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Ata da 13ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª (Décima 
Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, realizada aos vinte 
e quatro 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. 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 1820/2018, PROJETO DE LEI Nº 1826/2018, 
PROJETO DE LEI Nº 1827/2018, PROJETO DE LEI Nº 1829/2018, PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO N°003/2018, INDICAÇÃO Nº 042/2018, 
INDICAÇÃO Nº 043/2018, INDICAÇÃO Nº 044/2018, INDICAÇÃO Nº 045/2018, 
MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR Nº 014/2018, MOÇÃO DE PROFUNDO 
PESAR Nº 015/2018. Dando continuidade o Senhor Presidente apresentou a 
atas da 11ª 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. Em seguida 
o Senhor Presidente apresentou a atas da 12ª 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 Senhor presidente 
passou o Projeto de lei Nº1820/2018 para a Senhora Secretária para que seja 
feita a leitura que tem como lei: Institui o Dia do Escoteiro, a ser comemorado 
anualmente em 23 de abril, integrando o calendário oficial de eventos do 
Município de Pau dos Ferros e dá outras providências. Concluída a leitura o 
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Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do projeto de lei. O Vereador 
Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 
estão assistindo através do facebook, e cumprimenta em especial os escoteiros 
que estão na plenária o presidente Juvêncio, os ecoturistas Fernanda, João, 
Fani, Alan e Edinha. E dizer da importância desse projeto que nada mais é que 
um grande exemplo de cidadania, pois é uma instituição que realmente tem 
ensinado aos jovens o que é cidadania, e quais os direitos e deveres. 
Parabenizar a todos os presentes e pedir aos vereadores que possam fazer 
justiça a uma entidade como essa, e aprovem esse projeto de lei e torna o dia 
do escoteiro na cidade de Pau dos Ferros. O Vereador Gordo do Bar 
cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo 
através do facebook, em especial ao plenário lotada, e também parabenizar o 
vereador por esse projeto de lei. E que ver o grupo como batalhador que presta 
muito serviço a Pau dos ferros, e que isso deve ser reconhecido. O Vereador 
Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 
estão assistindo através do facebook, e parabeniza o vereador pela proposição, 
a esse grupo que faz um belo serviço na cidade, um trabalho louvável que 
merece o reconhecimento de todos. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a 
todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através do 
facebook, e parabeniza o vereador pela proposição a esses escoteiros que 
simbolizam o caminho certo para os jovens, que estão sempre de parabéns pelo 
trabalho desenvolvido na cidade. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 
presentes, e diz que esse projeto chegou em boa hora, e que realmente esse 
grupo presta um serviço muito relevante a cidade de Pau dos Ferros. O Vereador 
Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 
estão assistindo através do facebook, e parabeniza o colega vereador pela 
matéria, e diz que falar dos escoteiros é muito prazeroso, pois um trabalho feito 
por ele volta multiplicado para a sociedade.  E como já foi falado na casa, Pau 
dos Ferros ganha com essa preposição, que lembra que há alguns anos atrás 
era um sonho da maioria dos jovens participar do grupo de escoteiros, mas que 
o fardamento era muito caro e algumas burocracias, mas aí o amigo Juvêncio 
conseguiu reverter essa situação através de projetos sociais. E esse dia que 
ficará marcado em Pau dos Ferros seja feito alguns movimentos juntos aos 
grupos para os destacar. E que mediante a todos torna público que o seu salário 
do mês, no dia do escoteiro de cinco mil novecentos e cinquenta, será distribuído 
para o escoteiro no mês do escoteiro a partir do próximo ano. E que faz isso com 
muito prazer. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, como 
também a todos que estão assistindo através do facebook, e que o trabalho 
realizado pelos escoteiros é louvável, um trabalho feito por amor a humanidade. 
Trabalho esse que retira muitos do caminho errado e conduz ao caminho da 
educação. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como 
também a todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o 
vereador Hugo pela matéria, assim como também parabeniza a todos os 
escoteiros pelos trabalhos prestados à população. O Vereador Junhão 
cumprimenta a todos os presentes, e diz que é uma honra esta como vereador 
para votar nesse projeto, a esses grupos que estão de parabéns pelo trabalho 
que desenvolve na cidade não deixando morre a cultura da cidade em especial 
ao desfile cívico do dia 7 de setembro. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a 
todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através do 
facebook, em especial aos escoteiros que hoje são os homenageados, e que em 
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falar dos escoteiros lembra de grandes nomes como da Senhora Raimunda de 
Guido e do Dr. Zé de Milson de Holanda que sempre levantaram a bandeira dos 
escoteiros e defendiam o seu trabalho. Parabeniza os escoteiros por seu 
trabalho desenvolvido no município, ajudando a muitos jovens. E que continuem 
com o trabalho desenvolvido para que as crianças possam seguir o caminho do 
bem. Que seu voto é favorável a esse projeto, que continuem a levantar a 
bandeira de luta e coragem. O presidente diz que é louvável a esse projeto 
embora nesse dia já seja comemorado mundialmente o dia do escoteiro, mas 
que o vereador deve ter seu motivo em escolher essa data para comemorar 
também no calendário do município. Mas que essa proposta é muito importante 
e justa, pois são grupos importantes para o município. E que espera que no 
município essa data se bem comemorada. 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 Nº1826/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 
leitura que tem como lei: Denomina a Rua Projetada 01, de Rua Sérgio Joca, 
Localizada no Loteamento Ares da Serra. Concluída a leitura o Senhor 
Presidente passou os trabalhos da mesa para o vice-presidente da casa 
Francisco Augusto de Queiroz para que pudesse fazer a defesa da matéria. O 
Vereador Eraldo Alves cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 
que estão assistindo através do facebook, e diz que gostaria de imortalizar o 
nome desse cidadão que merece essa homenagem por ter sido um ex 
combatente e patriota, foi um agricultor, pecuarista e homem de bem. E que esta 
casa sempre foi reconhecedora de pessoas de bem independente de seu nível 
escolar ou financeiro. Mas Sergio Joca criou sua família com honestidade, hoje 
todos formados, conhecidos na cidade por todos. Um homem humilde 
merecedor dessa proposta, e que é gratificante homenagear pessoas assim 
como Sergio Joca. 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 de imortalizar Sergio Joca dando 
seu nome a essa rua. Dizer que seu Sergio foi muito amigo de seu pai, e que 
conhece quase todos os filhos dele, e que é muito bom imortalizar o nome de 
uma pessoa que prestou relevantes serviços ao município. E que mesmo diante 
de tanta dificuldade criou seus filhos com dignidade e deixou a grande maioria 
formados. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 
também a todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o Ver. 
Eraldo Alves mais que justa imortalizando com seu nome em uma rua próximo 
onde era uma de suas propriedades. Um grande homem conhecido por todos da 
cidade. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, diz que não teve 
uma grande convivência com ele, mas que o pouco que conviveu teve o prazer 
disfrutar de algumas conversas. Também além de conhecer alguns de seus 
filhos que cuidaram muito bem dele. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a 
todos os presentes, e parabeniza o vereador por imortalizar esse cidadão de 
bem que passou pela cidade. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os 
presentes, e diz que o Ver. Eraldo está de parabéns, por imortalizar esse homem 
que serviu a todos, e que constituiu uma grande família de pessoas de bem. E 
que a casa está de parabéns pelos reconhecimentos. O Presidente interino diz 
que o Senhor Sergio Joca merece toda a homenagem, pois foi um homem que 
serviu a pátria e ao município. Em seguida o Senhor Presidente Eraldo Alves 
retoma os trabalhos da mesa e agradece a todos os vereadores pelo acolhimento 
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da matéria, e pelas belas palavras de todos. Pelo histórico desse grande homem 
que deixou uma família renomada. 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 ver. Hugo Alexandre autor do Projeto de lei Nº1827/2018 
pede para que seja retirado de Pauta, pois o mesmo precisa de algumas 
alterações e posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. O 
Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1829/2018 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°003/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura. Concluída a 
leitura do projeto de decreto legislativo 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 A 
INDICAÇÃO Nº 042/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura 
que tem como ementa: Requer ao Executivo Municipal, que atenda ao 
requerimento nº 018/18. 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 reivindicação é porque vai começar a festa do padroeiro 
dia três e precisa com urgência que seja ajeitada, esse pedido já é antigo e não 
foi resolvido, pede a sensibilidade do executivo. O Vereador Junhão 
cumprimenta a todos os presentes, diz que é bem importante essa proposição 
pois é de muita necessidade para a melhoria daquele bairro. O Vereador Renato 
Alves cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 
assistindo através do facebook, parabeniza o Ver. Gugu Bessa pois também já 
foi procurado pelos moradores daquele bairro para que fosse feito esse apelo ao 
executivo, e com essa festividade deixaria o bairro ainda mais bonito e 
agradável. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, como 
também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que é mais que 
justa essa reivindicação, mas que a gestão está passando por uma grande 
dificuldade, mas que devido as chuvas tem dificultado ainda mais a situação, e 
que sabe que boa vontade é o que não falta por parte do prefeito e da secretaria. 
O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como também a 
todos que estão assistindo através do facebook, parabeniza o Ver. Gugu por seu 
pedido e por sempre está pensando na população. 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 043/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita 
a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo Municipal, a 
terraplanagem nas Estradas Vicinais que dão acesso ao Sitio Várzea Nova, 
neste Município. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 
autor (a) da Indicação. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os 
presentes, e diz que também é um pedido de recuperação de estradas, e que foi 
procurada por moradores do sitio, trazendo também fotos para que fosse feito 
esse pedido por aquela população, que está gritando por socorro por não ter 
acesso nas estradas. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 
presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 



5-12 
 

diz que é uma indicação louvável, pois a população da zona rural está pedindo 
ajuda para que seus moradores tenham o direito de ir e vir. E que espera que a 
administração municipal olhe com bons olhos para esse pedido, que toda a zona 
rural quer essa melhoria. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os 
presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 
parabeniza a colega vereadora por essa indicação, e sabe da competência do 
secretário competente a pasta, que ele está fazendo o possível para atender aos 
pedidos, mas que as maquinas estão quebradas. E que a zona rural está em 
uma situação muito precária e que o chefe do executivo tome as providências 
para essas maquinas, pois, a população da zona rural pede essa ajuda. E pede 
ao líder da bancada que procure o prefeito para saber o motivo dessa situação 
ainda não ter sido resolvida, pois apesar da chuva já está na hora de resolver o 
problema desses agricultores que merecem essa melhoria.  O Vereador Gugu 
Bessa cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 
assistindo através do facebook, e parabeniza a vereadora Bolinha por essa 
proposição, pois também foi procurado por vários moradores da zona rural, e 
que já estão com 16 meses que não é resolvido o problema dos moradores da 
zona rural, e eles estão clamando por ajuda. E que o momento é esse pois deu 
uma parada nas chuvas. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 
presentes, e parabeniza o pedido da vereadora, pois também já foi procurado 
pela população dessa comunidade com esse apelo para que sejam tomadas as 
medidas necessárias. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 
presentes, e parabeniza o pedido da vereadora pois já está mais que na hora da 
gestão se sensibilizar e olhar mais pela zona rural do município. O Vereador 
Hugo Alexandre diz que se essa situação persistir é hora de chamar o secretario 
competente pela pasta para ele se justificar, o que não pode é continuar como 
está. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, como também 
a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que entende essa 
cobrança, mas que fazia muito tempo que não tinha um inverno assim, e que 
tudo é burocracia e que por ter sido uma empresa de outro estado talvez esteja 
tendo alguns problemas para que possa ser solucionado esse problema. E em 
relação a chamar o secretário acha que ele não terá problemas em vir prestar 
esclarecimentos, ao contrário dos mandatos passados que os secretários eram 
bloqueados para não serem chamados a casa. E que é uma cobrança legitima, 
mas as chuvas ainda continuam e que sem dúvidas também tem algumas 
burocracias que impedem essa situação de ser resolvida. O senhor presidente 
também se reporta ao assunto e diz que uma coisa é pedir para recuperar as 
estradas, e outra coisa é se atender as situações que ocorrem durante o período 
chuvoso. Isso é tão somente falta de planejamento, não adianta reclamar de 
máquina quebrada, pois elas não fazem estradas no inverno, e o que a 
população está reclamando é somente dos atoleiros que tem na estrada das 
zonas rurais que se resolve com boa vontade, pois a prefeitura recolhe material 
de construção que poderia muito bem resolver paliativamente a situação dos 
atoleiros. Então isso é iniciativa pois todos sabem que existe questões 
burocráticas, mas com um pouco de boa vontade e planejamento tudo se 
resolveria. E que tem andado na zona rural em especial na Maniçoba e tem visto 
que está uma calamidade. Está faltando vontade e determinação para resolver 
essa situação, e a vereadora está correta em pedir para consertar o atoleiro da 
zona rural pois as comunidades estão passando muita necessidade. E que 
outros prefeitos que antecederam passaram por esse mesmo problema, mas 
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dessa vez está fora do normal esse abandono na zona rural, que não adianta 
tentar colocar a culpa em maquinas por que agora no inverno o que resolve é 
colocar entulhos para acabar os atoleiros, e mais uma vez parabeniza a 
vereadora pela matéria. O Ver. Xixico pede para que seja encerrada discussão 
pois tem outras matérias a serem discutidas. O Senhor Presidente diz que o 
assunto que está sendo discutido é sobre a matéria então não importa o tempo 
pois estão discutindo a necessidade da população. O Vereador Gilson Rego 
cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo 
através do facebook, diz que cada um tem seu lado para defender, e pede para 
que em seguida seja colocada se possível as moções de pesar, pois as pessoas 
precisam se ausentar. 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 Moção de Profundo Pesar 
Nº 015/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 
como ementa: Moção de Profundo Pesar pelo Falecimento do Sr. Francisco 
Ferreira Pinto. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao 
autor da Moção de pesar. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os 
presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 
diz que falar de Seu Titico é falar de uma pessoa que viveu único e 
inclusivamente para o bem, deixou sua esposa e filhos criados com respeito e 
uma boa educação, com fé e humildade. Uma pessoa que partiu deixando bons 
amigos, pois sempre foi muito respeitoso com todos, e que fique registrado nessa 
casa a moção de pesar a esse cidadão de bem que foi Seu Titico, e que com 
certeza deixou seu reflexo nos filhos. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a 
todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através do 
facebook, a muito tempo conhece a família de Seu Titico, e é amigo de seus 
filhos. Seu titico foi comerciante por muitos anos junto a sua Dona Loira fizeram 
parte do crescimento de da cidade. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a 
todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através do 
facebook, em especial a família de Seu Titico a sua esposa Loira que é sua 
prima. Titico foi casado por 60 anos com Dona Loira com quem construiu sua 
família, e hoje fazem essa homenagem a esse grande homem, pacato, sereno e 
muito humilde, e com isso tudo deixou sua história de vida e ensinamento a todos 
que sempre esteve por perto. Então são as melhores histórias, lembranças, bons 
exemplos e uma educação cheia de muito amor. O Vereador Renato Alves 
cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo 
através do facebook, essa moção de pesar é um reconhecimento ao grande 
homem que foi Titico. E o que podemos carregar em nossos corações são as 
boas lembranças e ensinamentos. E que deixou um grande legado aos que aqui 
ficaram, uma família unida e cativadora. E pela pessoa que ele foi Deus reservou 
um bom lugar para ele no céu. Por fim pede ao ver. para se subscrever.  O 
Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, e diz que através 
de seu filho Jonas deixa seu pesar e apoio a toda a família. O Vereador Gugu 
Bessa cumprimenta a todos os presentes, diz que gostaria também de deixar 
seu apoio a toda a família, através do grande homem e amigo que foi Seu Titico. 
O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, e diz que seu 
pai sempre lhe falou muito bem de Seu Titico, um amigo de todos que foi um 
grande homem na cidade de Pau dos Ferros. O Vereador Junhão cumprimenta 
a todos os presentes, e diz que nas moções de pesar gosta sempre de citar que 
Jesus chorou ao perder seu amigo Lazaro, mas sua filha se mal dizia falando 
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que se Deus estivesse la isso não teria acontecido, porem Deus está sempre em 
todo lugar cuidando de todos sempre com humildade e amor sempre. O 
Presidente diz que também gostaria de ser solidário a família, e cumprimenta a 
toda a família. Seu Titico foi muito amigo de seu pai João Queiroz, que não teve 
muita convivência, mas que testemunha a grande pessoa que ele foi para a 
cidade de Pau dos Ferros. E que sempre escutou muitas histórias de vida sobre 
ele e sobre o grande homem que ele foi, a perca é irreparável, e a saudade é 
muito grande, mas que é louvável falar dessa grande pessoa como pai de família, 
comerciante e batalhador. 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 014/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 
leitura que tem como ementa: Moção de Profundo Pesar pelo Falecimento do 
Sra. Júlia Maria da Conceição. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou 
a palavra ao autor da moção de Pesar. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta 
a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através do 
facebook, e que gostaria de saudar os familiares de Dona Julia. Uma senhora 
que teve 25 filhos, ficando com apenas 7 vivos, 56 netos, 54 bisnetos e 9 
tataranetos. Uma senhora humilde que viveu apenas para sua casa e família, e 
esse é um reconhecimento daqueles que representam o povo, e isso mostra que 
Dona Júlia era uma pessoa de bem que merece a justeza dessa homenagem 
mesmo não estando mais presente, isso engrandece sua família em saber que 
ela deixou seus ensinamento e legado na terra, através um uma grande família 
unida. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria 
de deixar sua homenagem a uma grande mulher que sempre fez tudo por sua 
família, humilde sempre batalhou para criar sua família. E por isso é justa essa 
homenagem póstuma. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 
presentes, em especial a família cósmico, uma família humilde, mas querida por 
toda a população. Por fim parabeniza o Ver. Sarg. Monteiro por essa justa 
homenagem. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, e 
parabeniza o Ver. Sarg. Monteiro pela justa homenagem, pois Dona Júlia foi uma 
grande guerreira, que criou sua família na agricultura, e que ela deixou um 
grande legado com uma família numerosa e de respeito sempre acolhendo os 
seus filhos. E que devemos sempre guardar as melhores lembranças e 
ensinamentos, guardar também todas as alegrias os momentos felizes vividos 
juntos. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 
também a todos que estão assistindo através do facebook, e falar da família 
Cósmico é falar da história da cidade, uma família grande humilde e que sempre 
viveu feliz mesmo diante de muita dificuldade. O Vereador Gilson Rego 
cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo 
através do facebook, e que é mais que merecida essa homenagem a essa 
grande mulher que foi muito bem cuidada por seus filhos, e que diante de tanta 
violência e morte prematura ter a honra de conviver até os 94 anos é para 
poucos, então vamos carregar esse legado e ensinamentos. O Vereador Galego 
do Alho cumprimenta a todos os presentes, e diz que é uma honra prestar essa 
homenagem a essa grande mulher que foi Dona Júlia, amiga de sua mãe Dona 
Júlia sempre foi muito católica com as demais senhoras que moram ali na 
comunidade de São Benedito. E que ela ao partir com 94 anos deixou uma 
grande família e muito ensinamentos para todos os que estiveram ao seu lado 
sempre. Então com a fé em Deus e com os ensinamentos de Dona Júlia sigam 
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em frente, propagando os ensinamento. O Vereador Galego do Alho 
cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o Ver. sarg. Monteiro, e diz que 
o que podemos levar são as lembranças boas e ensinamentos. O senhor 
Presidente também cumprimenta a família e diz que ficou muito feliz em ouvir 
todas as histórias que contaram sobre Dona Júlia, não teve a oportunidade de 
conhece-la mas conhece uma grande parte da família e tem amigos. E diz que 
cada um tem a sua aproximação com a família de humildade, que merece a 
homenagem por seus ensinamentos. E que tem a visão de que na casa se 
homenageia quem tem de fato merece. 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 044/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura 
que tem como ementa: Requer ao Executivo Municipal, que atenda ao 
requerimento nº 167/17. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 
palavra ao/a autor (a) da Indicação. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 
presentes, e diz que essa indicação é para melhoria dos moradores dessa rua 
que a tempos pede essa pavimentação, uma rua curta que não seria muito custo 
para a prefeitura. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz 
que o Ver. está de parabéns que se olhado com bons olhos teria como sulucionar 
o problema daquela população. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 
presentes, diz que a situação da rua é muito triste para os moradores. 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 045/2018 para a Senhora Secretária 
para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo 
Municipal, Providências urgentes para a contratação de médicos para as 
Unidades Básicas de Saúde. 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, e diz que esse é um pedido da população ao representante 
do povo, pois o prefeito havia prometido que os colocaria medico em todos os 
lugares e não está tendo. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os 
presentes, e diz que essa indicação é uma reivindicação que Pau dos ferros toda 
esta clamando por falta de medico, pois, os postos de saúde estão sem médicos. 
E esse é o apelo feito pela casa, para que todos se unam e consigam resolver 
esse problema. E também a questão da UBA que ainda está fechada e o mato 
tomando de conta. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, 
e diz que essa indicação é pertinente, e que essa foi uma cobrança de todos os 
vereadores na gestão passada. É uma preocupação de Gilson também, ele pode 
não está expondo em redes sociais, e que seja levado pelo mesmo a questão 
das fichas de referência que não estão sendo aceitas por qualquer medico, isso 
é um absurdo, pois procedimentos simples tem que está ocupando UBS pra 
fazer requisições chegando a tumultuar uma unidade sem necessidade. E pede 
que seja convocada a secretária de saúde para se justificar sobre esse assunto, 
pois isso não pode ser admitido. Sobre os atendimentos a secretária falou que 
em sua ausência deixaria uma pessoa para resolver as situações e isso não está 
acontecendo. E que é necessário que seja resolvido o mais rápido possível esse 
o problema dos médicos nas unidades, pois a população não pode ficar sem 
atendimento. E em questão a essas fichas de referência não está eficaz, tem 
que procurar resolver essa situação. Pois falta os médicos para requisitar os 
remédios, e os que são requisitados através do Hospital Regional não podem 
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ser distribuídos pela farmácia da unidade. O Vereador Xixico cumprimenta a 
todos os presentes, e diz que essa indicação é de urgência, pois a população 
está necessitando desses atendimentos, se for por pagamento que seja 
resolvido isso e pago os valores justos aos atendimentos. Essa situação já 
passou dos limites. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, 
quem inventou especialista em posto de saúde em Pau dos Ferros foi Leonardo 
Rego, porém não vai entrar nesse mérito pois o assunto é médico para 
assistência básica de saúde. Entrando no assunto das fichas de referência, o 
sistema único de saúde começa do começo, então a porta inicial é a unidade 
básica de saúde. Então a ficha de referência deve ser encaminhada pelo médico 
do UBS porque intendesse que ele é o seu médico que cuida do início de todos 
os sintomas e encaminhar para o especifico em cada problema. Então esse 
prefeito que está assumiu com dois medico em UBS, conseguiu chegar a sete, 
não conseguindo chegar a um nível superior por conta da falta de médicos. 
Sabe-se também que foi perdido recursos por falta de médicos, e se for uma 
prerrogativa da câmara chamar a secretária de saúde. A bancada não irá se 
impor a votar contra essa vinda da secretária, estarão todos a favor mesmo o 
Ver. Renato não fazendo mais parte da sua bancada ainda são do mesmo 
partido. E que estão esperando a secretária aderir ao programa mais médicos, 
acredita que não é fácil, mas que vamos torcer para que tudo dê certo, e acredita 
que a curto prazo terá médicos em todos os postos de saúde. O Vereador Xixico 
cumprimenta a todos os presentes, diz que o ver. Gilson fala como se estivessem 
inventando as coisas, mas tudo que está sendo falado é com precisão. Coisas 
que se ver andando na cidade, essas denúncias e cobranças todas estão sendo 
feitas com propriedade. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 
presentes, e parabeniza os vereadores pela proposição, e sobre a ficha de 
referência o que não dar para admitir é um cidadão ter um AVC ir para o Hospital 
Regional clinico geral dar um encaminhamento para um neurologista, a família 
não ter condições de pagar, manda pra secretaria de saúde ela manda ir pra 
unidade de saúde que não tem médico. Se não está tendo medico por que não 
autorizar com uma requisição do Hospital Regional. Então o momento de 
externar a indignação ao que está acontecendo é agora. O Vereador Galego do 
Alho cumprimenta a todos os presentes, que o vereador Gilson diz que o que 
eles falaram é coisas verídicas, e que não adianta está tentando defender o 
indefensível, que a secretaria de saúde de Pau dos Ferros está uma calamidade. 
E que a ficha de referência é apenas uma forma de massacrar um pobre, se o 
clinico pediu é por que ele sabe o que está fazendo. A Vereadora Itacira Aires 
cumprimenta a todos os presentes, diz que o que estão querendo esmo que 
aconteça é que seja resolvida a situação que a população está necessitando. 
Então na fala do ver. Gilson ele quis dizer que o Prefeito que aí esta foi quem 
construiu os postos de saúde, mas não concluiu a fala. Pois tudo bem, criou os 
postos de saúde, mas cadê as condições de trabalho para eles? Se não tem 
médicos. Então como está sendo feito o procedimento dessas fichas se não tem 
medico nos postos de saúde? É isso que está acontecendo, uma calamidade na 
cidade. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, e diz que o 
que quis dizer foi que Leonardo que trouxe especialistas para as unidades de 
saúde da cidade de Pau dos Ferros. Que ao prefeito atual chegar a cidade muitas 
coisas avançaram. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz 
que só hoje já foram solicitados dois secretários, e que pensando bem deveriam 
ser chamados todos para prestar esclarecimentos. E que em relação aos 
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médicos, existe a questão da carga horaria, e os médicos não estão querendo 
trabalhar por pouco, visam mais o dinheiro de suas clinicas particulares. E que 
cabe também aos médicos se doarem e trabalhar por amor a sua profissão, pois 
é muita ambição por dinheiro. O Senhor Presidente diz que o Ver. Gilson deu 
uma acertada quando ele disse que o Prefeito foi quem inventou o atendimento 
especializado, se ele tivesse implantado seria ótimo, mas ele apenas inventou o 
atendimento especializado. Disse também que o vereador deve lembrar que na 
legislatura passada quando tentava explicar como líder do governo que não era 
mal vontade do Prefeito é porque não tinha medico para contratar. E que uma 
vez questionou o Ver. que como enfermeiro que vive em campo que procurasse 
médicos amigos para serem contratados, e o Ver. Gilson respondeu que não era 
sua obrigação pois era incompetência do gestor. Acrescentou também que na 
gestão passada o Ex-Prefeito mandou um projeto de lei com o valor de nove mil 
no para o cargo de medico e não conseguiu contratar. Valor superior ao 
mandado em projeto de lei mandado pelo Prefeito atual, pois o atual propôs 
pouco mais de quatro mil, então fica a pergunta, quem realmente estaria 
querendo contratar novos médicos, de quem é a incompetência? Então talvez o 
problema que ele esteja passando seja o mesmo que o outro passou no 
passado. O que tem que se atentar é que de fato continua faltando médicos nos 
postos de Saúde, então tem que se admitir que o Prefeito não está conseguindo 
contratar médicos. Então espera que a situação seja resolvida, pois a população 
está necessitando de atendimento. Concluiu que em relação a convocação dos 
secretários, que encaminhem requerimento solicitando a audiência pública que 
como manda o regimento os mesmos serão convocados. 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 secretaria comunicação para ser 
lida e registrada em plenário. Oficio nº0012/18 referente a emissão de parecer 
de expressão geral pela obra do prédio sede da Câmara Municipal de Pau dos 
Ferros em conforme termo de dispensa Nº040501/17 publicado no diário do 
Município de Pau dos Ferros no dia 08 de agosto de 2017. Assunto do relatório 
final: A N & K CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, entrega o relatório final após 
inspeção geral de toda obra e reforma do prédio sede da Câmara Municipal de 
Pau dos Ferros. O Presente relatório e seus anexos, conforme o sumario os 
índices dos anexos, devidamente assinados e carimbados pelo autor do relatório 
o Engenheiro Civil Erivaldo Nolasco Gualberto Duarte -  CREA 2105399444. E 
se dispõe para qualquer dúvida no decorrer deste trabalho. Em seguida o Senhor 
Presidente diz que dado ciência ao plenário, por que vem sendo indagado 
rotineiramente por parte da população o por que essa gestão não concluiu a obra 
da Câmara Municipal, e a sociedade tem conhecimento ou a quem interessou, 
que foi contratada essa empresa A N & K CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, para 
que fosse feito o levantamento para que possa chegar ao entendimento de como 
concluir esta obra, já que foi deixado para a gestão valor em restos a pagar, para 
que pudesse concluir já que a gestão anterior não deu tempo chegar a concluir 
a obra. Então recebeu o relatório contratado em 21 de maio de 2018. E que é 
para o conhecimento dos vereadores que a casa já está de posse do relatório, 
então já está sendo tramitado para o controle interno e assessoria jurídica da 
casa, para receber as conclusões final de como proceder para a conclusão da 
obra. Dando continuidade consulta o plenário sobre a sessão da próxima 
semana, pois na quinta-feira (31) será feriado, então a sugestão é para que a 
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sessão seja na quarta-feira (30), então por unanimidade dos votos a próxima 
sessão será na quarta-feira (30) e as matérias serão recebidas até meio dia da 
segunda-feira (28) e deverão ser protocoladas com a secretaria da presidência 
Samara, pois a assessoria Legislativa está de folga compensando horários 
extras trabalhados. Em seguida o Senhor Presidente declara aberto o pequeno 
EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: FRANCISCA ITACIRA AIRES 
NUNES, JOSÉ GILSON REGO GONÇALVES, FRANCISCO AUGUSTO DE 
QUEIROZ, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSÉ ALVES BENTO, 
FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS. A Vereadora Itacira Aires 
cumprimenta a todos os presentes, um abraço ao ex-vereador Kasumaro e o 
amigo Cosmiro, e diz que nesse momento de fazer um registro que como todos 
são conhecedores Pau dos Ferros anualmente tem a festa dos destaques, 
organizada pelo colunista Lisboa Batista onde ele faz uma coleta dos 
profissionais são considerados os destaques do ano que no caso será 2017, e 
dia 2 de junho será a entrega do troféu e a realização do evento, e gostaria de 
registrar que na categoria Vereador, foi a vereadora escolhida do ano em 
primeiro lugar, em segundo lugar Ver. Gilson Rego e em  terceiro Ver. galego do 
Alho. Então gostaria de aproveitar o momento para agradecer a todas as 
pessoas que escolheram como vereadora 2017, pois procura fazer o melhor que 
pode como vereadora dando o melhor de si. E para finalizar gostaria de fazer um 
breve comentário sobre a saúde, e estava ouvindo a radio e ouviu um 
depoimento de uma pessoa a respeito de uma pessoa que veio a óbito por conta 
do calazar, e uma coisa que está preocupando a todos é isso. Pois não é o 
primeiro caso que acontece na cidade e que precisa ser tomada alguma 
providência, pois as pessoas estão preocupadas e aflitas. O Vereador Gilson 
Rego cumprimenta a todos os presentes, e diz que retomando o assunto da 
saúde o projeto de lei que chegou a casa era quatro mil mais gratificações. E em 
relação a festa dos destaques parabeniza o colunista Lisboa Batista. O Vereador 
Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que saiu o primeiro requerimento 
que pediu, mas a iniciativa foi dos moradores da rua Jose Rumoaldo de Paiva, 
mas que as outras ruas vizinhas ainda estão necessitando essa melhoria. 
Entrando no assunto das estradas que dão acesso aos sítios, estão em 
calamidade pública, pois está bloqueando os acessos dos moradores. E outro a 
assunto que gostaria de falar era que pediu para limpar a parede do açude da 
25 de março e dos dois sangradouros, e espera que essas melhorias se 
estendam a toda a cidade. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 
presentes, e diz que os agentes de endemias trabalham para o recolhimento 
desses cães de rua, e que em visita esse agente viu sua preocupação, assim 
como também foi solicitado a pedir na casa uma audiência pública convidando 
as autoridades e entidades da cidade. E gostaria de com grande alegria 
parabenizar a sua igreja Assembleia de Deus que neste dia completa 100 anos 
de existência no Estado do Rio Grande do Norte, e que está deveras muito 
emocionado, essa igreja que tem feito relevantes trabalhos na cidade e estado, 
que conta com um ministério de 14584 obreiros a serviço do Reino de Deus. 
Enfim está feliz em saber que muitas pessoas que estavam no fundo do poço 
hoje estão felizes e servindo ao senhor. O Vereador Galego do Alho 
cumprimenta a todos os presentes, e que vem apenas para lembrar mais uma 
vez ao líder do governo que as crianças para reabilitação ainda não está 
funcionando, e essas criança precisam dessa ajuda. Por fim falou também que 
na saúde ainda estamos necessitando de tudo, pois de exames a cirurgias está 
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sem autorização do município. 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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