
1-13 
 

  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 25ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 19h50minh (dezenove 

horas e cinquenta 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: JOSE 

ALVES BENTO, JOSÉ GILSON REGO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE 

ASSIS, RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, 

JADER JUNIOR DE LIMA, FRANCIOSCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, 

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, 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 Nº 1798/2017, PROJETO DE LEI Nº 1829/2018, PROJETO 

DE LEI Nº 1831/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°013/2018, 

INDICAÇÃO Nº 067/2018, INDICAÇÃO Nº 068/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 

025/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 026/2018.  O Senhor Presidente retirou de 

pautas a seguinte matéria, PROJETO DE LEI Nº 1831/2018, conforme parecer 

que sugere reprovação pela comissão de legislação justiça e redação final.  Em 

seguida o Senhor Presidente passou Projeto de lei N°1798/2017 para a 
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Senhora Secretária para que seja feita a leitura do projeto tem como lei: Domina 

o módulo da Indústria do Conhecimento de Professora Maria Auxiliadora 

Bessa " Tia Dorinha" e dá outras providências. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor (a) do projeto de lei. O Vereador Gordo do 

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

assistindo através do facebook, e diz que falar de Dorinha é a mesma coisa de 

falar de sua mãe. Muito conhecida por Tia Dorinha com seu restaurante em Pau 

dos Ferros, que tinha um coração muito grande que sempre dava de comer a 

quem não tinha dinheiro para pagar. Criou seus filhos com honestidade e 

respeito, fazendo-lhes trabalhadores, com muito respeito pelo povo. Ela foi muito 

conhecida pela parte social que exercia em Pau dos Ferros, então nada mais 

justo que imortalizar o nome dessa grande mulher na biblioteca pública da 

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

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

Gordo do Bar por suas palavras, e diz que é uma proposição que está de 

parabéns, pois falar de Dorinha é falar de uma mulher guerreira, que abriu seu 

restaurante em Pau dos Ferros e foi uma referência em sempre ajudar as 

pessoas que não tinham dinheiro para comer. Criou seus filhos com bravura e 

muita honestidade, e que onde ela estiver está em um bom lugar reservado por 

Deus, olhando por sua família e seus filhos em especial. O Vereador Gilson Rego 

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

através do facebook, e parabeniza a casa por essa iniciativa dos edis da casa, e 

parabeniza a pessoa que foi Dorinha, que mesmo com sua profissão de 

professora ainda teve tempo para um restaurante que ajudava a muitas pessoas, 

então mais que justa associar o nome dela a uma biblioteca que dedicou sua 

vida a educação no município. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos 

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

e diz que não sabe o que houve que não tem seu nome nesse projeto, pois queria 

está à frente dele, como mãe e educadora. E que quando estava na inauguração 

da escola, falaram que a biblioteca teria outro nome, que deve ter entendido mal. 

E quando chegou em casa que foi olhar a ata, percebeu que seria o nome de 

Dorinha mesmo. E que faz questão de se subscrever nesse projeto, conhece 

Dorinha de longas datas na sua profissão na educação, e que sempre achou 

muito bonitas as atitudes, sempre muito desposta em todas as suas tarefas, e 
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que essa determinação de Dorinha sirva de exemplo para os seus filhos, pois 

tem certeza que ela via o estudo como uma forma de crescer na vida. E nada 

mais justo que essa biblioteca com seu nome, pois ela sempre dedicou sua vida 

a educação. Uma mulher muito admirável, que nunca se curvou diante dos seus 

trabalhos de casa e também fora. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a 

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

facebook, e diz que conheceu muito Dorinha, que quando chegou em Pau dos 

Ferros não tinha dinheiro nem para comer as vezes e ao chegar em seu 

restaurante ela colocava comida para ele. E que fique registrado o nome dessa 

grande mulher nessa biblioteca, é mais que justo isso. O Vereador Sarg. 

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

assistindo através do facebook, e diz que essa casa é muito feliz em homenagear 

pessoas integras e de bem, então sabe da alegria quer a família sente com essa 

homenagem, e que é uma honra está do lado de pessoal que sempre 

homenageiam grandes pessoas, pois essas pessoas especiais sempre deixam 

grandes marcam entre as pessoas. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

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

diz que essa homenagem é muito merecida, pois Dona Dorinha foi uma mulher 

trabalhadora e que sempre batalhou muito por sua família, e que tinha um grande 

coração. Sempre fez por todos sem olhar a quem, sempre sendo muito humilde 

e temente a Deus. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que essa homenagem é justa, a essa mulher que foi professora e merece ter seu 

nome em uma biblioteca pela grande educadora que foi. E pede também para 

se subscrever a essa grande homenagem. O Vereador Hugo Alexandre 

cumprimenta a todos os presentes, diz que não conheceu Dona Dorinha, mas 

que conhece muito bem a sua história de vida na terra, que impressiona qualquer 

pessoa que possa ter o conhecimento dessa história. O Senhor Presidente diz 

que a iniciativa de todos os vereadores, e que não consta o nome da vereadora 

Bolinha e do vereador Xixico porque estavam em tratamento de saúde, mas que 

todos querem se subscrever. E diz que teve a oportunidade de conhecer 

Dorinha, muito amiga de sua família, e que seu pai frequentava diariamente o 

seu restaurante. E que em sua primeira campanha foi com seu pai ao restaurante 

de Dorinha, e que ela falou que iria ajuda-lo, portanto tem certeza que pela 

mulher que foi Dorinha sua família sairá muito feliz com essa homenagem mais 
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que merecida. E que seu ensinamento ficará para sempre na mente e na vida de 

sua família, amigos e todos aqueles que tiveram o prazer de ter uma convivência 

com essa grande mulher. É justa essa homenagem a essa professora aquela 

instituição de ensino. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

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

diz estar muito feliz com essa homenagem e com todas as palavras ouvidas 

pelos colegas vereadores, que já tinha sido cobrado por amigos e vizinhos o me 

de sua mãe, conhecida por “Tia Dorinha” em alguma instituição de ensino na 

cidade, mas que sabia que na hora certa iria imortalizar seu nome em uma 

instituição de ensino. E agradece a todos os colegas que foram autores do 

projeto de lei, por essa homenagem prestada pela casa, a essa grande mulher 

que lutou muito pela educação e que nunca mediu esforços para ajudar as 

pessoas que chegavam ao seu restaurante sem condições de comer. E nessa 

vida devemos fazer ao próximo sem olhar por quem, e quem tem certeza que lá 

do seu onde ela está, estará muito feliz com essa homenagem. E diz que ouviu 

atentamente a todos, e que sua mãe tinha um coração tão grande que acolhia a 

todos em sua casa como seus próprios filhos, e que isso hoje é um orgulho para 

seus filhos, ter tido uma mãe com tantas qualidades como foram as delas. Aos 

doze anos teve um filho, mas naquele tempo foi obrigada a dar seu próprio filho, 

e mesmo morando na mesma cidade só teve o gosto de conhecer seu filho após 

12 anos, depois de muita batalha e sofrimento, não sendo apoiada por sua 

família. Mas aos 18 anos cassou, com quem teve uma união estável até a sua 

separação, e mesmo separada sempre o amou muito que era capaz até de 

cuidar de sua alimentação seu ex-marido estando com outra companheira. E que 

t6em certeza que hoje é uma honra para sua família essa homenagem prestada 

na casa através desse projeto de lei, pois o nome dela ficará gravado na principal 

avenida de Pau dos Feros, e em um grande patrimônio da cidade, que a família 

Bessa e Tavares se sente agradecida 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 a Moção de Pesar nº 025/2018 para a Senhora Secretária 

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

pelo falecimento do Sr. Bianor Cosme de Lima. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor (a) da moção de pesar. O Vereador Sarg. 
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Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que hoje a casa faz jus em homenagear o 

grande homem que foi Bianor, que teve uma vida muito bem vivida na cidade de 

Pau dos Ferros mesmo não sendo natural da mesma, viveu grande parte de sua 

vida nesta cidade, que foi onde constituiu sua família. Passou por grandes 

dificuldades na vida quando criança ao lado de seus irmãos, mas ao chegar na 

cidade de Pau dos Ferros começou a trabalhar e conheceu sua companheira de 

vida, onde teve seus filhos e viveu uma vida de muito amor e harmonia. Fundador 

de uma equipe de pescadores na cidade, trouxe muitos ensinamentos para 

esses pescadores das cidades de fora. Um homem simples, honesto e muito 

amoroso com toda a família, morreu deixando o seu legado para toda a sua 

família. Então fica hoje essa homenagem a todo a sua família e o seu sentimento 

de pesar pelo falecimento daquela pessoa que viveu uma vida bem vivida. O 

Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 

que estão assistindo através do facebook, e diz que Bianor foi um grande amigo, 

sempre muito trabalhador com seu caminhão transportando peixe para outras 

cidades, deixando seu legado na família. Um homem servidor e trabalhador, que 

tinha muita coragem. E que Deus o tenha em um bom lugar, que tem certeza 

que onde está, estará olhando por toda sua família. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que conheceu Bianor quando era 

vendedor de cebola na cidade, era uma pessoa direita, trabalhador e honesto, 

que essa homenagem é muito justa. O Vereador Renato Alves cumprimenta a 

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

facebook, e parabeniza os propositores. E diz que falar de seu Bianor é 

mergulhar em sua infância no bairro São Benedito, criou sua família muito bem-

criada com uma boa conduta, e deixou seu legado entre seus familiares. E que 

essa homenagem é justa a ele e a sua família, pelo grande exemplo de 

humildade que foi se Bianor. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os 

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

diz que mais uma vez a casa faz uma homenagem a esse grande homem que 

veio morar em Pau dos Ferros e desenvolveu muitas atividades na cidade. Que 

suas famílias sempre tiveram um grande laço, um elo muito forte, de muita 

amizade. Um homem empreendedor e de visão, sempre com muitas ideias para 

a sustentabilidade de sua família. Então presta sua homenagem e deixa suas 
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condolências, também com o desejo que suas lembranças e ensinamentos 

fiquem gravados na memória de todos os seus familiares e amigos. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que seu Bianor era seu 

correligionário, sempre muito envolvido na política, vestia a camisa do lado em 

que estivesse. Um ser humano de um coração muito grande, que sempre gostou 

muito de ajudar ao próximo, recebia todos uma sua casa com a mesma alegria 

e humanidade. E que fica neste dia a homenagem póstuma dessa casa, a família 

de seu Bianor, mais que merecida. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a 

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

facebook, e diz que tem certeza que o céu está feliz com a presença de seu 

Bioanor, pelo grande homem de bens feitos na terra. O Vereador Hugo 

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

assistindo através do facebook, e diz que teve a oportunidade de conhecer 

Bianor em prestações de serviço a prefeitura de Pau dos Ferros, e através dessa 

convivência teve a honra de conhecer o homem honesto, humilde e de grande 

coração que foi seu Bianor. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que seu Bianor deixou um legado muito grande na família, então 

que fique esses ensinamentos a família, de paz, amor e honestidade. O Vereador 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza aos autores pela iniciativa da 

homenagem a esse homem que sempre pregou o bem, gostava muito de política 

e tinha uma grande amizade com o atual prefeito da cidade de Pau dos ferros. 

Teve uma boa vivencia com sua família e com todos os amigos, parabéns a 

família que conviveu com um homem tão horado como o senhor Bianor. O Ver. 

Xixico pede permissão aos autores para se subscrever a moção de pesar. O Ver 

Gugu Bessa, diz que todos os edis da casa que tem a permissão para o que 

quiserem se subscrever. O Ver. Sarg. Monteiro, diz que na primeira oportunidade 

irá imortalizar o nome de Seu Bianor em uma rua da cidade. O Senhor Presidente 

diz que após ouvir a todos, não poderia deixar de fazer o seu registro do grande 

cidadão de bem que foi seu Bianor, e que teve a honra de conviver com seu 

Bianor no tempo de verdureiro na feira livre da cidade. Um grande homem e 

pequeno empresário que deu sua contribuição para o desenvolvimento da 

cidade. E que partiu deixando uma grande família, parta que continuem os seus 
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exemplos de bom homem, honestidade e humildade. Então é justa essa 

homenagem póstuma a esse grande homem que foi um exemplo de vida para 

todos os que conheceram. 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. Em seguida o Senhor Presidente passou 

Projeto de lei N°1829/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura do projeto tem como lei: Dispõe sobre a determinação de prioridade 

de atendimento, na forma em que menciona, para pessoas que realizam 

tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de 

colostomia, na Cidade de Pau dos Ferros e dá outras providências. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao autor (a) do projeto 

de lei. 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 

pedir a aprovação da casa, para que seja dada essa prioridade a essas pessoas 

que tem necessidades por não estarem com sua saúde devidamente boa. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que como bacharel em 

direito, sabe que isso é louvável, mas que já existe essa lei, pois quem é portador 

de qualquer patologia já está assegurado desses benefícios. E que por saber 

que a intenção é para o bem do povo, votará a favor pelo projeto já está em 

pauta, mas que sabe que essa lei já existe. O Vereador Gilson Rego 

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

através do facebook, e parabeniza o vereador pela iniciativa, que a preocupação 

pelo povo é essa mesmo, que muitas vezes a pessoa é julgada como não 

prioritário, por serem também situações que muitas vezes nem são tão visíveis. 

Que todos têm direito, mas com a diferença de cada gravidade, chamasse o 

princípio doutrinado do SUS. Que entende a preocupação, mas que poderia ter 

sido mais abrangente em outras doentes que também são muito graves, e que 

a comissão da casa deveria ter um cuidado maior com esses projetos ao dar o 

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

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

pela proposição, e diz que ouviu atentamente o vereador Gilson, e que é bom 

ele prestar atenção no que vai falar, pois o relator e presidente e vice da 

comissão vem tendo uma grande preocupação com todos os projetos que chega 
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na comissão. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que 

tem uma lei na casa de sua autoria, a respeito de prioridades em filas nas 

instituições, mas que mesmo assim um projeto como esse deve ser também 

votado e aprovado pela casa, pois é um projeto de muita importância para a 

população. 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 decreto legislativo 

N°013/2018 2018 para o Senhor Secretário para que seja feita a leitura, 

concluída a leitura do projeto de lei a Senhora Presidenta encaminhou para 

comissão de legislação, Justiça e redação final para receber parecer e 

posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. O Senhor 

Presidente passou A INDICAÇÃO Nº 063/2018 para o Senhor Secretário para 

que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer a pavimentação asfáltica 

da rua Severino Rêgo, no Bairro Alto do Açude. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor (a) da indicação. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que é muito importante essa rua ser 

asfaltada. Pois tem um fluxo de transito muito intesso, e esse asfalto iria 

desafogar bastante esse transito. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos 

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

e parabeniza o autor da proposição, que tem observado a preocupação do 

vereador com a população. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

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

parabeniza o autor da proposição por essa melhoria para a cidade e seus 

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 068/2018 para o 

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

ao Executivo Municipal que seja construído um ginásio poliesportivo, no 

mesmo local onde era o ginásio poliesportivo Professor João Faustino. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao 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 vem fazer 

essa cobrança desse ginásio, pois os moradores da princesinha e desportistas 

de Pau dos Ferros vem fazendo essa cobrança, pois a cidade não tem um 
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ginásio digno de sediar jogos municipais, fazendo com que a população saia de 

sua cidade em busca de ginásio em cidades vizinha. E que acha digno que seja 

feito esse ginásio no mesmo lugar onde tinha o maior ginásio da cidade. A 

Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que é pertinente e louvável 

essa indicação, pois a população está fazendo a cobrança que seja feita essa 

cobrança. Diz também que a demolição do antigo ginásio de esporte não passou 

pela casa legislativa, passou a doação do terreno depois de demolido. E que foi 

criticada por muitos engenheiros, por não ser necessária a demolição, era 

necessária apenas a reforma no piso, banheiros e vestiários. E que já que foi 

demolido é importante que seja construído esse ginásio, já que o terreno voltou 

para a prefeitura a hora de fazer essa construção seria essa. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que não havia a necessidade mesmo 

de ter sido demolido o ginásio, mas que agora está em tempo de ser corrigido 

esse erro, fazendo a construção desse ginásio. O Vereador Renato Alves 

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

através do facebook, e diz que essa proposição é louvável, e que também seria 

muito bom que as quadras da cidade fossem cobertas, pois a cidade é muito 

quente e tem deixado muita gente sem pratica de esportes por conta do sol. O 

Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 

que estão assistindo através do facebook, e diz que gostou da resposta da 

vereadora Bolina em falar que quando o projeto chegou a casa já estava 

demolida, a casa autorizou apena a doação. Gostou também da fala do ver. 

Xixico, que teria sido muito melhor se fosse feita a reforma e não demolição. O 

Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o 

vereador autor, e diz que como sabe que vai demorar essa construção, pede ao 

líder do governo que mande fazer uma limpeza pois está sendo necessário. 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 Moção de Pesar nº 026/2018 para a Senhora 

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

profundo pesar pelo falecimento do Sr. José Pinto de Mesquita. Concluída 

a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao autor (a) da moção de pesar. 

O Vereador Eraldo Alves cumprimenta a todos os presentes, como também a 
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todos que estão assistindo através do facebook, e diz que José pinto foi 

marchante muitos anos na cidade de Pau dos Ferros, e também teve um hotel, 

e alguns bares na cidade, durante muitos anos. Um homem de bem, cidadão 

honesto e trabalhador, criou uma família grande juntamente com sua esposa. 

Portanto é merecedor dessa homenagem, diante de um histórico de vida. O 

Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 

que estão assistindo através do facebook, e diz que José Pinto trabalhou muitos 

anos com seu pai e avô no açougue público de Pau dos Ferros. Uma pessoa 

muito boa que vivia para si mesmo, sem inimizades em lugar algum onde 

passou. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, parabeniza ao 

vereador autor e ao subscrevente, e diz que foi um cidadão que trabalhou com 

honestidade para sustentar toda a sua família. O Vereador Gordo Bar 

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

através do facebook, diz que não sabia do falecimento do senhor José Pinto, que 

conheceu muito ele e toda sua família, e deixa suas condolências a toda a sua 

família. E que essa homenagem é justa a esse cidadão que viveu unicamente 

para sua família e seu trabalho. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos 

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

e parabeniza os autores, e diz que não poderia deixar suas condolências a esse 

homem muito conhecido na cidade de Pau dos Ferros. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que conheceu José pinto de criança no 

centro da cidade, e que é justa essa homenagem. O Vereador Galego do Alho 

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

através do facebook, e parabeniza aos autores, pois é mais que justa essa 

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

conheceu muito o senhor José pinto, e que ele é merecedor dessa homenagem 

póstuma nessa casa. Em seguida o senhor Presidente colocou a moção de pesar 

em votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. Em seguida O 

Senhor Presidente declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes 

Vereadores: GILSON REGO GONÇALVES, JOSÉ ALVES BENTO, 

FRANSCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE 

AQUINO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS. O Vereador Gilson 
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Rego cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e parabeniza a casa pôr na última quinta-feira 

ter convocado em duas sessões extraordinárias a secretaria de saúde e o 

secretário de agricultura, e foi bastante discutido pelos vereadores. Que sabe 

que o presidente gosta muito de preservar a lei orgânica e o regimento interno, 

mas que pecou em não aceitar os vereadores que não se inscreveram falarem, 

pois, toda sessão extraordinária deve ter uma convocação oficial por escrito. 

Então não houve essa convocação, e não tinha como os vereadores se 

inscreverem com antecedência. Como também a questão do prefeito que ele 

entendeu, mas não poderia ter deixado de vir a casa. E os secretários com sua 

acessória se conterão apenas em responder o que se tratava na indicação. 

Apenas a bancada que se inscreveu para perguntas foi a bancada que fez a 

convocação. O senhor Presidente diz que tem como obrigação esclarecer ao 

vereador e população, que o ver. Gilson se equivocou quando se pronunciou, 

pois, sessão ordinária é para discutir matéria e votar matéria, e sessão 

extraordinária são assuntos extras. E os secretários foram convocados para 

audiência pública, para dar explicações aos vereadores. Então seria 

extraordinária se em casa o prefeito não tivesse atendido a câmara e não tivesse 

mandando os secretários a casa em dia e hora marcado por ele. E que o 

regimento é bem claro, que caso o secretario convocado não responder 

mancando dia e hora, o plenário da câmara iria definir a data e ele viria e aí em 

sessão extraordinária ele seria ouvido. Então por isso não foi convocada 

extraordinária, pois na hora que foram convocados, veio a resposta mandando 

dia, data e hora, de acordo com a lei orgânica. Que já foi presidente em outros 

mandatos e nunca deixou de mandar convocação como manda o regimente, e 

que em extraordinária nunca deixou de enviar convocação. E na questão da 

inscrição citada também pelo vereador, no regimento interno diz que em caso de 

audiência pública os vereadores devem fazer a inscrição com antecedência, mas 

se a bancada de situação não se interessou no assunto e não se inscreveu com 

as 24 horas de antecedência o presidente não tem culpa, pois, está fazendo tudo 

de acordo com a lei, que na casa tem os requerimentos de inscrição dos 

vereadores inscritos. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

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

se reporta ao ver. Gilson Rego dizendo que fosse com os demais vereadores a 
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UDM da cidade, pois a maioria dos medicamentos estão faltando, então os 

vereadores devem ir lá fiscalizar a falta desses medicamentos, pois a população 

está cobrando isso. Outra reinvindicação é a bomba de água da comunidade 

Lagoinha dos Ferreiras, que continua quebrada a mais de dez meses e nada foi 

feito pela gestão, já foi feito orçamento há meses e nada, a população passando 

necessidades com falta de água e não é nada resolvido. O Vereador Xixico 

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

através do facebook, e diz que queria cobrar do prefeito o requerimento 

nº204/2017 que foi aprovado por essa casa no mês 10 de 2017, que já faz 

praticamente um ano que foi aprovado e até momento nenhuma resposta. E a 

outra reinvindicação é o roço das estradas que o secretario veio a esta casa e 

disse que estava sendo feita, mas não viu em nenhuma estrada esse roço feito. 

Então vem fazer esse apelo para que seja realizado esse apelo da população. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que começa suas palavras 

não concordando com o Ver. Gilson Rego em relação a vinda dos secretários, 

que os vereadores têm o dever de conhecer o regimento interno da casa, e no 

regimento diz que tem que se inscrever 24 antes. E também se reporta a 

imprensa de Pau dos Ferros que de certa forma quiseram colocar os dois 

secretários em calça curta, mas que eles de acordo com o regimento só podiam 

responder o que foi requerido. E que os vereadores podem ficar à vontade para 

convocar qualquer secretário do município, pois os dois secretários que aqui 

vieram responderam às perguntas que eram de sua competência, e o que 

podiam. Em seguida pede ao amigo Ver. Galego do Alho, que sempre vem 

trazendo projetos em prol da população, que veja com sua assessoria para não 

entrar em conflito com o que já existe, para que tenha o cuidado para não colocar 

o vereador em calça curta. Outra coisa é convidar a população pauferrense para 

dia 4 de setembro participar de um desfile cívico que terá na barragem, feita pela 

escola local e a associação dos pescadores. O Vereador Gugu Bessa 

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

através do facebook, e se reporta ao Ver. Gilson, falando que o vereador errou 

muito em falar do posicionamento do Presidente da casa na audiência pública, 

pois não era uma extraordinária, e se o prefeito em sua resposta ao requerimento 

tivesse colocado que além dos secretários ele também participaria do debate, 
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ele sem dúvida teria participado. Em seguida diz que uma coisa que vem 

preocupando muito a população é a questão da zona rural, pois o secretário de 

agricultura veio a casa e falou que tinha resolvido o problema das estradas, mas 

os moradores rurais vêm reclamando, pois, a calamidade continua a mesma. 

Outro assunto relacionado a secretária de Saúde, que ela não quis responder 

algumas perguntas por que não sabia o que falar, pois se confiou pensando que 

o prefeito iria participar, amedrontando os vereadores, mas, os vereadores não 

têm medo do senhor prefeito. A saúde de Pau dos Ferros vem trazendo muita 

dificuldade para a população, e que a cobrança vem sendo persistente nesta 

casa. 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. 
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