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Ata da 18ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa
da 18ª (Décima Oitava) Legislatura. Aos treze dias do mês de junho de
dois mil e dezessete, às 09h00minh (nove 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. A Exma. Sra. Verª. Francisca Itacira Aires Nunes,
primeira secretária da casa, fez a conferência do quórum, verificando-se
o

comparecimento

dos

seguintes

vereadores:

FRANCISCO

GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO,
FRANCISCO JOSÉ FERNANDES, HUGO ALEXANDRE, JOSÉ ALVES
BENTO,

FRANCISCA

ITACIRA

AIRES

NUNES,

FRANCISCO

AUGUSTO DE QUEIROZ E O PRESIDENTE DA CASA. 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. O Senhor Presidente comunicou ao senhores vereadores que a
ata da 17ª sessão já está pronta e disponível nos e-mails oficiais dos
senhores

parlamentares,

mais como não foi entregue

com

a

antecedência regimental exigida só será apresentada em plenário na
próxima 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 1744/2017, Projeto de decreto
legislativo Nº 01/2017, Indicação Nº 06/2017, Indicação Nº012/2017,
Requerimento Nº117/2017, Requerimento Nº118/2017, Requerimento
Nº134/2017, Requerimento Nº142/2017, Requerimento Nº143/2017,
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Requerimento Nº146/2017. O Senhor Presidente retirou da pauta da
sessão

as

seguintes

proposições:

Requerimento

Nº117/2017,

Requerimento Nº118/2017 do Vereador Francisco de Assis Monteiro
pois o mesmo não pode está presente pois estaria resolvendo
problemas particulares na cidade de Mossoró. O senhor Presidente
passou o PROJETO DE LEI Nº1744/2017 para A Senhora Secretária
fazer a leitura. Concluída a leitura o Senhor presidente encaminhou o
PROJETO DE LEI Nº1744/2017 para a comissão de JUSTIÇA E
REDAÇÃO FINAL para receber parecer e posteriormente retornará a
plenário para votação. O Senhor Presidente passou o PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2017 para A Senhora Secretária fazer
a leitura. Concluída a leitura

o senhor Presidente encaminhou o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2017 para a comissão
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL para receber parecer e posteriormente
retornará a plenário para votação. O Senhor Presidente passou A
INDICAÇÃO Nº 06/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a
leitura que tem como indicação: Fazer uma extensão do restaurante
popular para a UERN. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou
a palavra ao/a autor (a) da indicação. O vereador Francisco Gutemberg
cumprimentou a todos, e diz que essa indicação é de suma importância
pois esteve na UERN em Mossoró e viu que lá já existe essa extensão,
e é uma necessidade dos alunos da UERN de Pau dos Ferros também
pois ajudará bastante aqueles alunos que necessitam fazer suas
refeições seria bastante importante para aqueles alunos que não tem um
poder aquisitivo alto pois pagaria apenas 1 real. Para isso basta apenas
o senhor Governador olhar com bons olhos para UERN de Pau dos
Ferros e implantar essa extensão pois o restaurante popular já existe em
nossa cidade, e que com certeza com o apoio e aprovação de todos os
edis dessa casa para essa indicação o Senhor Governador atenderá a
nosso pedido. Pois os alunos estão passando muita dificuldade pois o
que existe na UERN são apenas lanchonetes que vendem lanches caros
e nem todos os alunos tem condições de comprar. Que os edis dessa
casa possa ajudar votando a favor dessa indicação pois os alunos
agradeceram. O Vereador Xixico cumprimenta a todos, e diz que a
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indicação do vereador Gugu é de muita importância pois evita a
locomoção dos estudantes para almoçar em outro local, pois as vezes
eles tem a necessidade de passar o dia na faculdade, e por ser um
preço acessível todos estarão fazendo sua refeição, que é favorável a
essa indicação. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos, e
parabeniza a iniciativa do Vereador Gugu Bessa por ser um indicação
bem diferenciada das comuns, pois é de suma importância para os
universitários da UERN de Pau dos Ferros pois sabemos da situação
precária que a universidade vem passando ao longo do tempo, que todo
estudante e universitário passa por muitas dificuldades tanto no sentido
de entrar como de sair da universidade é uma luta incessante pois
alguns estudantes tem uma condição financeira muito baixa (famílias
carentes). Então essa seria uma oportunidade de realmente ajudar a
esses universitários, e que pode ter certeza que votará favorável. E que
gostaria que essa indicação fosse levado a fundo por esta casa, que
pudessem realmente abrangendo em meios de comunicação, nas redes
sociais pedido ao Governador que atenda esse pedido, pedir também ao
Prefeito de Pau dos Ferros por intermédio do líder da bancada que a
gente pudéssemos unir esforços nesse sentido. Que está disposto a
conversar com o Deputado Estadual Jacó Jader e o Deputado Federal
Antônio Jácome e outros deputados. E que essa seria uma iniciativa que
engradeceria a casa pois uma indicação como essa só tem a somar. O
Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos, e parabeniza o Vereador
Gugu Bessa por essa importante indicação pois é de suma importância
não só para Pau dos Ferros mas para toda a região pois a UERN hoje
monitora varias cidades não só do nosso Estado Rio Grande do Norte,
mais também os estados vizinho Paraíba e Ceará. Pois como foi de
casa de estudante sabe a importância que tem estudar de barriga cheia,
pois passou quatro anos na casa de estudante ¨Mãe Maior¨ na cidade de
Natal, todo cidadão que morou numa casa de estudante tem que ter o
respeito pois é um grande mãe para quem já passou por uma, que
assim como a vida nos mostra dois caminhos cabe a cada um escolher
o melhor. Uma indicação muito importante que nós aqui da câmara
temos que tomar posição e cobrar dos nossos parlamentares, tanto na
3

esfera estadual como na federal, e correr atrás para colocar em pratica
essa extensão do restaurante popular dentro da UERN, por que o
beneficio é enorme e quem ganha é a população em especial os
estudantes não só de nossa cidade mas também de nossa região. O
vereador pede permissão para se subscrever e pedir para que todos os
vereadores presentes se subscrevesse nessa indicação que é de suma
importância. O Vereador Junhão cumprimenta a todos presentes, e
parabeniza o vereador Gugu Bessa pela indicação, e que crer com fé
em Deus que será atendida, pois é de grande importância para os
estudantes da UERN. O Vereador Gugu Bessa agradece a todos pelos
elogios, e que tem certeza que todos entraram nessa luta junto com ele
por que todos já foram estudantes, tem familiares que já foram ou ainda
são, e que sabem qual a dificuldade de um estudante. Que com certeza
o Governador olhará com bons olhos, pois vão unir as forças da casa e
vão conseguir, é uma briga pelos alunos que não tem condições se quer
de comprar um salgado. Com a extensão do restaurante popular pra
UERN o valor será um real facilitando para aqueles alunos que passa o
dia inteiro na universidade. Com todos unidos junto aos parlamentares,
esquecendo a politicagem iremos conseguir fazer essa extensão assim
como foi feita em Mossoró. 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 012/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que
tem como indicação: Instalar no hospital Cleodon Carlos de Andrade
uma unidade de terapia intensiva UTI NEONATAL. Concluída a leitura
o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da indicação. O
Vereador José Alves Bento cumprimenta a todos, e diz que gostaria de
reivindicar ao senhor Governador Robinson Faria uma UTI NEONATAL
para o hospital regional de Pau dos Ferros pois sabe da necessidade
quando chega uma mãe naquela unidade para ganhar o seu filho que as
vezes o parto é complicado e é preciso transporta os pacientes para a
cidade de Natal as presas. E pede o apoio de todos os vereadores da
casa pois tem 37 municípios que abrange essa cidade, que é sabido que
os colegas estão nessa luta com ele, pede que o Governador se
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sensibilize e traga esse beneficio para o Hospital Cleodon Carlos de
Andrade, que assim como ampliou a UTI e está ampliando a clinica
médica, clinica cirúrgica e a urgência, e o banco de leite que está
chegando a nosso hospital, irá também atender a esse pedido. E vamos
todos juntos unir forças junto aos poderes executivos e vamos ajudar a
nossa população e a população dos demais municípios. O Vereador
Gordo do Bar pergunta ao Vereador Galego do Alho se já está sendo
construída uma UTI NEONAL no hospital regional, no local onde
funcionava um lanche pois foi a informação que passaram para ele. O
vereador Galego do Alho respondendo a resposta diz que não, pois a
única obra que esta sendo feita é o banco de sangue, e a urgência esta
sendo reformada e será colocado mais quatro leitos ao lado da unicat,
que nada de promessas para a UTI NEONATAL ainda. O vereador Hugo
Alexandre parabeniza a indicação do vereador Galego do Alho, pois
toda a população não só de Pau dos Ferros mas de toda a regias já
presenciou e viu pessoas precisando de UTI NEONAL e tendo que se
deslocar as presas até a capital para que a bebê não chegasse a óbito.
E que vamos torcer para que esse pedido seja atendido pois é um
pedido de tempos da população de Pau dos Ferros e região, mas que
um dia poderá chegar. O Vereador Xixico diz que essa indicação é muito
importante pois as vezes as crianças chegam a óbito por falta de uma
UTI NEONAL, por não ter condições de ser transportadas para a capital.
O senhor Presidente colocou a indicação em votação que depois de
discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores
presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº
0134/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que
tem como ementa: requer a pavimentação e drenagem da rua José
Severino no conjunto Manoel Deodato. Concluída a leitura o Senhor
Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O vereador
Galego do Alho diz que gostaria de reivindicar do prefeito municipal
Senhor Leonardo Nunes Rêgo a drenagem e pavimentação dessa rua
para que os moradores possam entrar e sair de suas casas sem
dificuldade. O vereador Xixico parabeniza o Vereador galego do Alho e
diz que esse requerimento é bastante importante para os moradores
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daquele bairro, e que assim como já foi feito em outras ruas essa
também seja beneficiada. 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 142/2017 para a Senhora Secretária para que seja
feita a leitura que tem como ementa: requer que seja implantada nas
atividades da secretaria Municipal de Cultura e Turismo, atrações
culturais em todas as praças do município. Concluída a leitura o
Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O
vereador Xixico diz que essa proposta é muito boa pois visa tirar todas
as crianças da rua, que como a cidade tem muitas praças dar para
formar um belo calendário para que a população seja atuante em varias
atividades. O Vereador Hugo Alexandre parabeniza o vereador Xixico
pelo requerimento, e ressalta que quando foi secretario de esporte do
município tinha um projeto Jiu-jitsu para todos iniciou na praça da Matriz
e chegou a ter de 70 a 100 jovens praticando o esporte, e a população
se juntava para ver essas aulas. E que com isso podemos ver que
projetos nas praças para a população é de suma importância para a
cidade. O Vereador Gugu Bessa parabeniza o vereador Xixico por essa
proposição, e pede para se subscrever pois é muito importante. E que
agora no mês de julho quando a praça Vereador Milton França estiver
pronta já tem um projeto de capoeira que vai levar para lá, por que crer
que o esporte tira esses jovens do mal caminho, das drogas. Já tem um
oficio enviado a secretaria pedido um horário. O 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 143/2017 para a Senhora Secretária
para que seja feita a leitura que tem como ementa: requer
pavimentação da rua Maria Fiel de Souza no bairro Paraiso.
Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a)
do Requerimento. O vereador Xixico diz que a rua está muito
necessitada de uma pavimentação urgente, pois tem muitos buracos e
dificulta o acesso. O Presidente colocou o requerimento em votação que
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depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos
vereadores

presentes.

O

Senhor

Presidente

passou

O

REQUERIMENTO Nº 146/2017 para a Senhora Secretária para que seja
feita a leitura que tem como ementa: requer a construção de batentes
no canteiro central da rua São Benedito .

Concluída a leitura o

Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do Requerimento. O
vereador Jader Junior cumprimenta a todos, e diz que já existia esses
batentes só que na gestão passada foi retirados e feita uma rampa no
começo da capela e retiraram, mas que no meio do canteiro deveria ter
esses batentes pois é muito alto o canteiro não dar acesso, com os
batentes facilitará bastante principalmente para os idosos. O Vereador
Xixico fala que o requerimento é muito importante pois o canteiro é muito
alto e dificulta o ultrapassagem. O 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 declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com
os seguintes Vereadores: FRANCISNCO GUTEMBERG BESSA DE
ASSIS e FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ. O Vereador Francisco
Gutemberg cumprimenta todos os presentes, e diz que gostaria de
agradecer ao serviço que esta sendo feito nos bairros: Nações Unidas,
Zeca Pedro e Aluísio Diógenes, e que seja feito nos outros bairros da
cidade do mesmo jeito que esta sendo feito lá pois foi lá fiscalizar e
constatou que o serviço esta ótimo. Parabenizar a secretaria pois o
trabalho esta chegando em boa hora e muito bem feito. Gostaria
também de convidar a todos os edis dessa casa a participarem da
procissão de Santo Antônio no bairro Riacho do Meio hoje as 16:00hrs,
logo após terá vários sorteios de brindes. E que assim como os outros
os colegas evangélicos estão convidados a participarem dessa festa
para conhecer de perto a humildade daquele povo e o quanto essa festa
vem crescendo ao longo dos anos. E para finalizar gostaria de
parabenizar sua filha que hoje esta completando 17 anos de idade. O
vereador Francisco Augusto cumprimenta todos os presentes, diz que
gostaria de reforça o pedido do colega Gugu Bessa para o encerramento
da festa do padroeiro Santo Antônio no bairro Riacho do Meio. E
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também dizer que foi iniciado os trabalhos de mais um bairro. O bairro
Paraiso, e pedir ao senhor prefeito agilidade e urgência na troca das
lâmpadas da parede do Açude 25 de Março, por que agora só tem duas
lâmpadas acesas as demais estão todas queimadas. E que olhe
também por toda cidade que a cada dia está mais escura. 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.

Eraldo Alves de Queiroz
Presidente

Itacira Aires Nunes
1º Secretária
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