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Ata da 12ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª
(Décima Oitava) Legislatura. Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e
dezessete, às 17:00h (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. A Exma. Sra. Verª.
Francisca Itacira Aires Nunes, primeira secretária da casa, fez a conferência do
quórum, verificando-se o comparecimento dos seguintes vereadores: JADER
JÚNIOR DE LIMA ARAÚJO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS,
RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, JOSÉ
ALVES BENTO, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ, FRANCISCA
ITACIRA AIRES NUNES FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO,
JOSÉ GILSON RÊGO GONÇALVES, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS 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 colocou a Ata
da 11º sessão em discussão, e em seguida a mesma foi colocada em votação
que foi 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: Projeto de Lei Nº
1737/2017, Requerimento Nº 033/2017, Requerimento Nº 034/2017,
Requerimento Nº 057/2017, Requerimento Nº 061/2017, Requerimento Nº
080/2017, Requerimento Nº 088/2017, Requerimento Nº 089/2017,
Requerimento Nº 094/2017 Requerimento Nº 096/2017, Requerimento Nº
106/2017. O Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº 1737/2017 para A
Senhora Secretária fazer a leitura. Concluída a leitura do projeto de Lei O
Senhor Presidente o encaminhou para a comissão de Legislação, justiça e
Redação Final e posteriormente voltara ao plenário para discussão e votação.
O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 033/2017 para a Senhora
Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer que seja
feita a cobertura da quadra de esportes da Rua 25 de março, no bairro
Alto do açude. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a

autor (a) do requerimento. O Ver. Gugu Bessa cumprimenta todos os
presentes, diz que essa quadra é a céu aberto, como é de conhecimento de
todos. Que os jovens querem praticar esportes, mas não conseguem devido o
sol muito forte. Que às vezes os jovens vão jogar bola e pelo fato de a rede
estar rasgada a bola passa e bate nas casas, que isso melhoraria muito com a
cobertura. O Ver. Xixico cumprimenta a todos os presentes e diz que essa
cobertura é realmente uma necessidade. Que os jovens não podem jogar lá
seja pelo sol ou pela chuva. Que pretendia colocar esse mesmo requerimento,
mas o amigo colocou primeiro e o parabeniza por ser de suma importância.
Que muitas pessoas jogam lá. O Ver. Gugu Bessa diz que, embora tenha se
decidido o contrário no plenário, caso o vereador Xixico queira ou qualquer
outro colega, podem ficar a vontade para subscrever. O Ver. Junhão diz que
quer agradecer o vereador Gugu, que é bom que o vereador Xixico subscreva
e que a atitude do colega é muito humilde. O Senhor Presidente diz que o
vereador procure dar nova redação e apresentar o requerimento com os
subscreventes. 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 034/2017
para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa:
Requer a construção de uma quadra poliesportiva no bairro paraíso.
Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do
requerimento. O Ver. Gugu Bessa cumprimenta todos os presentes e diz que já
havia feito esse pedido em outras legislaturas, e agora o faz novamente. Que
esse é um bairro populoso, e os jovens precisam dessa quadra para sua
prática esportiva. Que essa construção seria de grande valia. O Ver. Junhão
cumprimenta a todos os presentes e pede que se verifique se já não fizeram
esse requerimento, pois está em dúvida se foi uma quadra ou uma praça. O
Ver. Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, diz que quer registrar a
presença da sua amiga e parabeniza o colega pelo requerimento. Que o
esporte é uma pilastra para resgatar a juventude que está a deriva. 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 057/2017 para a Senhora Secretária
para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer a poda das
árvores dos canteiros de nossa cidade. Concluída a leitura o Senhor
Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Ver. Xixico
cumprimenta a todos os presentes e diz que esse é um requerimento de muita
importância, que há árvores que já estão prejudicando a energia. Que algumas
pessoas tem árvore na frente de casa, mas não tem condições de pagar a
poda. Que seria muito bom se a prefeitura pudesse fazer isso, nos canteiros e
nessas árvores que estão atrapalhando a iluminação pública. O senhor
Presidente colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi
aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O
REQUERIMENTO Nº 061/2017 e o REQUERIMENTO Nº 094/2017 são

retirados de pauta, pois o vereador autor não está presente. O Senhor
Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 080/2017 para a Senhora Secretária
para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer a cobertura do
pátio, acessibilidade e parque infantil para a Escola Municipal Elpídio
Virgíneo Chaves. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra
ao/a autor (a) do requerimento. O Ver. Galego do Alho cumprimenta a todos os
presentes diz que essa escola precisa dessa cobertura para que as crianças
possam fazer suas atividades e da acessibilidade para as crianças especiais e
também um parquinho. O Ver. Renato Alves cumprimenta a todos os
presentes, diz que não poderia deixar passar a presença da sua amiga, Maria.
Parabeniza o colega pelo requerimento, que o colega sempre surpreende a
casa e que ele pode contar com seu voto. 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 088/2017 para a Senhora Secretária para que
seja feita a leitura que tem como ementa: Requer a cópia dos seguintes
documentos: Relação de empregados (RE), emitido pelo sistema GFIP,
Protocolo de envio da GFIP referente aos meses de janeiro, fevereiro,
março e abril de 2017, apresentar também a guia e o comprovante de
pagamento da GFIP dos respectivos meses citados. Concluída a leitura o
Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Ver.
Hugo Alexandre cumprimenta todos os presentes, diz que o requerimento é
bem simples, apenas para averiguar a legalidade de divulgações que foram
feitas nos meios de comunicação. Que a documentação é imprescindível para
mostrar a população que foram feitos todos os repasses ao INSS. O Ver. Gugu
Bessa cumprimenta a todos os presentes, diz que a casa está de parabéns.
Que é o trabalho dos vereadores fiscalizar, que lembra muito bem que na
gestão anterior um requerimento assim era reprovado, pois tinha que blindá-la.
Que chegavam com um oficio e era blindado também, que era preciso
oficializar na justiça. Que quer deixar claro que todos os requerimentos que
chegarem a casa para fiscalizar o executivo podem contar com seu voto. Que
eles devem fazer diferente da gestão passada, e deixar claro para a população
tudo o que acontece. Que o colega pode contar sempre com seu voto para
fiscalização. O Ver. Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes diz que é
função do vereador fiscalizar, e mais do que obrigação do executivo atender ao
pedido do legislativo. Que vereador Renato e vereador Gugu são testemunhas
que, na gestão passada, para conseguirem um documento precisavam entrar
na justiça para tanto. Que o serviço público deve ser transparente. Parabeniza
o colega e que acredita que o atual gestor não tem nada a esconder. 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 089/2017 para a Senhora Secretária
para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer que seja inserida
nos anais da casa a moção de profundo pesar pelo falecimento do Senhor

José Benevides Sobrinho. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a
palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Ver. Xixico cumprimenta a todos os
presentes diz que seu Benevides era uma pessoa muito humilde, trabalhadora,
direita. Que sempre trabalhou na agricultura e na velhice foi trabalhar na
prefeitura fazendo favor para os outros. Que às vezes ia três vezes ao banco,
que ele morreu cego e sem qualquer ajuda. Uma pessoa humilde que sofreu
durante muitos anos. Que espera que ele esteja no reino do céu e que merece
essa homenagem. Que espera contar com o voto dos colegas. O Ver. Sargento
Monteiro cumprimenta todos os presentes, parabeniza o colega e pede para
subscrever, pois gostava muito do Senhor José Benevides. Que foi uma
pessoa muito importante e conhecida por todos. O Ver. Gilson Rêgo
parabeniza o colega, diz que é uma homenagem mais do que justa para uma
pessoa do bem e humilde. Que ele era muito conhecido, um cidadão de bem,
que prestou relevante serviço a sociedade. O Ver. Junhão diz que também
gostaria de deixar seus pesares aos familiares, que as conhecem muito bem.
Que se Deus quiser um dia o encontrarão novamente e que Deus abençoe a
família. Pede também para subscrever. O Ver. Renato Alves diz que quer
deixar seu pesar também, que seu voto será favorável. Que o papel do Senhor
José Benevides aqui na terra foi cumprido, que apesar de não ter contato com
ele sabe que ele era um homem bom, pela família que ele criou. Que seu
legado está em sua família. O Senhor Presidente diz que teve o prazer de
conviver com o Senhor José Benevides, que o conheceu bastante. Que ele era
como um guardião da prefeitura, cuidava do local como de sua casa. Um
funcionário dedicado e responsável, um homem humilde, com muitas amizades
e que todos gostavam muito dele. Que tinha o privilégio de receber sua visita
em seu programa na rádio, que ele nunca faltava. Cidadão exemplar, cidadão
de bem que deixou uma família de um povo humilde, simples e muito
respeitador. Que o vereador Xixico foi muito feliz em sua iniciativa. Que será
enviada a família essa solidariedade, de todos os vereadores e funcionários da
casa através dessa proposta. Agradece aos familiares presentes, pois a
presença deles é uma valorização do momento e dessa homenagem prestado
ao Senhor José Benevides. 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
096/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como
ementa: Requer a construção de uma quadra de esportes no sítio
Barragem. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a
autor (a) do requerimento. O Ver. Galego do Alho cumprimenta a todos os
presentes, diz que essa quadra é pedida há muitos anos pelos moradores. Que
espera contar com a sensibilidade do Senhor prefeito, para que possa construir
essa quadra, que irá beneficiar a comunidade e os sítios vizinhos. O Ver.
Renato Alves parabeniza o colega pelo requerimento. Que fez esse pedido ano
passado, que acredita no esporte como porta para transformação dessa
juventude que está vulnerável. Que muitos jovens caem no mundo das drogas

por falta de oportunidades. Que será de grande beneficio para vários sítios.
Que tem certeza que o prefeito irá atendê-la. Pede que ser for atendido o
pedido, que se coloque o nome do Senhor Chico Henrique que foi proprietário
do terreno da barragem. O Ver. Galego do Alho diz que com certeza, se a
quadra sair, levará o nome de seu Francisco Henrique da Cunha. O Ver.
Sargento Monteiro cumprimenta todos os presentes, diz que como desportista,
não poderia deixar de parabenizar o colega. Que vê outras cidades que em
todos os sítios tem uma quadra. Que Pau dos Ferros está sendo invadida por
um dos grandes males do século, as drogas, e o esporte é o caminho para
livrar a juventude disso. Que é um dever dos parlamentares, enquanto
representantes do povo, abrir os olhos dos grandes políticos para que haja
esse investimento no esporte. Que pede uma quadra há anos para o bairro São
Geraldo e nunca veio. Que o colega pode contar com seu voto. 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 106/2017 para a Senhora Secretária
para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer, com base no art.
72, XIV, da lei orgânica do município, esclarecimentos nos seguintes
pontos no programa social PNRH Rural: Informações de critérios
utilizados na seleção de famílias cadastradas, relação nominal de todas
as famílias cadastradas, relação nominal de todas as famílias
contempladas, convênios e processos de adesão do convênio. Concluída
a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento.
O Ver. Sargento Monteiro cumprimenta todos os presentes diz que foi obrigado
a fazer esse requerimento, porque a população da zona rural o procurou
pedindo esclarecimento do porque desse programa não ter sido divulgado de
uma forma ampla e os critérios utilizados para contemplação. Que como
representante do povo não podia negar esse pedido. Que estão ali para
representar o povo de Pau dos Ferros. 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 é aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores:
Francisco Augusto. O Ver. Xixico cumprimenta todos os presentes e diz que
essa semana deu uma passadinha no cemitério e notou que o mato está
tomando conta dos túmulos, por isso pede urgência do prefeito, já que ele não
está fazendo os túmulos ainda, porque está esperando o cimento, mas que
pelo menos mande dar uma roçada para limpar esse mato do cemitério.
Concluído o Pequeno Expediente O Senhor Presidente diz que gostaria de
tecer um pequeno comentário em relação ao ocorrido na sessão passada, em
que estava ausente por estar participando de um congresso no Tribunal de
Contas em Martins, o qual foi convocado para participar, junto com mais dois
assessores. Que seu comentário é sobre a discussão grande que ocorreu em
relação ao vereador Junhão, quando ele fez uma espécie de desabafo e
criticou a gestão em relação à falta de equipamentos de informática na sua

sala, móveis, também sobre a cobrança, por parte do Senhor Presidente, de
uma foto para o e-mail. Que gostaria de dizer que eles tem tido todo cuidado e
toda a atenção de procurar melhorar, cada dia mais, a estrutura da Câmara.
Que se for para falar de estrutura, ninguém estruturou mais a Câmara do que
Eraldo Alves enquanto presidente, inclusive os gabinete começou a funcionar
com ele como presidente da casa. Que entende a preocupação do vereador
Junhão e sua cobrança, que ele quer a sala organizada como todos querem,
mas que é preciso ser compreensível. Que o colega vinha sendo, mas não
sabe por que tão perto de ter sua sala organizada ele não segurou mais e
desabafou. Que foi feito um processo licitatório e isso demanda tempo, que
depois do processo concluído demanda tempo para que recebam os
equipamentos e eles possam realmente ser colocados nas salas. Que inclusive
o vereador já recebeu o computador e a impressora, e que não foi por ter
reclamado. Que também tiveram que abrir um processo para contratar
profissionais na área de informática, que a casa não tinha, e que só há pouco
mais de quinze dias se conseguiu contratar esse profissional para dar
assistência técnica na área de informática na Câmara municipal de Pau dos
Ferros. Que priorizou os setores que trabalham diariamente com a burocracia
da Câmara e que não podem esperar, mas que já chegou o computador para o
vereador Junhão e repete que não foi por sua reclamação na sessão passada,
em sua ausência, mas porque já estava na programação e já havia sido feita a
revisão nas maquinas que estavam na câmara, pois ocorreu um desprezo total
por parte da gestão passada em relação aos equipamentos e móveis da
câmara durante a reforma feita. Pede desculpas ao vereador Gilson Rêgo, mas
que a gestão deixou muito a desejar nesse quesito e danificou muita coisa, que
todos os aparelhos telefônicos tiveram que ser revisados, que estavam todos
com poeira e problemas, por não terem tido o zelo de guardá-los e que a
mesma coisa aconteceu com vários computadores da casa. Que quem
chegasse a câmara via poeira, massa, tudo sendo jogado em cima das
cadeiras, que estão no plenário e foram recobertas, em cima dos móveis. Que
a realidade dos fatos é que ocorreu uma verdadeira falta de zelo. Logo
demandou tempo para que se pudesse contratar um técnico para revisar esses
equipamentos. Que em relação aos móveis, já houve a solicitação a empresa
vencedora da licitação e estão aguardando a entrega, que a empresa também
tem um prazo para efetuar a entrega, mas que o vereador Junhão não se
preocupe, pois não há nenhuma intenção de sua parte de não atender a
reivindicações do vereador ou os demais. Que todos serão tratados de forma
igual. Que há outros vereadores que o aparelho de informática está com
problema, que a vereadora Itacira ainda está sem seu computador de mesa,
que o vereador Hugo Alexandre não tinha impressora e foi atendido
recentemente. Que foi feito um levantamento e estão atendendo
gradativamente, na medida em que a empresa contratada revisa os
equipamentos e os entregam eles são colocados nos gabinetes. Que todos
terão que passar por uma revisão. Que gostaria de deixar o vereador Junhão

de que ele não tem nenhuma intenção, que o vereador não havia recebido seu
equipamento pelos motivos elencados, que o gabinete do vereador será
montado assim que os móveis forem recebidos. Que o vereador pode ficar
tranquilo, pois terá um gabinete novo, assim como o Senhor Presidente disse
desde o início. Que o vereador Gilson Rêgo não pode comprar esses gabinetes
e montar antes de deixar a presidência, e ele teve que fazer um processo para
poder comprar, mas que gradativamente estão contratando pessoal ou
empresas para atender as demandas da casa em relação a terem um pleno
funcionamento dos gabinetes e do quadro de pessoal e de toda a estrutura.
Que em relação à foto, lamenta muito que o vereador tenha ficado chateado.
Que não cobrou a foto por querê-lo obrigar, que havia cobrado até de uma
maneira descontraída, porque sua intenção em receber a foto, que inclusive
cobrou vereador Hugo também, é somente para colocar no site da Câmara
para que o pessoal saiba que são onze vereadores e não nove. Que está
querendo colocar o vereador na mídia, que todos que abrirem o site da câmara
saberão que Junhão é vereador também. Que é uma obrigação colocar todos
os vereadores no site, mas que não tem problema, que se o vereador não
trouxer ele manda colocar apenas o nome, que não é obrigado o vereador
trazer que a mesma coisa serve para o vereador Hugo, que se ele não trouxer
não irá mais cobrar, coloca apenas o nome, sem problema. Que são essas as
informações que gostaria de dar, que não guarda nenhum rancor e que soube
dessas coisas pela ata, que é uma prerrogativa do vereador reclamar e cobrar
construtivamente, sem problemas. Que está apenas tentando explicar o porquê
do vereador não havia sido atendido ainda, e porque ainda não foi atendido na
questão dos móveis, mas que será em breve. Que não há réplica, e está
apenas explicando enquanto presidente, mas que se for do interesse do
vereador pode procurá-lo em sua sala para que eles discutam o assunto. Que
feito os esclarecimento devidos, gostaria apenas de lembrar aos vereadores
que ainda não trouxeram as fotos 3x4 que as tragam para que possa ser
enviada a Natal caso interesse a credencial de vereador, expedida pela
FECAM, que está ofertando para as câmaras filiadas e Pau dos Ferros é uma
delas. Que essa carteira de identidade do vereador tem validade em todo o
território nacional. Que essa credencial vai identificar o vereador como
parlamentar, que aquela carteira bonita com o nome vereador e brasão da
República, que se compra, não identifica nada, que ela serve apenas para
portar essa carteira de identidade expedida pela FECAM. Que ela não custa
nada para a casa e nem para o vereador. Que o prazo já venceu e ele solicitou
ao presidente da FECAM mais um prazo, e lhe foi dado mais uma semana, por
isso que quem tiver entregado até quinta-feira, da próxima semana, receberia a
credencial. Que está apenas cumprindo seu papel e informando os colegas. O
Senhor Presidente declara encerada a presente sessão e não havendo mais
nada a relatar eu, Rellen Fatima Holanda 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

