esposa e filhos, sempre 

muito trabalhador, mas que teve sua vida abreviada em um grande 

acidente de transito. E por ser seu primo, um cara honesto e muito 

trabalhador, merecedor dessa homenagem e reconhecimento, pai de 

família e homem do campo. Portanto conta com a presença de todos para 

que essa matéria seja aprovada, homenageando esse grande homem que 

deixou grandes feitos a todos os que conheceu. O Vereador Gordo do Bar 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o Ver. Eraldo por essa 

importante lembrança desse grande homem que foi Ailton, uma pessoa 

muito dedicada a família, e que com certeza que com essa imortalização 

será lembrado para sempre por todos que conheceram esse grande 

homem. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 

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

ver. Eraldo pela proposição, pois todos que conheceram Ailton sabem o 

homem de bem que ele foi. Que Deus o tenha em um bom lugar, e que 

seja sempre lembrado o grande homem que foi. O Vereador Gilson Rego 

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

assistindo através do facebook, e diz que essa homenagem é muito justa, 

que Ailton foi um grande homem, trabalhador que sempre pregou o bem, 

mas que teve sua vida abreviada. A Vereadora Itacira Aires diz que o Ver. 

Eraldo Alves foi muito feliz em fazer essa homenagem ao grande homem 

que foi Ailton, um homem de bem, honesto e respeitador. Então justa essa 

homenagem a esse homem que teve sua vida abreviada, mas que deixou 

um grande legado na terra. Em seguida o Senhor Secretaria colocou o 
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projeto de lei em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Em seguida 

reassumindo os trabalhos da mesa o Senhor Presidente passou PROJETO 

DE LEI Nº 1792/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que tem como ementa: Denomina a Rua Projetada 04, de Rua 

Francisco Balbino de Carvalho, localizada no Loteamento Ares de 

Serra. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor 

(a) do Projeto de Lei. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que faz essa homenagem a esse homem que prestou seus 

serviços e deixou sua marca na cidade. Um homem simples, calmo e 

sereno, ao qual teve uma convivência em frequentar muito o seu armarinho 

para a sua mãe que era costureira, uma convivência diária. Um homem 

que se dedicou muito a sua família e ao seu comercio. O Senhor 

Presidente parabeniza a vereadora Itacira por imortalizar o nome de Seu 

Chico Balbino em uma rua, que foi frequentador de seu comercio 

juntamente com sua família. Um grande homem, cidadão de bem, 

respeitado por todos e muito dedicado à sua família. 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 PROJETO DE LEI Nº 1818/2018 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Fixa o valor 

da remuneração e institui gratificação, dos profissionais de nível 

superior, com jornada de 30 e 40 horas semanais, constantes desta 

Lei, que compõem o quadro permanente de servidores do município 

de Pau dos Ferros/RN e dá outras providências. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou a palavra ao líder do Governo para a defesa do 

Projeto de Lei. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, 

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

esse projeto beneficia profissionais da saúde, uma correção que será muito 

bem-vinda a esses profissionais. Projeto esse que já deveria ter ido à 

votação na gestão passada. Mais que justo esse projeto chegar, mesmo 

que atrasado para a melhoria dessas categorias que trabalham diariamente 

e arduamente em benefício da população. O Senhor Presidente diz que 

quando o ver. Gilson se reporta a gestão passada do ex-prefeito Fabricio, 



5-12 
 

 

ele esquece que o atual gestor poderia também a anos traz também ter 

mandado o mesmo projeto, que não adianta querer olhar pelo retrovisor, 

pois se for olhar terá muito o que falar da gestão atual. O Vereador Renato 

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

assistindo através do facebook, e diz que esse projeto também foi uma luta 

dos vereadores, por se incomodar que não seria justo uns receberem o 

valor inferior a outros, isso não é um benefício é um mérito desses 

profissionais. E que venham mais benefícios, pois esses profissionais 

merecem muito, por fazerem ótimos trabalhos em suas áreas. O Vereador 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que é uma satisfação votar 

favorável a esse mérito da equipe, uma categoria que trabalha em prol da 

população Pauferrense. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e que ouviu todos atentamente, e que depois que assumiu 

acento na casa sempre batalhou por essa melhoria para esses 

profissionais, mas que na gestão anterior não tiveram nenhum êxito, mas 

que é louvável hoje o reconhecimento do atual gestor para com esses 

profissionais. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que na posição de presidente da comissão atendeu de 

imediato o parecer do relator da comissão, e que vota favorável ao projeto, 

pois todos são merecedores desse benefício. A Vereadora Itacira Aires 

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

assistindo através do facebook, e diz que o mérito é desses profissionais 

que há vários anos vem lutando, sonhando e desejando que essa melhoria 

acontecesse. E que seja despertado pelo gestor em outras categorias que 

os profissionais também merecem valorização. O Ver. Renato diz que é 

justa essa colocação da vereadora, pois tem outros cargos que precisam 

serem corrigidos. O Senhor Presidente colocou o projeto de lei em votação 

que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. Em seguida o Senhor Presidente consulta o plenário 

para o regime de urgência, aprovado por unanimidade dos vereadores 

presentes. Em seguida Senhor Presidente passou PROJETO DE LEI Nº 

1822/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 
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como ementa: Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no 

Valor de R$ 2.100.000,00 e dá outras providências. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou a palavra ao líder do Governo para a defesa do 

Projeto de Lei. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, 

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

essa abertura de credito é simples para construção de quadras 

poliesportivas e de vestiários, de muita importância para a população esse 

projeto não irá comprometer os recursos já existentes. Então esse projeto 

de lei é simples, e por fim pede a compreensão de todos. 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 MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR Nº 008/2018 para o 

Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem como ementa: 

Moção de Profundo Pesar pelo Falecimento do Senhor Raimundo 

Nonato Rocha. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 

aos autores da Moção de Pesar. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a 

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

facebook, e diz que a família de Seu Nonato é como se fosse de sua 

família. E que essa família é especial e conhecidos por todos, por ter um 

restaurante que sempre foi muito frequentado pela população pauferrense. 

Que é justa essa homenagem e reconhecimento a essa pessoa que só 

contribuiu no crescimento de Pau dos Ferros. O Vereador Sarg. Monteiro 

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

assistindo através do facebook, diz que Seu Nonato sempre foi muito 

conhecido por todos na cidade, pois tinha um restaurante muito bem 

frequentado, sempre muito conhecido por seu bom atendimento e 

honestidade com os fregueses. E que é justa essa homenagem a esse 

homem de bem que contribuiu muito com o crescimento da cidade e do 

comercio local. O senhor Presidente diz que não pôde está presente no 

velório nem sepultamento, por motivos de doença. Mas que foi seu freguês, 

juntamente com seu pai, vendia sopa ao qual era muito conhecida por 

todos. Muito servidor e amigos de todos, amigo de seu pai (in memoria), foi 

seu amigo e cliente diário, um homem simples e canoeiro, cabeceiro, 

trabalhou muito para sustentar e criar sua família. Então como amigo é 

triste essa perca, mas que todos são felizes pelos tempos de vida que ele 
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esteve presente entre todos os que os conheceram. Uma pessoa humana, 

cidadão pacato e de um grande coração. E que é mais que merecido essa 

homenagem póstuma. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que Seu Nonato foi seu vizinho e de sua família, um 

homem trabalhador, cidadão de bem, bom esposo, pai e avó. Teve que 

passar por grandes percas por perder filho, mas que cumpriu sua vida aqui 

na terra, fazendo sempre o bem e muito merecedor dessa homenagem. 

Nunca se prestou a fazer o mal, então só temos a agradecer a Deus pelos 

anos de convívio. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que concorda com as palavras de todos os vereadores, e 

parabeniza a todos os familiares pela pessoa de Nonato, uma pessoa a ser 

seguida e lembrada por todos. E que essa casa está mais uma vez de 

parabéns por essa homenagem. O Vereador Junhão cumprimenta a todos 

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

facebook, que diz que falar de Seu Nonato, é falar de um grande homem, 

trabalhador, honesto, dono de casa e um exemplo de vida para sua família. 

Que tem certeza que lá do céu ele estará cuidando de todos os que deixou 

na terra. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, 

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

lembra de Seu Nonato quando ele era canoeiro, e sempre teve um grande 

convívio com a família. Que não estava na cidade na data de seu 

falecimento, que estava em tratamento de saúde, mais que acompanhou 

tudo que aconteceu. Que tem um carinho muito grande por essa família, e 

um carinho enorme por seu Nonato, um homem honesto, respeitador, 

humilde e que é merecedor dessa homenagem que está sendo feita. Que 

tem certeza que ele deixou grandes e boas marcas na vida de todos 

aqueles que conviveu e principalmente na vida de sua família. O Vereador 

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

que estão assistindo através do facebook, e parabeniza os autores da 

matéria por essa linda homenagem, e que tem certeza que ele deixou um 

grande legado na terra, e que tem certeza que onde ele estiver está 

olhando por toda sua família. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a 

todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através do 
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facebook, e diz que sempre foi muito amigo da família de seu Nonato, 

sempre muito conselheiro e amigo de todos da sua família. E que ele é 

merecedor dessa homenagem que está sendo feita a esse cidadão tão 

querido por todos os que conheceram ele. O Vereador Renato Alves 

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

assistindo através do facebook, e diz que não poderia deixar de falar desse 

grande homem que foi muito amigo de sua família. Um grande homem que 

foi um grande exemplo na terra, e que deixou seu legado na terra, que 

sabe que a dor que sua família está sentindo não passará, mas a certeza 

que temos é que ele foi um homem de grandeza na terra. O Senhor 

Presidente colocou a moção de pesar em votação que depois de discutido 

foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 

Senhor Presidente passou o INDICAÇÃO Nº 027/2018 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao 

Executivo Municipal, ponto de internet aberta no Estádio Nove de 

Janeiro, nas Quadras Poliesportivas e no Ginásio Vereador Milton 

França. 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 que estão assistindo através do 

facebook, e diz que essa foi uma reinvindicação dos esportistas da cidade, 

que já frequentou outras cidades que tem essa rede de internet e achou 

muito importante até mesmo para as transmissões e divulgação dos 

trabalhos dos jovens que estão participando dos campeonatos. O Vereador 

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

que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o vereador autor 

da proposição, pois é muito importante essa indicação e espera que seja 

atendida essa proposição, já que vivemos ativamente nas redes sociais. O 

Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, como também 

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

pela proposição, pois estamos em plena era digital e precisamos desses 

meios de comunicação para a divulgação dos trabalhos em especial 

desses atletas, e também como um meio até mesmo de segurança. O 

Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, parabeniza o edil da 

casa pela matéria. O Senhor Presidente colocou a indicação em votação 

que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 
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vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o INDICAÇÃO Nº 

029/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Requer ao Executivo Municipal, que envide esforços no 

sentido de construir um Centro de Convenções no Município de Pau 

dos Ferros. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 

autor (a) da indicação. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que só sabe a importância para o município o centro de 

convenções a cidade que te, e Pau dos Ferros é uma cidade universitária 

que precisa de um. E que um centro de convenções não traz nenhuma 

despesa para o município, a cidade hoje tem uma dificuldade em locais 

para eventos, e por isso colocou essa indicação para que o prefeito envide 

esforços em conseguir esse benefício para a cidade. O Vereador Gugu 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o autor, pois a cidade já 

necessita a muitos anos de um local público e amplo para os eventos da 

cidade. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, como 

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

Gordo está de parabéns, e que essa indicação vem na hora certa pois na 

cidade não tem um local para atender a necessidade do município e talvez 

até a região. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e parabeniza o autor pela matéria, e diz que com a ajuda de 

deputados federais aliados aos vereadores da cidade devem se unir e 

trazer esse centro de convenções. O Vereador Galego do Alho 

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

assistindo através do facebook, e diz que esse centro de convenções é 

uma indicação muito importante para a cidade. O Vereador Sarg. Monteiro 

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

assistindo através do facebook, e diz que ainda não tem deputado federal, 

mas que acha importante os vereadores se unir e pedir benefícios para 

Pau dos Ferros. O senhor Presidente parabeniza o ver. Gordo do Bar por 

essa indicação, e espera que seja atendida essa indicação, pois é muito 

importante para a cidade de Pau dos Ferros. O Senhor Presidente colocou 

a indicação em votação que depois de discutido foi aprovado por 



10-12 
 

 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente 

passou o INDICAÇÃO Nº 030/2018 para a Senhora Secretária para que 

seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo 

Municipal, a pavimentação e drenagem da Rua Mainha Diógenes, no 

Bairro Aluísio Diógenes. 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 diz que essa é uma indicação é uma 

reinvindicação da população, pois aquela rua se encontra intransitável, e 

que essa rua é localizada a sede do SAMU. O Vereador Hugo Alexandre 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o ver. Galego do Alho por 

essa melhoria, pois ao SAMU encontrasse localizado naquela rua, e estão 

tendo dificuldade em transitar. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a 

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

facebook, e diz que essa indicação é muito importante, que já foi procurado 

por moradores e funcionários do SAMU, que já foi feito um paliativo, mas 

que necessita de uma pavimentação. O Vereador Gugu Bessa 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o Ver. Galego do Alho pela 

proposição, que é necessária essa pavimentação. O Vereador Renato 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o Ver. Galego do Alho pela 

proposição, que é necessária essa pavimentação, principalmente por ter a 

sede do SAMU naquele local. 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 INDICAÇÃO Nº 

031/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Requer ao Executivo Municipal, pavimentação e 

drenagem da Rua Francisco Xavier de Castro, no Bairro Frei Damião. 

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

indicação. O Ver. Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como 

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

é uma indicação é uma reinvindicação da população, pois aquela rua se 

encontra intransitável. O Senhor Presidente colocou a indicação em 
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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 passa a senhora secretaria para fazer a leitura 

de um oficio nª 012/2018 SINDSAÚDE encaminhado pelo sindicato da 

saúde de Pau dos Ferros. Em seguida pede a assessoria legislativa que 

seja feita uma resolução para a doação desses bens. O Senhor Presidente 

declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: 

RENATO ALVES DA SILVA, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, JADER 

JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, 

FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS. O Vereador Renato Alves 

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

assistindo através do facebook, e diz que não poderia deixar de ir à tribuna 

para falar de um fato que aconteceu com ele, na sexta-feira (20), que ao 

chegar na secretaria de saúde passou por um grande constrangimento, 

pela pessoa de Raimundo Jacson Medeiros da Silva, onde o mesmo 

praticou calunias, difamações, desacato a autoridade, agrediu verbalmente 

e ainda tentou agredir fisicamente, após tudo o mesmo está falando que 

que o vereador foi quem fez esses desacatos. Mas que o caso já está na 

justiça, pois no mesmo dia prestou queixa na polícia para as providencias 

cabíveis. E que já teve uma audiência de conciliação, mas o vereador não 

aceitou negociação, o Senhor Jacson já o procurou para pedir desculpas e 

pedir para tirar a queixo, mas que não irá tirar pois os vereadores merecem 

respeito. E em relação ao oficio que foi acabado de ler pelo sindicato de 

saúde, é totalmente a favor desses profissionais que estão lutando por 

seus direitos. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que gostaria de reivindicar a secretaria de infraestrutura de 

Pau dos Ferros que faça um planejamento mais apurado na cidade, diante 

de tanto buraco que tem nos bairros, é claro que a chuva chegou e isso 

agrava mais a situação, mas que não se pode esperar passar todo esse 

período chuvoso para poder resolver essa situação, pois isso está 

prejudicando a população, o povo clama por uma solução imediata. Os 

bairros da cidade estão abandonados, e a população está se prejudicando 

com isso. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que 

vem a tribuna pedir ao secretário Rodrigo que olhe pela zona rural da 
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cidade, pois tem comunidade que está sem acesso pela população. E vem 

também desfazer boatos que diz que não está saindo da base aliada do 

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

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

é solidário ao ver. Renato Alves sobre o ocorrido, e que não devemos 

baixar a cabeça para essas pessoas que tentam derrubar e denigrir a 

imagem do vereador, muitas pessoas estão levando tudo para o lado 

político, que devemos defender o povo, e não os seus interesses, e que 

você estava representando o povo e merece respeito, e em relação ao 

projeto que chegou do executivo, apreensivo para os profissionais da 

saúde, eles merecem muito respeito, e serem reconhecidos pelos seus 

trabalhos, e que esse projeto vem para que os funcionários sejam 

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

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

vem cobrar o descaso que vem ocorrendo nos bairros da cidade de Pau 

dos Ferros, muitos buracos, impossibilitando as pessoas de transitarem. 

Vem também informar que cobrou do secretário de agricultura que 

ajeitasse as estradas da zona rural. Tem ruas na cidade como é o caso do 

bairro carvão que este sem possibilidade de passagem de veículos, como 

também o lixo que tem nas ruas da cidade. A população pauferrense não 

pode admitir esse descaso na cidade, muito lixo nas ruas, esgotos a céu 

aberto, existe uma necessidade de um cronograma seja feito para a 

limpeza e melhoria da cidade. Em seguida o Senhor Presidente declara 

encerada a presente sessão e não havendo mais nada a relatar eu, 

Daihanny Denise da Silva Técnica Legislativa da Câmara Municipal de Pau 

dos Ferros, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue 

assinada pelo Presidente e Secretária. 
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