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     Ata da 41ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 

20h00minh (vinte 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: JOSÉ GILSON RÊGO, 

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS 

MOONTEIRO, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCOO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO, JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, 

RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE 

ASSIS, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO AUGUSTO 

DE QUEIROZ E O PRESIDENTE ERALDO ALVES DE QUEIROZ. 

Havendo o número regimental o Excelentíssimo Senhor Presidente Eraldo 

Alves De Queiroz agradeceu a presença dos senhores vereadores e de 

todos os presentes, invocando a proteção de DEUS, declarou aberta a 

presente sessão. 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 Nº1761/2017 - PPA. Dando 

continuidade o senhor presidente passou o Projeto de lei Nº1761/2017 

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

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018/2021 e dá 
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outras providências. Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor 

Presidente passa a senhora Secretaria as emendas aditivas encaminhada 

pela comissão de Finança e Orçamento do respectivo projeto de lei. Em 

seguida o Senhor Presidente passou Emenda Aditiva Nº001/17 ao 

Projeto de lei Nº1761/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita 

a leitura que tem como ementa: A Criação do Centro de Zoonoses. 

Concluída a leitura O Senhor Presidente passou os trabalhos da mesa 

para o vice-presidente Francisco Augusto para a defesa da emenda. O 

vereador Gilson Rego pergunta por questão de ordem se a emenda 

estaria assinada por todos os vereadores, e o ver. Eraldo Alves responde 

que sim. O Vereador Eraldo Alves cumprimenta a todos os presentes, 

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

que essa emenda foi fruto da audiência pública realizada na casa com a 

presença de representantes de seguimentos e da sociedade. E que como 

o PPA não trazia essa ação, foi sugerido a construção, manutenção e 

aquisição de equipamentos para o centro de zoonoses, e a aquisição de 

equipamentos de informática para sua funcionalidade. Portanto a bancada 

composta por: Hugo Alexandre, Galego do Alho, Sarg. Monteiro, Xixico, 

Bolinha e Eraldo Alves. Acatando assim a sugestão colocada na 

audiência pública, sendo apresentada aos vereadores, considerando ser 

uma proposta muito importante, pois todos são testemunha do verdadeiro 

abandono e descaso aos animais de rua. Portanto com o objetivo de filtrar 

as informações e propostas da população, essa emeda é fruto do debate 

com a sociedade, então não há muito o que relatar, só discutir e analisar 

essa belíssima proposta. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos 

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

facebook, e diz que como relator da comissão quando viu a emenda deu 

logo um parecer favorável, por que Pau dos Ferros hoje não pode mais 

deixar acontecer o que está acontecendo, pois quem tem a oportunidade 

de sair de casa à noite, tem a oportunidade de ver os estabelecimentos 

que trabalham com alimentação serem evadidos por cachorros e gatos. E 

esse centro de zoonoses é saúde pública, pois previne a população de 

muitas doenças que podem ser transmitidas por animais doentes. Que a 

prefeitura até já tentou fazer um convenio com uma entidade que existe 
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na cidade de Apodi, porem a mesmo estava sem algumas certidões para 

fornecer seus serviços ao serviço público. E que espera que esse pedido 

e sonho de Pau dos Ferros que é ter esse centro de zoonoses. O 

Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, como também 

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

iniciativa da casa pela ação da audiência pública, uma coisa inovadora 

mas que já havia sido feita pela prefeitura uma audiência com esse 

mesmo assunto. E que viram outras histórias dessas de tamanha 

importância, ouvindo a população e anotando todos os seus anseios e 

pedidos, e que só acha que deixou a desejar em não ter deixados 

vereadores falarem na audiência, mas isso é uma prerrogativa da 

presidência. É um projeto interessante essa emenda que meche 

diretamente com a saúde, pois o animal também deve ser bem tratado, 

então está de parabéns aos autores da proposição. E que acredita que 

num futuro muito próximo esse centro de zoonoses seja criando, para o 

bem da população e dos animais. O Vereador Sarg. Monteiro 

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

assistindo através do facebook, e diz que é importante esse projeto pois 

isso intensificará os cuidado dos animais pois esse ano já tiveram muitos 

casos de leishmaniose na cidade, então só pra registrar a importância 

dessa emenda. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e parabeniza os propositores da emenda, pois o centro de 

zoonoses além de estar ligado ao animal, também está ligado a saúde 

dos seres humanos, e espera que seja concretizada essa construção 

desse centro em Pau dos Ferros. E diz que pode contar com seu apoio 

para essa matéria, pois sabe da importância. O Vereador Eraldo Alves 

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

assistindo através do facebook, e agradece as colocações dos colegas. E 

diz que dois pontos que te chamou atenção foi primeiro a questão de 

ordem do ver. Gilson Rego se a emenda estaria assinada, e segundo que 

a câmara fez a audiência pública depois da prefeitura. E responde que a 

câmara fez depois porque não tinha como fazer antes, e na verdade todos 

os dois devem fazer essa audiência de participação da sociedade, e não 



4-5 
 

teria como a câmara fazer uma audiência pública antes do projeto chegar 

a casa, pois a audiência feita pela prefeitura foi exatamente para elaborar 

o projeto. E a câmara fez sua audiência para apresentar o projeto já 

pronto e ouvir a população, pois a população não teve acesso ao projeto 

antes de chegar a câmara, então a importância dessa audiência para que 

a população pudesse debater, incluir e excluir o que achasse que seria 

necessário ao projeto encaminhado pelo executivo. Em seguida o 

Presidente interino colocou a emenda em votação que depois de discutido 

foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. 

Reassumindo os trabalhos da mesa o Senhor Presidente passou Emenda 

Aditiva Nº002/17 ao Projeto de lei Nº1761/2017 para a Senhora 

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

Desenvolvimento Ambiental. Concluída a leitura O Senhor Presidente 

passou os trabalhos da mesa para o vice-presidente Francisco Augusto 

para a defesa da emenda. O Vereador Eraldo Alves cumprimenta a todos 

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

facebook, e diz que essa emenda tem o objetivo de complementar uma 

das ações constantes no PPA, e traz a arborização e manutenção das 

praças e vias públicas, foi uma sugestão e crítica da população na 

audiência pública. Portanto os vereadores que proporão essa emenda 

acataram essa reinvindicação da população e professores de 

universidades que tem muito conhecimento da área ambiental, disse que 

Pau dos Ferros é uma cidade muito quente principalmente nas praças 

impossibilitando a população de usar desse benefício que são as praças. 

Portanto é muito importante essa arborização nas vias públicas, e esse é 

um pedido da população, que é importante ouvir a população e ver quais 

as necessidades e anseios. E que foi um posicionamento da câmara em 

deixar o povo participar e se pronunciar, maneira essa muito bem aceita 

por todos e aplaudida pela população. O Vereador Gilson Rego 

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

assistindo através do facebook, e diz que gostaria mais uma vez de 

parabenizar os autores da emenda, e que a cidade necessita desse 

investimento também para a própria saúde da população. Que é 

importante uma cidade arborizada, que é a favor de arborização para a 
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cidade, mas que a falta de água é muito responsável por essa falta de 

arborização, porem espera que nos próximos anos o inverno seja melhor 

e que venha a dar para concretizar esse pedido. Em seguida o Presidente 

interino colocou a emenda em votação que depois de discutido foi 

aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. 

Reassumindo os trabalhos da mesa e concluída a leitura das emedas o 

Senhor Presidente passa a Senhora Secretária o parecer do relator e da 

comissão de finança e orçamento ao Projeto de lei Nº1761/2017 já com 

as emedas inclusas. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra aos líder do governo Ver. Gilson Rego. O Vereador Gilson Rego 

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

assistindo através do facebook, e diz que o PPA é um projeto grande mas 

que bem complexo por apresentar muitos números, é uma elaboração do 

executivo para os seus projetos e o que será executado durante quatro 

anos. É um projeto elaborado pelo executivo em conjunto com suas 

pastas, e depois analisado e emendado pelo poder legislativo, juntamente 

com a população que foi ouvida através da audiência pública. 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. Dando continuidade com concordância com os demais 

vereadores presentes dispensado o pequeno expediente. 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                                                                           Itacira Aires Nunes                             
           Presidente                                                                                                1º Secretária 
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