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     Ata da 38ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos trinta dias do mês de Novembro de dois mil e dezessete, às 

09h00minh (dezessete horas), reuniram-se os Senhores Vereadores no 

Salão Nobre Ver. Antônio Alvino de Souza, no Prédio sede da Câmara 

Municipal, localizado à Rua Pedro Velho nº 1291, nesta cidade sob a 

Presidência do Exmo. Senhor Ver. Eraldo Alves de Queiroz. E 

secretariado pela Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes. A Exma. Sra. 

primeira secretária da casa, fez a conferência do quórum, verificando-se o 

comparecimento dos seguintes vereadores: JOSÉ GILSON RÊGO 

GONÇALVES, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO, JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO, 

FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, JOSÉ ALVES BENTO, 

RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, 

FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ. Em seguida a senhora Secretaria 

Vereadora Itacira Aires justifica a ausência do Presidente da casa Eraldo 

Alves de Queiroz e Hugo Alexandre que encontravam-se em Natal 

participando de um evento do setor legislativo. Em seguida passou a 

passou a palavra ao Vice- Presidente da casa. E havendo o número 

regimental o Excelentíssimo Senhor Presidente em exercício Francisco 

Augusto 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 convida a todos a ficarem de pé para 

ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Senhor Presidente em 

exercício comunicou a todos os vereadores que por motivos de um erro 
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na redação a ata da sessão anterior será votada apenas na sessão 

seguinte. 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 Nº1763/2017, Projeto de lei Nº1764/2017, 

Projeto de lei Nº1776/2017, Projeto de lei Nº1784/2017, Projeto de lei 

Nº1795/2017, Projeto de decreto legislativo Nº009/2017, Projeto de 

decreto legislativo Nº010/2017, Projeto de Resolução Nº001/2017, 

Requerimento Nº232/2017, Requerimento Nº233/2017. Em seguida o 

Senhor Presidente retira de pauta o Projeto de lei Nº1763/2017 pois o 

mesmo está faltando os dados bibliográficos, e será encaminhado ao 

autor para as providencias cabíveis voltando na sessão seguinte. Dando 

continuidade o senhor presidente passou o Projeto de lei Nº1764/2017 

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

Fica denominada a rua projetada nº 07; de Rua Rita Maria de Souza. 

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

do projeto de lei. O Vereador Sargento Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que a bibliografia lida pela Senhora secretaria é sua 

defesa do projeto. 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 o senhor presidente 

passou o Projeto de lei Nº1776/2017 para a Senhora Secretária para que 

seja feita a leitura que tem como lei: Fica denominada a rua projetada 

nº 07; de Rua Cacilda de Oliveira Costa. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a 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 teve uma infância 

perto dessa senhora Dona Cacilda, uma pessoa do lar que muito ajudou 

seu marido e reconhecida por toda sua família. A Vereadora Itacira Aires 

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

assistindo através do facebook, e diz que Dona Cacilda foi sua vizinha por 

muitos anos, e que assim como seus dados bibliográficos já diz ela foi 

uma boa mãe, esposa e que sempre fez muito por sua família. E que essa 
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proposição é mais que merecida pois mesmo não sendo de Pau dos 

Ferros sempre gostou muito dessa cidade e fez muito pela população 

através da igreja. 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 Nº1784/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura 

que tem como lei: Fica denominada a rua projetada nº 09; de rua 

Raimundo Martins de Carvalho. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao/a autor (a) do projeto de lei. O Vereador Gugu Bessa 

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

assistindo através do facebook, e diz que é com muito prazer que defende 

essa proposição pois o Senhor Raimundo Martins foi um grande homem 

que residiu no Bairro Riacho do meio, um grande pai que criou seus filhos 

com honestidade, grande amigo e vizinho querido por todos. O Vereador 

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

que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o vereador Gugu 

pela preposição, pois vai imortalizar o nome de Seu Raimundo Carolina 

como era conhecido, um homem honesto de grande caráter que deixou 

sua marca na terra. E que é muito gratificante ter um nome de um familiar 

imortalizado em uma rua ou monumento da cidade. O Vereador Galego 

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

estão assistindo através do facebook, e parabeniza o vereador Gugu por 

colocar o nome de seu Raimundo em uma rua, pois essa preposição é 

mais que merecida. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que falar de Seu Raimundo é emocionante pois ele foi 

um dos motivadores de sua campanha como vereador, sempre dando 

muita autoestima e motivação. E que sem dúvidas no dia do julgamento 

final ele recebera um bom lugar ao lado de Deus. O Vereador Gugu 

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

estão assistindo através do facebook, e ler uma pequena bibliografia que 

fala que o Senhor Raimundo Martins de Carvalho nasceu no sitio Torrões 

em 26/08/1943 onde viveu até os seus 20 anos de idade, depois disso foi 

morar na cidade  de Brasília onde viveu durante cinco anos voltando para 
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seu lugar de origem formando sua família, agricultor conhecido por ser 

uma pessoa honesta partiu deixando saudades em toda sua família e 

amigos. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, 

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

que não conhecia o Senhor Raimundo, mas que deixa sua votação 

favorável por conhecer seus filhos e saber do grande homem que ele foi, 

e que é mais que merecida essa homenagem póstuma. O Vereador 

Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 

que estão assistindo através do facebook, e diz que conhecia o Senhor 

Raimundo apenas de vista, mas que conhece sua família e através das 

palavras de todos os colegas edis da casa percebeu que ele foi um 

grande homem que deixou um legados a todos que puderam ter um 

convivência próxima. E que é mais que merecida essa homenagem 

póstuma. Em seguida o senhor Presidente saúda a família do 

homenageado e diz que Seu Raimundo Carolina como era chamado 

sempre foi de sua casa, uma pessoa honesta e querido por todos e que é 

mais que merecida essa homenagem. O Vereador Gordo do Bar 

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

assistindo através do facebook, diz que Seu Raimundo não foi muito 

próximo, mas que através de seus filhos e amigos teve a honra de escutar 

falar o grande homem que foi, e que é mais que justa essa homenagem. 

Em seguida o senhor Presidente colocou o projeto de lei em votação que 

depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o Projeto de lei 

Nº1795/2017 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 o Projeto de Decreto legislativo Nº009/2017 

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

concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Osvaldo Dias de 

Souza. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 

autor (a) do projeto de decreto legislativo. O Vereador Gilson Rêgo 
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cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que o senhor Osvaldo conhecido 

como Gambiarra, é muito conhecido por todos na casa legislativa por ser 

bem assíduo em todas as sessões. Um homem vivido no mundo 

exercendo sua cidadania sempre, talentoso e cidadão de bem, e que é 

mais que merecido esse título de cidadão. O Vereador Gordo do Bar 

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

assistindo através do facebook, e diz que conhece o Senhor Osvaldo a 

muito anos, um homem muito trabalhador e organizado. E que esse 

proposição é mais que merecida para esse grande homem que sempre 

faz o bem a população da cidade de Pau dos Ferros. E deixa sua estima 

a esse grande homem. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz seu Gambiarra é um grande homem que acompanha 

assiduamente a todos os eventos da cidade, e que Deus abençoe com 

muitos anos de vida. Que continue sendo essa pessoa forte e corajoso. O 

Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e Parabeniza 

o colega vereador pela proposição mais que merecida a esse homem 

humilde que não mede esforços para ajudar aos que precisam. O 

Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como 

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

poderia deixar de também fazer sua homenagem a esse grande homem, 

por ser um grande incentivador a população a participar dos trabalhos do 

poder legislativo. Sempre cobrando as melhorias para a cidade e 

população. O Vereador e Presidente em exercício Xixico cumprimenta a 

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

do facebook, e diz que essa é uma justa homenagem a esse cidadão, 

sempre presente dando suas sugestões para melhoria. Em seguida o 

senhor Presidente colocou o projeto de decreto legislativo em votação 

que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o Projeto de 

Decreto legislativo Nº010/2017 para a Senhora Secretária para que seja 
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feita a leitura que tem como lei: concede o Título de Cidadão 

Pauferrense ao Senhor Bejamin Cavalvante. 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 o Projeto de Resolução Nº001/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura. Concluída a leitura do projeto de 

resolução 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 o 

REQUERIMENTO Nº 232/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: Requer que seja feita a reforma e 

ampliação da UBS Cleodon Carlos de Andrade no Bairro Riacho do 

Meio. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 

autor (a) do requerimento. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que esse requerimento é fruto de visitas feitas, e com 

essas visitas constataram e ouviram depoimentos de populares que 

reclamaram pela precariedade da unidade trazendo transtornos para os 

atendimentos. E que como representante do povo vem reivindicar essa 

melhoria, pois o espaço não está correspondendo com a demanda. O 

Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como 

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

também esteve presente nessas visitas que constataram essas 

deficiências, e pede a sensibilidade do gestor para essas melhorias. O 

Vereador Xixico diz que também esteve presente nessas visitas 

juntamente com os demais vereadores e que a reinvindicação também é 

dos funcionários, pois não estão em condições de um bom atendimento. 

Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em votação que 

depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO 

Nº 233/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como ementa: requer que seja feita a reforma e ampliação da UBS 

Ver. João Queiroz de Souza, no Bairro Paraíso. A Vereadora Itacira 



7-8 
 

 

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

assistindo através do facebook, e diz que faz muitos anos que essa 

unidade foi construída, e que nunca foi feita nenhuma reforma, e com isso 

a estrutura está em péssimo estado dificultando muito o atendimento dos 

pacientes. Então pedem que seja solucionado os problemas daquela 

unidade. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, 

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

que também visitou essa unidade, e pede essa reforma e ampliação, pois 

foram constatadas muitas irregularidades, que acaba impossibilitando o 

atendimento e comodidade dos populares. O Vereador Xixico diz que 

também esteve presente nessas visitas juntamente com os demais 

vereadores e que a reinvindicação também é dos funcionários, pois não 

estão em condições de um bom atendimento. Em seguida o senhor 

Presidente colocou o requerimento 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 agradece 

aos colegas vereadores pela confiança na mesa diretora para aquisição 

do terreno, declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes 

Vereadores: FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO DE 

ASSIS MONTEIRO, JOSÉ GILSON RÊGO. A Vereadora Itacira Aires 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que faz uso da tribuna para 

convidar todos os vereadores no dia, pois será a noite dos poderes. E que 

teve a oportunidade no dia anterior de representar a Câmara Municipal na 

solenidade de encerramento do curso de capacitação do Transito nas 

escolas, nas escolas municipais. Trabalho esse muito bem capacitado, 

preventivo no que diz respeito ao transito, capacitando essas crianças 

para o futuro. O vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que usa a tribuna para registrar o Projeto transito na 

escola, projeto esse muito bem desenvolvido, e muito importante para as 

crianças, adultos e demais pessoas que fazem o trânsito. Idealizado pelo 

Major Silva Neto juntamente com o Cabo Neuzemar como instrutor do 

projeto. E parabeniza a eles por esse trabalho, assim como todos os 

demais policiais. O vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os 
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presentes, e diz que gostaria de informar que os postos de saúde serão 

solucionados seus problemas, pois ficaram muitos anos atrás sem 

nenhuma reforma e que isso não vem apenas da gestão atual. Por fim 

convida a todos os vereadores e população para receber o ministro da 

Educação que estará nesta tarde na idade de Pau dos Ferros 

inaugurando obras no instituto UFERSA.  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. 

 

 

 

 


