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     Ata da 12ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 17h30minh 

(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: JOSÉ 

GILSON RÊGO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, HUGO ALEXANDRE 

DOS SANTOS, JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, JOSÉ ALVES BENTO, 

RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, 

FRANCISCO JOSÉ FERNANDE DE AQUINO, FRANCISCA ITACIRA AIRES 

NUNES FRANCISCO AUGUSTO DE QUIROZ 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. Em seguida o Senhor Presidente apresentou a atas 

da 10ª sessão ordinária do ano em questão, que foi disponibilizada nos e-mails 

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

houve pronunciamento dos vereadores a mesma foi colocada em votação e foi 

aprovada por unanimidade dos votos dos Vereadores presentes. Dando 

continuidade O Presidente passou a Pauta da ordem do dia para A Senhora 

secretária fazer a leitura que consta as seguintes matérias: PROJETO DE LEI 

Nº 1791/2017, PROJETO DE LEI Nº 1824/2018, PROJETO DE LEI Nº 

1826/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°001/2018, PROJETO 
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DE DECRETO LEGISLATIVO N°002/2018, INDICAÇÃO Nº 036/2018, 

INDICAÇÃO Nº 040/2018, INDICAÇÃO Nº 041/2018, MOÇÃO DE PROFUNDO 

PESAR Nº 012/2018, MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR Nº 013/2018. Dando 

continuidade O Senhor presidente passou o Projeto de lei Nº1791/2018 para a 

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

Rua Projetada 03, de Rua Jorge Guedes do Rego, 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 Seu Jorge Guedes é um homem muito conhecido que nasceu em Pau 

dos Ferros, se ausentou por um tempo para morar em São Miguel mas que 

sempre frequentava a cidade onde nasceu, retornando para a mesma depois de 

alguns anos. Seu Jorge Guedes teve dois matrimônios com 22 filhos, família 

essa muito unida ao qual tem o prazer de ter uma convivência através de umas 

de suas noras. E que é justa essa homenagem a esse cidadão Pauferrense 

muito conhecido por toda a população, um homem de grande coração que 

sempre gostou de acolher as pessoas. Pois um grande homem tem o poder de 

engrandecer todos a suas voltas, e ele foi um grande homem. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa homenagem é justa a esse 

homem que prestou muito serviço a cidade de Pau dos Ferros, e que a vereadora 

está de parabéns por essa homenagem. Em seguida o senhor Presidente 

colocou o projeto de lei em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor presidente passou 

o Projeto de lei Nº1824/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que tem como lei: Dispõe sobre a criação do incentivo do Programa 

de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) aos 

servidores municipais que fazem parte das equipes do núcleo da vigilância 

em saúde e dá outras providências. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao vereador Líder do Governo. O Vereador Gilson Rego 

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

através do facebook,e diz que esse projeto nada mais é que a regulamentação 

do incentivo PQA-VS, as atividade de vigilância em saúde. E que ele próprio e 

sua razão já diz tudo, esse repasse é fundo a fundo que traz esse incentivo direto 

do ministério da saúde SUS, que regulamenta com 50% para os servidores que 
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atingem sua meta e 50% para a manutenção do próprio sistema. Então esse 

projeto é simples e de fácil entendimento para todos os edis, e espera que todos 

possam votar a favor desse projeto. O Vereador Renato Alves cumprimenta a 

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

facebook, e diz que como bem diz o vereador Gilson esse projeto já foi bem 

debatido e acordado entre os agentes de endemias. E que os agentes de saúde 

recebem a cada três meses através do programa Senes, e já para os agentes 

de Endemias só vem uma vez por ano. É um projeto simples que todos iram 

votar favorável, e que era uma cobrança que esse projeto fosse votado nesta 

sessão. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que esse 

projeto é muito bom, não é ótimo porque depende de algumas avaliações, pois 

devem ser pagam as funcionário que realmente merecem. E que seria ainda 

mais louvável se fosse uma porcentagem maior, mas já que é o que pode pagar 

o prefeito está de parabéns pelo projeto. E que como é um projeto a favor da 

população dará seu voto favorável. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a 

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

facebook, e diz que semana passada teve em discursão um projeto de lei 

parecido ao qual votou favorável, e que acatou ao parecer do relator através da 

comissão por saber que o relator é de caráter e sempre faz o correto. Mas que 

sabe que nem sempre o correto é o justo, e que por não ter se aprofundado no 

projeto por ter tido que se ausentar por questões pessoais e por esse motivo vai 

se abster de se pronunciar por achar que deveria ser mais. O Vereador Gugu 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o chefe do poder executivo por 

esse projeto que foi debatido pelo sindicato e comissão de agente de endemias 

que debateram esse assunto em todas as categorias, e que o chefe do poder 

executivo cumpriu o acordo que foi feito em reunião. E também está de parabéns 

os agentes de endemias por estarem sendo comtemplados com essa 

gratificação. Mas que não entendeu bem por que o presidente da comissão votou 

a favor do parecer do relator e agora se abstém do projeto, pois ao votar no 

parecer favorável se abster em plenário fica muito contraditório, e então fica a 

dúvida entre os cidadãos que estão assistindo a sessão. Por fim diz que vota a 

favor do projeto. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, 

e diz ao vereador Gugu Bessa que não cabe a ele dizer se foi contraditório ou 
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não, deixe a população julgar se é contraditório ou não, e que já se justificou 

porque vai se abster, pois se fosse prefeito sem dúvidas daria mais que 50%. O 

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

entendeu foi o presidente votar a favor do parecer e depois se abster, por que 

se ele se abster ao projeto não será a favor do parecer do relator. O senhor 

presidente diz que gostaria de esclarecer que o Vereador Sarg. Monteiro acolheu 

o parecer do relator, e que o parecer do relator é no aspecto constitucional 

jurídico, então ele não poderia descordar diante de todos os artigos posto na lei. 

Então a questão do parecer da comissão é em relação a sua constitucionalidade, 

portanto o vereador presidente colheu ao parecer, mas se posiciona se abstendo 

do voto por que ele não concorda plenamente com a proposição na sua proposta 

de atender só 50% do percentual para beneficiar através do incentivo. Mas que 

o questionamento do vereador Gugu também é salutar pois estão em um 

momento de democracia onde as opiniões devem ser respeitadas, e que fica 

feliz em presenciar essas questões nesses momentos tão ilustres e tão bacanas 

para a câmara municipal que pode ver questionamento importantes por partes 

dos vereadores. 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 com exceção da abstenção do vereador Sarg. Monteiro. 

O Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1826/2018 para a Senhora 

Secretária 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 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°001/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor 

Agamenon da Costa Melo. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a 

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

facebook, e diz que esse projeto de título de cidadão Pauferrense é mais que 

merecido a esse homem que vive a muitos anos na cidade de pau dos ferros, 

casado com Marivan, tem três filhos. E que é um cidadão de bem que tem seus 

relevados serviços prestados à população, e que espera que a casa acate a esse 

título de cidadão Pauferrense. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos 
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os presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, 

e diz que não poderia deixar de registrar que é uma homenagem justa, pois é 

testemunho das diversas vezes que Agamenon prestou serviços à população 

Pauferrense. O Senhor Presidente diz que o vereador faz uma proposta que 

considera justa, pois através de sua bibliografia percebesse que é um cidadão 

merecedor desse título, por toda luta e dedicação a família, e por ser um cidadão 

de bem. E que apesar de não ter uma convivência, mas que tem observado que 

é um cidadão merecedor desse título. Em seguida o senhor Presidente colocou 

o projeto de decreto legislativo em votação que depois de discutido foi aprovado 

por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente 

passou PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°002/2018 para a 

Senhora Secretária 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. Em seguida a senhora secretaria Ver. Itacira Aires pede ao senhor 

presidente que seja lida a sequência a Moção de Profundo Pesar pelo 

Falecimento do Sr. Saturnino Gonçalves de Almeida, pois sua neta Marianna 

precisa se ausentar para uma reunião de trabalho e gostaria de ouvir a 

homenagem proposta pela casa. O Senhor Presidente acata o pedido da 

secretaria e considera as duas moções de pesar em pauta. O Senhor Presidente 

passou Moção de Profundo Pesar Nº 012/2018 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como ementa: Moção de Profundo Pesar pelo 

falecimento do Sr. Licurgo Nunes Júnior. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor do requerimento. O Vereador Gilson Rego 

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

através do facebook, e diz que essa homenagem póstuma é mais que justa a 

um cidadão que é de uma família muito renomada e com muita história, e que 

viver setenta anos com quem ama ainda é pouco. Um grande homem que 

constituiu sua família junto com sua esposa tendo três filhos, sendo sempre um 

bom filho, esposo e pai. Um homem honrado que deixou um grande legado na 

terra.  O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz a Dr. Clinton e 

Doralice presentes que sua família é entrelaçada com a família Nunes, pois tem 

uma tia que é casada com um Nunes, e que é uma honra homenagear esse 
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homem que morreu mas que deixou história em Pau dos Ferros, um grande 

comerciante que engrandeceu a cidade. E que o ver. Gilson está de parabéns 

por essa homenagem ao saudoso Sr. Licurgo. O Vereador Gugu Bessa 

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

através do facebook, e parabeniza o Ver. Gilson pela proposição. E que é uma 

honra falar do Sr. Licurgo, um homem prestativo, simples e que nunca foi de 

demostrar posses. E que Deus o conserve em um bom lugar. O Vereador Sarg. 

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

assistindo através do facebook, e diz que é sempre bom demostrar seu carinho 

a todos, e que é um prazer votar em grandes nomes do Sr. Licurgo. O Vereador 

Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa homenagem é muito 

justa ao Sr. Licurgo. Um homem meigo, honesto e trabalhador, de uma família 

que prestou muito serviço ao município de Pau dos Ferros. A Vereadora Itacira 

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

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

Pois sempre foram muito próximos, por terem sido vizinho de sua sogra. E que 

ficou muito surpresa ao saber de sua morte, mas que através dessa homenagem 

vem transmitir a toda família seu pesar. E dizer que ele era um grande homem, 

amante da cidade de Pau dos Ferros, e que grandes homens não morrem 

apenas partem primeiro que nós. E que tem certeza que ele estará guardado na 

memória de toda sua família e amigos sempre. O Vereador Galego do Alho 

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

através do facebook, e diz que gostaria de Parabenizar o Ver. Gilson a esse 

grande homem que foi Sr. Licurgo, batalhador e amigo. E que deixa a sua 

solidariedade a toda a família. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que a moção de pesar é o momento em que temos a certeza 

que a pessoa que partiu desse mundo com certeza terá um encontro com Deus. 

E que nos dia atuais as pessoas banalizam demais os enterros, e com isso 

muitas vezes deixam o respeito por aquele corpo que ali está naquele momento. 

E que devemos ter mais amor aqui na terra entre os humanos. E que Deus der 

o conforto e abençoe toda a família. O Presidente diz que também gostaria de 

ser solidário a família do Sr. Licurgo Nunes, ele aposentado do TER do Rio 

Grande do Norte, teve a oportunidade de esta com ele em um momento muito 

importante, na inauguração do Fórum eleitoral de Pau dos Ferros, quando na 
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época também era presidente da casa. E que em seu discurso sentiu o carinho 

e amor que ele tinha por seu pai, com a preocupação em sua homenagem ao 

seu pai desembargador. E na oportunidade sentiu-se muito feliz em estar ao lado 

de muitas autoridades. Então aquela pessoa que valoriza seu pai e sua família 

merece muito uma grande homenagem como essa. E que mesmo não tendo tido 

uma grande convivência com ele nunca esqueceu o seu carinho e zelo pela 

memória de seu pai. Por tanto deixa o seu reconhecimento a toda a família pelo 

grande homem que foi.  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. O Senhor Presidente passou Moção de 

Profundo Pesar Nº 013/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que tem como ementa: Moção de Profundo Pesar pelo Falecimento do 

Sr. Saturnino Gonçalves de Almeida. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao autor do requerimento. A Vereadora Itacira Aires 

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

através do facebook, e também os familiares do Sr. Saturno representados por 

suas filhas Betânia, Bernadete, neta Marianna e sua sobrinha Gorete. E que 

neste momento homenageiam um grande homem não só em altura, mas 

também em ações. Um homem que viveu a maioria de sua vida em Pau dos 

Ferros, mesmo não sendo natural desta cidade construiu seu comercio e 

grandes amigos nesta cidade. Um grande homem, marido, pai e avô, sempre 

com sua calma e paciência conseguiu criar um grande laço com a população. 

Então essa é uma forma de homenagear esse homem que escolheu Pau dos 

Ferros como sua cidade. E que um grande homem não morre sem deixar suas 

marcas nos caminhos onde passou, um grande homem não morre sem ter sido 

capaz de dar lições de vida, um grande homem não morre sem ter amado 

alguém, um grande homem não morre sem ter sido amado por alguém, um 

grande homem não morre sem ter um outro que conte sua história. E aqui está 

o exemplo de quem foi Sr. Saturno, o homem que deixou suas marcas para que 

outras pessoas contem, e que essa marcas de honestidade, amizade e amor a 

sua família. Por fim deixa sua homenagem ao Sr. Saturno, e que fiquem 

guardados todos os ensinamentos e legado que ele deixou. O Vereador Gordo 

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

assistindo através do facebook, e falar para a família de Sr. Saturno sempre foi 
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do seu coração, pois foi o primeiro dono de oficina em Pau dos Ferros. Sempre 

com grandes amigos teve uma grande amizade com a sua família. O Vereador 

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

assistindo através do facebook, em especial a família do Sr. Saturno. E que falar 

de Saturno é também falar da história de Pau dos Ferros, pois veio trazendo 

desenvolvimento para a cidade com sua oficina. Saturno sempre foi um homem 

de bom coração, que lembra que na década de oitenta um cidadão enfermo que 

precisava ser transferido para a capital mas não tinha condições, ele como uma 

pessoa humana pegou esse cidadão e levou e seu carro por conta própria para 

não deixa-lo sem assistência. E por fim diz a família que tem certeza que ele está 

em um bom lugar, pois plantou muita coisa boa na terra. O Vereador Gilson Rego 

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

através do facebook, e diz que o Sr. Saturno era um cidadão de bem, muito 

dedicado a sua família, que sempre fez de tudo para ajudar ao próximo. E que a 

cada dia a casa se engrandece mais com essas homenagens a pessoas que 

merecem. Homenagem mais que justa a esse cidadão que só praticou o bem. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, diz que Sr. Saturno foi um 

grande homem que deixou grandes ações e ensinamentos na terra, que algumas 

vezes em sua batalha contra a doença o encontrou no hospital, sempre 

cumprimentando a todos com respeito. E que tem certeza que ele estará olhando 

por toda sua família onde estar. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que Sr. Saturno foi um Homem muito Humano que sempre 

ajudou a todos, sempre muito compromissado com seus trabalhos procurava 

satisfazer todos os seus clientes, e que é justa essa homenagem. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, em especial a família do Sr. Saturno, e diz 

que também iria colocar essa moção de pesar, mas que tudo é da permissão do 

senhor e que Bolinha foi a escolhida por Deus para prestar essa homenagem. 

Que teve pouca convivência e a proximidade que teve com seu Saturno, um 

contato de cliente juntamente com seu pai. E que tem um grande carinho por sua 

neta Marianna que sempre esteve ao seu lado em momentos difíceis ao qual 

estende seus sentimentos e ombro amigo como amparo. E que assim como o 

Rei Davi, Seu Saturno faleceu em sua cama, no seu leito, e que no mundo em 
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que vivemos onde as pessoas perdem seus entes queridos de formas tão 

trágicas ele morreu calmo. Um homem santo que era, Rei Davi permitido por 

Deus e ungido por Deus, ele enfrentou muitas dificuldades inclusive com os filhos 

que perdeu. E que o assemelha a Seu Saturno que cumpriu seu caminho, foi 

tranquilo. E tem uma frase que gosto de citar de Paulo Pitarso ela é incansável 

a gente sempre quando ouve se emociona, e gostaria de citar que ele combateu 

um bom combate, acabou sua carreira aqui na terra mas guardou a fé. E que 

desde agora a coroa da Justiça está guardada a qual o senhor justo Juiz me dará 

naquele dia e não somente a ele mas também a todos aqueles que amarem a 

sua vida, e a coroa não foi da sua Paulo de Tarso é dada também a Seu Saturno, 

que como todos são Testemunha e com todos falaram aqui um homem honesto, 

honrado, que honrou sua família, isso é muito bonito, isso é muito bonito e isso 

é prazeroso para Deus, quando o filho honra Deus e seu Saturno pelo que todo 

mundo falou ele Louvor Deus. E com certeza não sei se ele está nos vendo aqui, 

mas com certeza ele ganhou o reino do céu, e em nome de Mariana mais uma 

vez externar seu pesar a toda família e dizer que mesmo sendo uma dor Grande 

para Família, é uma honra poder voltar nessa homenagem póstuma. O Vereador 

Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que falar de Seu Saturno lembra 

de sua oficina, e que em seu primeiro emprego na Jardinense, ao chegar o 

comentário de todos era que Seu Saturno era quem colocava todos os 

cobradores da empresa. E que via aquela juventude de 18 anos agradecendo a 

ele, e que muitas das vezes no seu momento de enfermidade fez muita oração, 

pois é orar e ação, pois ele fez muita ação aqui na terra. E que o nosso objetivo 

é cuidar um do outro e quando o patriarca vai ele deixa que os outros cuidem e 

deem continuidade a suas ações. E que nós só levamos daqui o amor, e temos 

que amar um ao outro, que um dia todos se encontraram na eternidade, e lá não 

terá nem tristeza nem angustia, só alegria. O Senhor Presidente diz que após 

ouvir a todos não poderia deixar de se reportar a matéria, pois são tantas as 

qualidades que todos expressaram a Seu Saturno, e que diante de tantos anos 

nessa casa dificilmente passará uma moção de pesar de alguém que não tenha 

conhecido. E que pra não ser repetitivo vai falar de alguns fatos que se passaram 

com Seu Saturno. Acha que no ano tinha seus 12 anos, sempre foi batalhador, 

e lembra que vendia dindinho pra Dona Joanita Cabral, que chegou na oficina 

de seu saturno por volta das noves horas e ele disse, menino o que é? Eu 
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respondi que estava vendendo dindinho, e ele retrucou, você não acha que está 

muito cedo pra vender esse negócio? tão gelado. Com o passar do tempo 

passou a vender cocada pra sua prima Raimunda Vidal. Então pelo mesmo 

horário resolveu passar, pois já não vendia dindin, dessa vez era cocada. 

Quando ele olhou disse que era danado, pois diga Seu Saturno. Horário de 

vender cocada é de tarde, pois o povo já tem almoçado. Foi embora e passou o 

tempo, começou a vender bolo, o tal do pão de ló, feito por Terezinha de 

Pedrosa, então resolveu ir até a oficina dessa vez a tarde pois já havia ido duas 

vezes pela manhã. Na hora que ele olhou disse logo, você é muito danado 

mesmo, meu filho hora de vende bolo é pela manhã quando o povo toma café. 

Então faz esse registro que de certa forma, acaba fazendo parte da vida dele 

com essa história, isso se tratando de um grande homem que acreditou nessa 

cidade. E que hoje tem um carinho muito grande por sua neta Marianna, e vai 

dizer as palavras que escutou no dia em que seu pai João Queiroz estava sendo 

velado no plenário dessa casa. E uma da autoridades chamou e perguntou como 

estava a situação, eu disse que estava bem. Logo em seguida ele perguntou 

como estava o meus irmão, falei que bem. Ai ele disse, levante a cabeça, seu 

pai conseguiu fazer uma grande história, e deixou todos vocês para dar 

continuidade a essa história. E que é normal a emoção, pois faça valer o esforço 

dele. Então gostaria de repassar essas palavra a Marianna, neta e filha de Seu 

Saturno. Um cidadão de bem que orgulha a todos em poder te homenagear, 

então a iniciativa da Vereadora Bolinha é louvável, diante do grande cidadão e 

pelos atos que praticou na terra está em um bom lugar. 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. O Senhor 

Presidente passou A INDICAÇÃO Nº 036/2018 para a Senhora Secretária para 

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

a pavimentação e saneamento da Rua Francisco Alexandre de Holanda, no 

Bairro Riacho do Meio. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que em outra legislaturas já pediu essa rua, mas que até hoje 

ainda não foi atendido, é uma batalha de anos aos moradores da referida rua, 

pois quando chove os esgotos ficam a céu aberto. O Vereador Xixico 

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

muito dessa melhoria, pois os moradores sofrem com os esgotos a céu aberto. 
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O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, diz que a anos os 

moradores da referida rua sempre sofreram com a falta de saneamento, e que 

já morou na referida rua e sentiu na pele. 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 

o indicação nº 040/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura 

que tem como ementa: Requer ao Executivo Municipal a pavimentação e 

drenagem da rua Raimundo Mariano de Melo, no Bairro Vista. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra aos autor (a) da indicação. O 

Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, e diz que reivindica 

essa melhoria pois a rua se encontra 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 o indicação nº 041/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita 

a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo Municipal a 

pavimentação e drenagem da rua Vicente Barros, no Bairro Frei Damião. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra aos 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 rua 

está em situação complicada de acesso, e que essa rua tem a necessidade que 

seja feita essas melhorias, pois o acesso está quase impossível. 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. O Senhor Presidente passa a senhora secretária o 

oficio nº125/2018, que dar resposta a indicação nº09/18. Em seguida lembra 

aos senhores vereadores que a declaração de bens que deverá ser entregue a 

casa o prazo é até o dia 30 de maio, que já vem lembrando a duas semanas.  

Dando continuidade declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes 

Vereadores: FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, JADER JÚNIOR, 

FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ, JOSÉ ALVES BENTO, JOSÉ GILSON 

RÊGO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO. O vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que primeiro para parabenizar todas as mães do município de Pau dos Ferros, 

uma data mais que merecida. Parabenizar também o gari por seu dia que foi dia 
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seis de maio, aquela pessoa que trabalha incansavelmente para deixar a cidade 

limpa, e para o bem estar de todos. E quem vem a tribuna também para dar a 

notícia que mediante a contratação serão recolhidos os gatos que estão na rua, 

e que a prefeitura passara uma quantia de quatro mil reais para essa instituição. 

Portanto parabeniza a Prefeitura de Pau dos Ferros, juntamente com a secretaria 

de Saúde de do município. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e parabeniza a todas as mães e aos Garis que fazem a limpeza da 

nossa cidade. E que o Padre Possidio fez a doação do salão nossa Senhora das 

Graças para ser a sede da banda de música. O Vereador Xixico cumprimenta a 

todos os presentes, e diz quem está na tribuna pra fazer mais uma cobrança, e 

o prefeito ainda não deu satisfação as emedas aprovadas pela casa legislativa, 

e o segundo assunto é a calamidade das estradas e ruas da cidade. Que já está 

cansado do Prefeito mandar as melhorias ser aprovado e ele não fazer nada. Só 

tem visto remanejamento de dinheiro mais nada de obras sendo feitas. O Ver. 

Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria de falar 

de algumas visitas que fez a postos de saúde, no posto da barragem faz dois 

meses que não tem medico, no perímetro a unidade além de esta sem condições 

de atendimento ao cidadão não tem médico. E que é uma vergonha ver a 

rejeição a secretária de saúde na unidades de saúde. Parabeniza também o 

colega ver. Gordo do bar pela notícia dada a população. Mas que gostaria de 

pedir a todos os vereadores a sensibilidade a duas criança que precisam de um 

carro pra pegar essas crianças para fazer uma reabilitação, e faz um apelo de 

sensibilidade por essas crianças. E triste ouvir das pessoas o descaso para com 

o seres humanos da parte da Secretária de saúde. O Ver. Gilson rego 

cumprimenta a todos os presentes, parabenizar os garis pelo seu dia, e também 

a vereadora Bolinha que foi escolhida como destaque do ano de 2017. E de 

antemão gostaria de dizer falar ao ver. Sarg.  Monteiro que fale por ele e não por 

todos os edis da casa. E que o vereador tem que trabalhar com dados precisos, 

falando por si sem colocar palavras nas bocas dos outros. E diz que os 

vereadores são o poder, tem o poder de fazer e que merecem respeito. E que o 

perímetro já passou mais de seis meses sem medico está com apenas dois 

meses, então está tendo uma transição. O Ver. Gugu Bessa cumprimenta a 

todos os presentes, e convida a todos para o encontro do PR que irá acontecer, 

no Edem clube na cidade de Pau dos Ferros, no próximo sábado. Um encontro 
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Regional que contará com palestras, e diálogo com o pré-candidato a deputado 

federal João Maia. O Ver. Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, e 

parabeniza a ver. Bolinha pelo destaque do ano de 2017, e registrar seus 

parabéns aos garis que sempre estão dia e noite fazendo a limpeza da cidade. 

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                             
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