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                 Ata da 30ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 

18ª (Décima Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, 

realizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 REGO, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, JOSE ALVES BENTO, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, 

JADER JUNIOR DE LIMA, RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, 

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ 

E O PRESIDENTE ERALDO ALVES DE QUEIROZ. Havendo o número 

regimental o Excelentíssimo Senhor Presidente Eraldo Alves De Queiroz 

agradeceu a presença dos senhores vereadores e de todos os presentes, 

invocando a proteção de DEUS, declarou aberta a presente sessão. Em seguida 

o Senhor Presidente apresentou a ata da 29ª sessão ordinária, que foi 

disponibilizada nos e-mails dos vereadores e no mural. O Senhor Presidente 

colocou a Ata em discussão, em seguida a mesma foi colocada em votação e 

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: PROPOSTA DE 

EMEDA A LEI ORGÂNICA Nº001/18, PROJETO DE LEI Nº 1844/2018, 

PROJETO DE LEI Nº 1846/2018, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
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0015/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 0015/2018,   

INDICAÇÃO Nº 070/2018, INDICAÇÃO Nº 071/2018, INDICAÇÃO Nº 072/2018, 

INDICAÇÃO Nº 073/2018. Dando Continuidade o Senhor Presidente retira de 

Pauta a PROPOSTA DE EMEDA A LEI ORGÂNICA Nº001/18, para uma 

avaliação jurídica. Em seguida o Senhor Presidente passou Projeto de lei 

N°1844/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura do projeto 

tem como lei: Institui o dia Municipal do Feirante, a ser comemorado no dia 

25 de agosto e dá outras providências. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao 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 não poderia de esquecer dos feirantes 

de Pau dos Ferros, e com isso vem pedir ao Senhor prefeito que inclua no 

calendário municipal do município. E que como feirante vem hoje pedir aos 

colegas edis que votem a favor desse projeto. O Vereador Gugu Bessa 

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

através do facebook, e parabeniza o colega edil por esse excelente projeto, que 

essa classe merece ser reconhecida, que foi neto de feirante e sabe a batalha 

diária de todos aqueles trabalhadores. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta 

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

facebook, e diz que também gostaria de parabenizar o vereador, pois esse é um 

projeto de muita significância para todos aqueles trabalhadores que vivem na 

feira-livre, que como muitos ele também é filho de feirante, pois seu pai começou 

seu comercio na cidade na feira. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos 

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

e diz que o vereador autor está de parabéns pelo projeto, e que já foi feirante na 

cidade, e sabe a importância que ela tem e que merece o reconhecimento. O 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que todos os feirantes 

merecem essa homenagem, que já foi feirante e sabe a importância. O Vereador 

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

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

proposição, que já foi feirante na cidade e que sabe a importância desse 

reconhecimento, pois todos são merecedores. O Vereador Gilson Rego 

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

através do facebook, e diz que essa homenagem é mais que justa, que também 
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já foi feriste sempre ajudou ao seu pai como feirante, e que sabe a importância 

que sabe desse reconhecimento. Em seguida o senhor Presidente colocou o 

projeto de lei em votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade 

dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou Projeto de 

lei N°1846/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura do projeto 

tem como lei: Reconhece de utilidade Pública a Associação dos Criadores 

de Peixe da Comunidade Sítio Barragem. Concluída a leitura o Senhor 

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

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

através do facebook, e diz que para a comunidade dos pescadores esse 

reconhecimento é motivo de alegria, pois eles vêm a muitos anos desenvolvendo 

um pelo trabalho, e merecem esse reconhecimento. Uma associação que vem 

se desenvolvendo a cada dia mais, para ajudar na melhoria dos moradores da 

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

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

oportunidade de acompanhar o trabalho dessa associação, e vem vendo que é 

um trabalho em prol da comunidade. Uma associação que se encaixa em todos 

os tramites legal que pedem a lei orgânica do município, e que faz um trabalho 

belíssimo naquela comunidade. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos 

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

e diz que essa associação merece o reconhecimento à essa associação que 

desenvolve um belo trabalho na comunidade dos pescadores, ajudando famílias, 

jovens e crianças. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, 

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

os vereadores autores da proposição, pois é muito justo esse reconhecimento 

dessa associação que desenvolve um belo trabalho na cidade e quem vem 

aquecendo também o comércio da cidade. A Vereadora Itacira Aires 

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

através do facebook, e diz que como lido anteriormente esse projeto se encaixa 

nos tramites legais exigidos na lei orgânica do Município. E que a partir de 

aprovado esse reconhecimento a associação ficará mais fortalecida para buscar 

emendas junto ao município e estado, que sempre participou de atividades 

desenvolvidas naquela comunidade, em datas comemorativas e também 

levando médicos para atendimento aos moradores da comunidade. E que 
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espera que a associação venha cada vez mais a se fortalecer, e continuar com 

todos os trabalhos desenvolvidos. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a 

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

facebook, e parabeniza aos autores do projeto, e também os moradores da 

comunidade onde funciona a associação, que mesmo diante da problemática da 

seca e da escassez de água e peixe não deixou de desenvolver atividades 

imprescindível para às comunidades da cidade. O Vereador Renato Alves 

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

através do facebook, e diz que é muito importante o empenho de todos os 

associados daquela comunidade para desenvolver belos trabalhos na 

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

também a todos que estão assistindo através do facebook, e que os moradores 

da comunidade estão de parabéns pelo reconhecimento de utilidade pública, 

associação merecedora de reconhecimento pelo município. O Vereador Galego 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza os vereadores autores pela matéria 

que reconhece de utilidade pública essa associação, parabenizar as pessoas 

que estão à frente da associação que vem desenvolvendo um belo serviço 

aquela comunidade. Em seguida o senhor Presidente colocou o projeto de lei 

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

vereadores presentes. Dando continuidade Senhor Presidente passou o 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0015/2018 para a Senhora Secretária 

para que seja feita a leitura, concluída a leitura dos projetos 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 o Senhor Presidente passou o PROJETO DE DRECRETO 

LEGISLATIVO Nº 0015/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura, concluída a leitura dos projetos 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 A 

INDICAÇÃO Nº 070/2018 para o Senhor Secretário para que seja feita a leitura 

que tem como ementa: Requer ao chefe do Poder Executivo, Sr. Leonardo 

Nunes Rêgo, que seja executada a pavimentação e drenagem da rua Maria 

do Carmo Gurgel, Bairro Frei Damião. Concluída a leitura o Senhor Presidente 
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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 foi chamado ao bairro por moradores para que 

pudesse ajudar pois estão vivendo em calamidade nas ruas com relação a 

buracos e falta de limpeza pública. 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 071/2018 para o Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: Requer ao chefe do Poder Executivo, Sr. Leonardo Nunes Rêgo, 

que seja executada a pavimentação e drenagem dando continuação a Rua 

Vicente Barros da Silva, Bairro Frei Damião. 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 essa rua é bastante conhecida, uma rua que foi 

apenas começado o calçamento e não foi concluída, e os moradores estão 

clamando essa melhoria. 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 072/2018 

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

Requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Leonardo Nunes Rêgo a 

construção de novos túmulos no Cemitério Parque da Saudade. Concluída 

a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao 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 vem pedir ao Gestor 

Municipal que seja construído esse túmulos no cemitério, pois não está tendo 

disponibilidade de túmulos para comprar, que está sendo uma imoralidade você 

entrar em uma fila de espera depois de seu ente querido morto ter que esperar 

para poder comprar um túmulo. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos 

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

parabeniza o vereador autor pela proposição, e diz que pensava que essa 

situação já tivesse sido resolvida, pois no inicio da gestão do atual gestor foi 

procurada por um morador do Beira Rio que passou por um grande 

constrangimento por não ter encontrado um túmulo para vender ao querer 

enterra um ente querido, que tiveram que usar um emprestado por um vizinho 
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que se solidarizou, que chegou a procurar a secretária para saber dessa questão 

de desorganização e ela falou que estavam ainda tentando consertar pois teriam 

acabado de receber da gestão passada que deixou muita coisa desorganizada. 

Então diante dessa matéria hoje apresentada ver que o problema não é da 

gestão passada, e que se torna constrangedor para muitas famílias que acabam 

de perder seus entes queridos. Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

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

diz que sempre levantou a bandeira da necessidade da população, e vem 

cobrando a tempos esses túmulos, isso é uma calamidade na cidade. É 

constrangedor ter um ente querido sem morto e não ter onde enterrar por falta 

de túmulos, é grave você ver o ente querido ser enterrado no túmulo do município 

e depois ter que ficar se debatendo para encontrar outro túmulo e ter que ficar 

em fila de espera. Isso é uma falta de respeito com os cidadãos do município. 

Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que é lamentável e uma 

falta de vergonha que os moradores do município vêm passando. É uma 

vergonha o que vem acontecendo, que além do cidadão pagar seus tributos me 

dia ainda ter que pagar cem reais para abrir um túmulo, uma pratica quem vem 

acontecendo no município, isso se chama bitributação. Como representantes do 

povo precisam cobrar e ir atrás dos direitos da população, e que já vem a muitos 

dias se envergonhando de muitas coisas que vem acontecendo na cidade. E 

vem hoje convidar aos vereadores a fazer visita aos dois cemitérios do município. 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que realmente é um 

absurdo o que vem acontecendo nos cemitérios da cidade, que é uma 

calamidade essa falta de respeito com a 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 073/2018 para o Senhor Secretário para que seja feita 

a leitura que tem como ementa: Requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. 

Leonardo Nunes Rêgo que seja feita a iluminação da Rua Vicente José de 

Queiroz no Bairro São Geraldo. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao autor (a) da indicação. O Vereador Gilson Rego 

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

através do facebook, e pede aos edis dessa casa para que votem a favor dessa 
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indicação, pois é um pedido da população dos moradores daquela rua, e é uma 

necessidade também do bairro. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos 

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

e parabeniza o vereador por essa indicação, e diz que veio uma recordação de 

que a alguns meses atrás o ver. Gilson Rego falou que não havia necessidade 

de fazer indicação pedindo iluminação pública, pois o prefeito havia feito uma 

emblemática na internet, e que através do numero do poste já poderia ser pedido 

essa iluminação, e que hoje fica surpreso por essa indicação, mas, que mesmo 

assim diz ser louvável essa indicação e que votará com prazer, e pede que seja 

feita essa melhoria com pressa pois a população paga pela iluminação publica 

da cidade isso não é um pedido de favor. O Vereador Galego do Alho 

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

através do facebook, e diz que essa indicação é uma prioridade, e que está de 

parabéns pela indicação. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

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

parabeniza o vereador autor pela indicação, que é de extrema necessidade, que 

é da comunidade e sabe a necessidade e espera que seja atendida, e que o 

Senhor como líder do governo sem duvidas o seu pedido será atendido. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que o vereador Gugu foi 

feliz na sua colocação, que já vem sendo feito um projeto para atender a esses 

pedidos. E que em visitas ao bairro e a referida rua, os moradores também 

fizeram essa reinvindicação de que seja colocada as luminárias naquela rua da 

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

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

prerrogativa do Ver. Gilson pedir, que mesmo como líder do governo ele também 

pode pedir, e que está de parabéns pela indicação. O Vereador Gilson Rego 

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

através do facebook, e diz que realmente a função do líder do governo é mais 

defender que cobrar, e que não falou que não podia pedir iluminação pública, 

que falou que poste ligando pra secretária com o número doo poste ou indo lá 

seria mais fácil resolver a situação. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a 

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

facebook, e diz que após ouvir o vereador que quis aparecer em falar que os 
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vereadores não entendem o que ele fala. Mas que o ver. Gilson Falou sim que o 

Prefeito tinha feito uma emblemática para a cidade de Pau dos Ferros, e que 

todo vereador tem sim o direto de colocar indicação. Mas que apenas falou que 

antes teria sido falado pela vossa excelência que através da internet poderia ser 

resolvida essa situação. 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. Em seguida o 

Senhor Presidente Declara encerada a presente sessão e não havendo mais 

nada a relatar eu, Daihanny Denise da Silva Assistente Administrativa da 

Câmara Municipal de Pau dos Ferros, lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada, segue assinada pelo Presidente e Secretária. 

 

  Eraldo Alves de Queiroz                                                                           Itacira Aires Nunes                             
           Presidente                                                                                                1º Secretária 


