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 8ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª (Décima Oitava)
Legislatura. Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às 17:30h
(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. 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 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 sessão. O Senhor Presidente
colocou a Ata da 6ºsessão em discursão, que depois de discutida foi votada e
aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. A Ata da 7º sessão
foi colocada em discursão e em seguida em votação, que foi votada por unanimidade
dos votos dos vereadores presentes. Dando continuidade O Senhor Presidente
passou a Pauta com a ordem do dia para A senhora Secretária fazer a leitura que
consta as seguintes matérias: Indicação Nº002/2017 ,Indicação Nº004/2017 ,
Indicação
Nº005/2015, Requerimento Nº014/2017, Requerimento Nº016/2017,
Requerimento Nº031/2017, Requerimento Nº057/2017, Requerimento Nº060/2017,
Requerimento Nº067/2017, Requerimento Nº076/2017. Dando Sequência O Senhor
Presidente passou a INDICAÇÃO 02/2017 para a Senhora Secretária fazer leitura,
concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra para a autora da indicação
Ver. Itacira Aires Nunes, que cumprimenta todos os presentes, diz que a indicação é
uma reinvindicação de todos que moram na região do alto oeste potiguar,
principalmente os que moram em Pau dos Ferros, que geograficamente é uma região
polo. Que quando ocorre algum acidente ou homicídio o corpo fica exposto durante
horas. Que é um grande sofrimento para a família ter que ficar nessa longa espera.
Que está na expectativa que seja atendida, que espera contar com a sensibilidade do
Governador do estado para que isso possa acontecer. O Ver. Sargento Monteiro
cumprimenta os presentes e saúda os concursados presentes e diz que é solidário a
sua luta. Que vai relatar uma nota de repúdio em favor dos concursados de Pau dos
Ferros. Que não poderia, como policial militar, deixar de falar da situação do ITEP.
Que se pergunta o motivo de até hoje essa situação não ter sido resolvida, mesmo na

época das vacas gordas. Que a crise politica, principalmente, é responsável pela não
implantação de coisas necessárias para a população. Que o pedido é louvável. O Ver.
Gordo do Bar cumprimenta a todos, e diz que já debateram muito a cerca do ITEP,
lembra que no final do Governo Rosalba fizeram uma visita onde funciona o transito de
Pau dos Ferros, que a parte de trás estava sendo concluída, assim como pedras para
necropsia, e que estava faltando pouco para chegarem as câmaras frias, mas que
tudo ficou apenas no papel e que atualmente ouviu dizer que o local encontra-se
sucateado. Que não apenas Pau dos Ferros, mas a região ganharia com isso. Que
espera que o pedido seja atendido, apesar da situação em que se encontra o Estado.
Que a indicação é de suma importância. O Ver. Xixixo cumprimenta a todos e diz que
essa indicação chegou na hora certa, que deveria ter sido apresentada antes, mas que
ainda dá tempo de trabalhar nela. Que é um absurdo a situação. Que espera que o
Governador tome as devidas providências. Parabeniza a colega pela indicação. O
Senhor Presidente colocou a Indicação em votação que depois de discutida foi votada
e Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. O Senhor
presidente solicita da secretária geral da casa que a partir da próxima sessão esteja
disponível para os presentes água, café e chá. Que sempre disse que o que está
sendo servido para os vereadores deve ser servido também para os presentes. Que
ela está autorizada a tomar essas providências. O Senhor Presidente passou a
INDICAÇÃO 04/17 para a Senhora Secretária fazer leitura. Concluída a leitura o
Senhor presidente passou a palavra para o autor da indicação. O Ver. José Alves
Bento cumprimenta todos, parabeniza os concursados por estarem cobrando seus
direitos, que está solidário a causa. Que o seu requerimento é para pedir uma grade
de proteção ao Governador para o bairro Manoel Domingos, para evitar futuros
acidentes e que a população corra riscos. Pede o apoio dos colegas para que seja
aprovado. O Ver. Gugu Bessa cumprimenta a todos e parabeniza o Ver. pela
indicação, mas que acredita que devia ter sido feito ao DENITE, por se tratar de uma
BR Federal. Que seja revisto, para que não seja enviado ao órgão errado. O Ver.
Renato Alves cumprimenta a todos e diz que foi pertinente a solicitação. Que quanto a
colocação do Ver. Gugu Bessa diz que se for fixado a praça é possível que seja feito
ao executivo municipal. O Senhor Presidente coloca a indicação em votação que
depois de discutida foi votada e aprovada por unanimidade de votos dos vereadores
presentes. Na sequencia o Senhor Presidente passa a INDICAÇÃO 05/17 para a
Senhora Secretária para que seja feita a leitura. Concluída a leitura o Senhor
Presidente passa a palavra ao autor da indicação . O Ver. Renato Alves cumprimenta
a todos os presentes disse Que fez essa indicação na legislatura passada, que vem
reforçar nessa. Que sabe a dificuldade dos universitários, que muitas vezes não tem
condições de uma refeição digna. Que esse restaurante seria de suma importância.
Pede o apoio dos colegas e que Deus toque o coração do Governador. O Senhor
Presidente coloca a indicação em votação que depois de discutida foi provada por
unanimidade de votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou O
REQUERIMENTO Nº 014/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura
que tem como Ementa: Requer a construção de um ginásio poliesportivo no
bairro São Geraldo. Concluída a leitura o Presidente passou a palavra para o autor
do requerimento. O Ver. Sargento Monteiro cumprimenta os presentes, diz que e sente
muito feliz e honrando em representar o povo de sua querida cidade e, em especial,
seu querido bairro, o São Geraldo. Seu lar, onde construiu sua família, onde nasceram
e cresceram suas filhas. Local onde criou laços de amizade e companheirismo com os

moradores e familiares que ali residem, pessoa de bem, pessoas sofridas e
batalhadoras, que pegam cedo no batente para sustentar suas famílias de forma digna
e honesta, pessoa que querem o melhor para seus filhos, que querem uma saúde de
qualidade, uma educação que forme cidadãos de bem. Que querer o melhor para os
filhos é pensar em qualidade de vida é pensar não apenas no alimento, mas pensar
também em cultura, em esporte e lazer, pensar em segurança. Que com esse
pensamento, não apenas como vereador, mas como pai de família e morador do
bairro São Geraldo é que desbrava a luta em prol de um ginásio poliesportivo para o
seu bairro e a população do seu bairro. Que embora seja sabido que o bairro conta
com apenas uma instituição de ensino funcionando, essa população estudantil não
conta com um espaço para realizar suas atividades esportivas. Que se esses
estudantes quiserem praticar qualquer esporte tem que se deslocar a outros bairros
que conte com quadra. Que sua preocupação não é apenas com os estudantes, mas
com a população em geral. Que a violência cresceu de forma absurda, e as famílias
vivem com medo dentro de suas casas. Que é preciso pensar em uma forma de
resgatar esse jovem do mundo do crime. Que pensar em esporte é pensar em saúde,
em qualidade de vida e também em segurança. Que é preciso ocupar o tempo dos
jovens e das crianças, e que o esporte tem esse caráter educativo, divertir e formar
cidadãos de bem. Que o esporte possui um potencial de socializar indivíduos das mais
diversas classes. Que através de um jogo de futebol na rua, de vôlei na escola,
basquete na praça a pessoas se relacionam, fortalecem amizades, criam vínculos,
mesmo que nunca tenham se visto. Que os benefícios da pratica esportiva vão além
daqueles tragos a saúde, que é possível perceber o desenvolvimento das relações
sócio afetivas, a comunicabilidade, a sociabilidade, ajustando socialmente o homem
ao meio em que vive. Que não importa se for uma competição, uma brincadeira ou
parte da aula, a socialização com os demais está intimamente ligada ao jogo, mesmo
quando é um esporte individual o praticante irá se relacionar com outros praticantes.
Que esse ginásio trará benefícios incalculáveis para o bairro e para as crianças. Que
quer destacar que ocorreu durante os anos muitas reinvindicações para que esse
ginásio saísse desde 2006, quando nem politico era, os moradores do bairro haviam
solicitado ao Deputado Felipe Maia, em uma reunião em frente a capela de São
Geraldo, e que o deputado havia prometido que quando fosse eleito o ginásio seria
construído e não foi. Que em 2009 o atual prefeito, prometeu que faria o ginásio e que
mais uma vez não tinha obtido êxito. Que espera que dessa vez a quadra possa ser
construída. O Ver. Gugu Bessa parabeniza o colega pelo requerimento, que tinha
requerido também na legislatura passada. Que o gestor anterior havia dito que iria
construir a quadra, que foi cobrado várias vezes essa quadra. Que tem certeza que
juntos vão cobrar mais uma vez. O Ver. Junião agradece a presença de todos e diz
que é de suma importância essa quadra. Que deve ser feita a cobrança a gestão atual,
que estamos em 2017 e deve haver foco no presente. Que passado só museu e que a
população iria ganhar com isso. O senhor Presidente colocou o requerimento em
votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade de votos dos
vereadores presentes. Dando continuidade o Senhor Presidente passou o
REQUERIMENTO Nº 016/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura
que tem como Ementa: Requer que sejam construídos três redutores de
velocidade na Rua Estevão Romão França, no conjunto Princesinha do Oeste.
Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra para o autor do
requerimento. O Ver. Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes. Diz que é uma

reinvindicação dos moradores da rua, que é uma rua estreita e os carros passam em
alta velocidade. Que tem uma oficina e não está havendo respeito com quem entra e
sai de suas residências. Pede apoio e compreensão de todos para aprovação. O
senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi
aprovado por unanimidade votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente
passou o REQUERIMENTO Nº 031/2017 para a Senhora Secretária para que seja
feita a leitura que tem como Ementa: Requer a pavimentação das Ruas Cicero
Trajano e Francisco Gameleira do Rêgo, no bairro São Benedito. Concluída a
leitura o Senhor Presidente passou a palavra para a autora do requerimento. A Ver.
Itacira Aires Nunes cumprimenta os presentes e diz que discorda dos colegas quando
eles dizem que quem vive de passado é museu, que não se faz o presente sem
lembrar-se do passado. Que, em 2009, quando assumiu seu primeiro mandato, tinha
feito a solicitação para pavimentação da Rua Cicero Trajano. Lembra que em outros
momentos foram feitos a solicitação, e que a Ver. Marta Pontes também havia feito.
Que é uma rua de difícil locomoção. Que ainda não houve nenhuma chuva pesada,
mas que mesmo assim é enorme a dificuldade em se trafegar pelas duas ruas. Que
desde 2009 pede essa pavimentação. E está mais uma vez fazendo essa solicitação.
Que espera que o chefe do executivo tenha essa sensibilidade. Que todos que
precisam trafegar pelas ruas ganhariam com isso Pede a colaboração de todos os
colegas vereadores. O Ver. Renato Alves cumprimenta os presentes e diz que fica
muito satisfeito pela preposição, que se lembra da solicitação da vereadora em 2009.
Que em 2016 propôs uma emenda, a qual a vereadora tinha a chance de colocar e
votou contra. Que embora isso tenha ocorrido irá votar a favor do requerimento. Que
isso é uma tristeza, que é bom que o tempo mude. Que essa pavimentação era
promessa e estava no cronograma da gestão passada. Que é bom que a vereadora
tenha mudado o pensamento. A Ver. Itacira diz que em 2015 a autora da proposição
foi a Ver. Marta Pontes e a Ver. Bolinha em 2009. O Ver. Renato Alves diz que, em
2015 entrou com o requerimento, e que havia inclusive sido questionado se poderia
propor requerimento de algo que já havia sido requerido, o que foi esclarecido que não
poderia ocorrer na mesma legislatura, mas na seguinte poderia. Que em dezembro de
2015 entrou com a emenda que a vereadora votou contra. O Ver. Gordo do bar
cumprimenta os presentes e diz que quer registar que a época todas as emendas
colocadas por sua bancada haviam sido reprovadas. Que na época se a vereadora
Bolinha tivesse votado a favor a emenda teria sido aprovada. O Ver. Gilson Rêgo
cumprimenta a todos, em especial os concursados, pede que sejam mais
participativos e os parabeniza pela vontade e pelo mérito no concurso. Que não foi só
essa rua, que tinha também a Rua Antônia Taveira de Bessa, que a vereadora Bolinha
já havia requerido outras vezes e mesmo assim votou contra a emenda. Que é sabido
que a emenda tem mais força, já que seria emendada ao orçamento. Que as vezes a
politica atrapalha. Que ela tinha tido a chance de votar a favor, e mesmo tendo pedido
anteriormente, foi contra a emenda. Que embora se diga que não há interferência
externa, infelizmente tem e que as vezes a politica se sobressai aos benefícios para a
população. O Ver. Sargento Monteiro cumprimenta a todos e diz que não vê a
necessidade de o Ver. Gilson pegar o gancho e tentar rebaixar a vereadora Bolinha
diante dos colegas. O Ver. Junião diz que acha engraçado que há toda uma liberdade
de se expressarem, que eles têm o direito de expressarem da forma que quiserem.
Que o Ver. Gilson só está relatando o passado da vereadora Bolinha. Que quanto
mais mexe no passado pior fica. Que é melhor deixar coisas do passado no passado,

vir para o presente e aprovar as ruas. O Senhor Presidente diz que ouvindo
atentamente as colocações do Ver. Junião gostaria de lhe parabenizar. Que cada
colocação tem seu tempo, que quando o colega falou sobre esquecer o passado era
em relação a um ponto que estava sendo discutido no plenário. Que essa de dizer que
pediram tanto e ninguém fez não resolve nada. Que o vereador acredita que é melhor
que se faça agora, se discuta agora, já que no passado não foi feito. Que a vereadora
Bolinha também se colocou corretamente ao dizer que o passado é importante. Que
nós vivemos o passado, sofremos o presente somos desafio para o futuro, mas que o
passado é história. Que lembra muito bem de outras sessões e há sempre o
argumento de esquecer o passado, mas que a realidade continua. Que defendendo o
passado ou não, que querendo que aconteça ou não, tudo vai ficar para o futuro. O
senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi
aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente
passou o Requerimento Nº057/2017 para a Senhora Secretária fazer a leitura que
tem como Ementa: Requer a poda de todas as árvores de nossa cidade. O Senhor
Presidente passou a palavra para autor do requerimento. O Ver. Xixico cumprimentou
os colegas vereadores é público presente, disse ter feito esse requerimento porque
analisando em algumas ruas as arvores já estão passando dos fios elétricos correndo
o risco de haver curto circuito, pede para o chefe do Executivo mandar fazer a poda
no mínimo das arvores que encontra- se causando danos a população, pois por essas
árvores estarem maior do que o seu tamanho normais estão deixando as ruas
escuras. O Ver Gilson Rêgo cumprimentou os colegas vereadores e público presente,
disse que o requerimento está prejudicado por vem pedindo a poda de todas as
árvores do município entrando assim inclusive as árvores particulares e até mesmo as
da zona rural, sugeriu que fosse mudado a redação do requerimento para: Que seja
feita a poda das árvores que são de competência do município. O Ver xixico
questionou que o seu requerimento está bem explicado e que se fosse para fazer a
poda de árvores privadas estaria específico no requerimento pedindo a poda de
árvores particulares, mas que o requerimento vem especificando as árvores do
município. O Ver Gilson Rêgo pede que seja feita novamente a leitura do
requerimento. O Senhor Presidente disse que o requerimento do Ver Xixico não só
tem o objetivo da poda das árvores, que também está frisado no requerimento que as
Arvores no estados que estão podem levarem ao surgimento de mosquitos
transmissores de doenças, mas que pedirá para Secretária reler o requerimento. Feita
novamente a leitura do requerimento o Ver. Gilson Rêgo disse que e justamente na
parte que o requerimento pede a poda das árvores do município engloba todas as
árvores, e que por sinal muitas das árvores já havia sido podadas, que essa redação
pega até as árvores da zona rural. O Ver Renato Alves cumprimenta os colegas
vereadores e publico presente disse que no requerimento só precisa adequar a
concordância gramatical, mas que isso não tira o mérito do requerimento que e de
suma importância. O Senhor Presidente disse que a sugestão do Ver Renato é a
sugestão do Ver Gilson, que não seja o pedido da poda de todas as arvores, mas sim
que seja a poda das árvores de competência do município, o senhor presidente tirou a
matéria de pauta que depois de uma correção na redação voltará ao plenário na
próxima sessão. O Senhor Presidente passou o Requerimento Nº060/2017 para A
Senhora Secretária fazer a leitura que tem como Ementa: Requer a construção e
sinalização de uma rotatória em frente ao supermercado Queiroz. O Senhor
Presidente passou a palavra para autor do requerimento. O ver. Gordo do Bar

cumprimenta todos os presentes, disse que é a terceira vez que faz o pedido dessa
rotatória ,que em outra vez pediu além da rotatória a faixa de pedestre para a escola
José Guedes, e disse que graças a Deus a própria escola mandou fazer a faixa de
pedestre ficando assim só a rotatória, lembra que e de suma importância que essa
rotatória seja feita porque o transito em frente ao supermercado Queiroz é
extremamente perigoso que as pessoas que vem do sentido da igreja descem de vez,
lembrou que esse trecho sem sinalização se torna tão perigoso que já ouve até morte
no local. O Ver. SGT. Monteiro disse que o requerimento do colega Ver. Gordo do Bar
é louvável disse que todo mundo clama hoje pelo um trânsito organizado na cidade de
Pau dos Ferros, que quando atuava como policial de trânsito que era acionado para
uma ocorrência já saia apreensivo sem saber de quem se tratava, muitas vezes
podendo ser ate alguém da família ,que a saída para organizar esse trânsito e a
convocação dos aprovados no concurso para agente de trânsito. O Ver. Gilson Rêgo
cumprimenta a todos os presente, parabeniza o Ver. Gordo do Bar pelo requerimento
proposto, disse que e sabido ser obrigação do município de sinalizar, colocar as
placas nesse local, disse que o pedido está direcionado aos responsáveis certos, que
acredita que será resolvido, que é urgente a organização do trânsito de Pau dos
Ferros.
O senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois de
discutido foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. O Senhor
Presidente passou o Requerimento Nº067/2017 para A Senhora Secretária fazer a
leitura que tem como Ementa: Requer que seja concluída o restante da
pavimentação da rua principal do Perímetro Irrigado trecho compreendido da BR
222 e a igreja. O Senhor Presidente passou a palavra para autor do requerimento. O
Ver Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, disse que na legislatura passada
já fez esse pedido junto com o Ver. Gordo do Bar, que com essa obra a vila ficará com
entrada linda, disse se tratar de aproximadamente mil metros de pavimentação para
se chegar até a capela, acredita que todos são conhecedor do local e crer que o chefe
do poder executivo irá se esforçar para atender a esse pedido e assim beneficia
aquela comunidade. O senhor Presidente pede cuidado com a redação das meterias
que vem há plenário, atendendo um pedido do Ver. Gilson Rêgo aonde ele pede para
fazer uma correção no requerimento proposto pelos Ver. Gordo do Bar e o Ver. Gugu
Bessa onde estão requerendo que seja concluída o restante da pavimentação da rua
principal do Perímetro Irrigado trecho compreendido da BR 222 e a igreja, o
requerimento está prejudicado pois a BR 222 não se sabe nem onde fica localizada, o
Senhor Presidente pediu que fosse tirado o requerimento de pauta para seja feito a
correção da redação pois a BR descrita está errada. Dando continuidade o Senhor
Presidente passou o Requerimento Nº076/2017 para A Senhora Secretária fazer a
leitura que se trata de Uma: Moção de profundo pesar a Senhora Josefa
Fernandes de Souza. O Senhor Presidente passou a palavra para autor do
requerimento. O Ver Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes disse que a
homenagem e mais do que justa, que se trata de uma pessoa que teve a sua vida
dedicada a educação que ela era uma exemplo de fé, que foi uma guerreira lutando
por mais de 20 anos contra o Câncer, relatou que Zefinha foi um exemplo de mulher,
de fé e luta, disse que não poderia ter deixado de fazer essa moção de pesar e pede
que a Câmara entregue esse homenagem a família de Zefinha. O Ver SGT Monteiro
cumprimenta os presentes, disse que quer deixar a sua solidariedade e nota de pesar
a família de Zefinha Fernandes ,que era tia do seu amigo Souza “cabo Anchieta” da
cidade do Encanto. A ver. Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, parabeniza

o colega ver. Gilson Rêgo pela moção de pesar, disse que quando chegou na câmara
para fazer a homenagem a sua colega Zefinha Fernandes o colega já havia solicitado ,
com isso pede para se subscrever, pede para que o Ver. Gilson Rêgo certifique-se em
relação ao nome da homenageada que acha que ao invés de Josefa Fernandes
Granjeiro é Josefa Fernandes Souza, disse que Zefinha foi sua professora, foi também
sua colega de faculdade pois fizeram pedagogia em Mossoró no mesmo período, e
foram colegas no Campus universitário de Pau dos Ferros e na DIRED, lembra- se
muito bem quando foi para implantar o magistério em Pau dos Ferros foram varias
professoras serem treinadas em Belo Horizonte e Zefinha era uma delas, que ela era
uma educadora de coração foi que implantou o jardim de infância em Pau dos Ferros
relatou que Zefinha viveu todos os níveis de ensino, que se tratava de uma pessoa
muito religiosa que usava Padre Zezinho como referencia em suas aulas e em suas
reflexões, que admirava muito em Zefinha o apego que ela tinha com a família ,relatou
que durante uma reforma na casa ela fez o banheiro dos seus pais com tanque ao
invés de chuveiro pois era assim que os idosos gostavam de tomar banho e ela iria
respeitar o desejo dos seus pais, disse que Zefinha lutou enquanto pode contra a
doença, lembra que foi uma das primeiras pessoas a qual Zefinha revelou sobre a
doença. O Senhor Presidente disse ter entrado em contato com um parente de
Zefinha Fernandes e que a Ver Bolinha estava certa em relação ao nome da
homenageada que o coreto e realmente: Josefa Fernandes Souza. Disse que será
feito uma retificação no nome para que não chegue errado até a família da
homenageada. O Ver. Gugu Bessa cumprimentou a todos os presentes, parabeniza o
colega Ver. Gilson Rêgo pela Moção de pesar disse se tratar de uma pessoa muito
religiosa que todos sabem a pessoas que Zefinha representou para o nosso município
uma pessoa guerreira de fé que lutou enquanto pode contra o câncer que quando ia
viajar para Natal em tratamento levava sempre a imagem de nossa Senhora. O Ver.
Junião cumprimenta a todos os presentes disse querer externar o pesar a toda a
família de Zefinha que e sabido que ela era um mulher de muita fé que nunca se
entregou a doença que lutou durante muitos anos para vencer o câncer. O Ver Xixico
cumprimenta a todos os presentes parabeniza o colega Ver. Gilson Rêgo pela moção
de pesar tão justa feita a Zefinha Fernandes que ela era uma mulher muito religiosa e
batalhadora, disse que na época que ela estudava as coisas eram muito difíceis para
estudantes e pede para se subscrever. O Ver. Gordo do Bar cumprimenta os
presentes parabeniza o Ver. Gilson Rêgo pela Moção de pesar e pede para se
subscrever, disse que foi procurado Tarcísio um primo legitimo dela para que ele
colocasse essa moção de pesar, mas que quando foi procurar para fazer já havia sido
solicitado. O Senhor presidente disse que a proposta do Ver. Gilson Rêgo será
subscrita por mais nove vereadores e ele gostaria de tomar a liberdade e pedir para
que o ver. Hugo Alexandre se subscrever –se já que ele está ausente por motivo
justiçado encontra-se doente, que com isso a família receberia a solidariedade
proposta pelos onze vereadores tendo como vereador autor o Ver. Gilson Rêgo e os
demais como subscrevestes. O senhor Presidente colocou o requerimento em
votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade de votos dos
vereadores presentes.. O ver. Gordo do Bar relatou que faltou ser colocado na pauta
uma Moção de pesar que ele solicitou em nome da Senhora Maria do Carmo. O
senhor Presidente disse que foi recebido o requerimento mais a pauta já havia sido
fechada. O Ver. Gordo Bar disse que entregou cedo o requerimento havendo assim
uma falha da secretária responsável. O Senhor Presidente disse que vai averiguar a

situação e que o requerimento virá como prioridade na próxima sessão. O Ver. Renato
Alves pede permissão para sair pois precisa se ausentar para ir a faculdade.
Concluída a Pauta da ordem do dia o senhor Presidente abriu OPEQUENO
EXPEDIENTE com os seguintes vereadores: Gilson Rêgo, Itacira Aires, Gordo do
Bar, Xixico, Sargento Monteiro e Galego do Alho. O Senhor Presidente pede que,
salvo exceções, se evite subscrever os requerimentos visando uma maior organização
nesse sentido. O Ver. Gilson Rêgo cumprimenta a todos e parabeniza o Presidente
pela iniciativa em relação à subscrição, que é uma colocação pertinente. O parabeniza
ainda pela atitude em relação aos concursados. Que embora tenha havido excessos,
concursados devem ser chamados. Que é uma situação embaraçosa pela forma como
se desenrolou. Que há mais pessoas chamadas do que vagas disponíveis, o que é um
ato insano. Que sempre foi cobrado concurso público, nunca sendo contra a situação
dos concursados, sempre os acolhendo. Que não tem vereador contra, a menos que
tenha sido feito algum pronunciamento que não seja de seu conhecimento. Que
infelizmente querem politizar o processo, que já está na esfera judicial. Que não cabe
a Câmara interferir, mas tão somente fiscalizar e legislar. A Ver. Itacira Aires diz que
também gostaria de falar para os representantes dos concursados, mas infelizmente
todos já saíram. Que gostaria de dizer que todos sabem da ansiedade de cada um,
que todos sabem que cada um estudou para que pudessem se submeter a esse
concurso e serem aprovados. Que todos sabem da expectativa de ser chamado em
um concurso ao ser aprovado, que diz na condição de mãe já que tem um filho que
vive estudando para concurso, que sabe o quanto é danoso quando se é aprovado em
um concurso, mas não se pode assumir. Que os concursados estão pagando por algo
de que não tem culpa, que não sabe de quem é a culpa, mas que certamente não é
dos concursados. Que eles se submeteram, foram aprovados e estão na luta para
assumir, porque é um direito que lhes cabe. Que cada resultado favorável aos
concursados gera uma expectativa. Que sabe que eles buscam apoio, que sabe que
eles já haviam estado na casa e que tinham sido recebidos por um grupo de
vereadores. Que é solidária a situação e admira a luta deles, que ia parabeniza-los por
não cruzar os braços e estarem na luta. Que gostaria que eles escutassem o que ela
está dizendo, mas que infelizmente eles já fora. Que gostaria de dizer também que
juntamente com os vereadores Galego do Alho e Sargento Monteiro fez uma visita ao
abatedouro público municipal. Que haviam sido procurados por várias pessoas para
que fossem ver a real situação do abatedouro, que foram muito bem recebidos pela
veterinária e pelo coordenador. Que é sabido que anos anteriores o funcionamento do
abatedouro havia sido suspenso por algum tempo, por terem sido encontradas
irregularidades que prejudicavam a saúde da população. Que providências foram
tomadas para que ele voltasse a funcionar, que a veterinária mostrou com fotografias
cada item que foi exigido que fossem tomadas as providências, que constataram que
vários desses itens estão em situações precárias, começando pelo teto que foi levado
pelo vento. Que estão preparando um documento a fim de relatar os itens que
precisam que sejam tomadas providências urgentes. Que sem essas providências o
local seria novamente interditado, porque muitas coisas precisam de novos reparos.
Que não deseja que o local seja interditado, que a construção de um abatedouro
demanda tempo e diversas burocracias. Que é uma questão de saúde pública. O Ver.
Gordo do Bar cumprimenta os presentes e diz que primeiramente gostaria de
parabeniza o autista pela passagem do seu dia (04 de abril), uma classe que merece
atenção e carinho. Pede ao Presidente que veja a questão dos gabinetes em relação

às impressoras, que estão precisando muito. Que gostaria de pedir a Célia que desse
uma prioridade em relação aos requerimentos e projetos de lei entregues pelos
vereadores. Que o abatedouro é um problema crónico em Pau dos Ferros, que na
gestão passada o abatedouro foi fechado por questão de irregularidades nas
estruturas. Que lembra que em uma reunião, na prefeitura, a secretária de
administração junto com o secretário de agricultura, foi até deselegante com ele e com
o vereador Gugu Bessa os mandando tomarem conta de outra coisa, que a situação
não era de sua alçada. Que é uma questão de saúde pública, e tentarão resolver a
situação. Que está a par de toda a situação relacionada à secretária de agriculta. Que
a situação do açougue público também é feia, que sempre cobrou e não irá para de
cobrar as melhorias. O Ver. Xixico cumprimenta a todos os presentes e parabeniza a
secretária de obras, que fez uma visita semana passada a secretaria e havia sido bem
recebido, que entregou pessoalmente seus dois requerimentos aprovados na Câmara,
que ela havia recebido e dito que essa semana começaria a limpeza da parede do
açude. Que havia perguntado sobre a iluminação pública e ela tinha dito que o prefeito
já havia feito a licitação, que espera que essa licitação seja diferente da dos tratores e
que as lâmpadas cheguem o mais rápido possível que a cidade continua no escuro. O
Ver. Sargento Monteiro cumprimenta os presentes e diz que antes de iniciar o assunto
que o traz a tribuna, gostaria de lembrar na fala da vereadora Itacira, sobre a visita ao
matadouro, que foram representando a sua bancada. Que gostaria de registrar sua
nota de pesar para as pessoas que faleceram em Pau dos Ferros da data de ontem
para hoje, D. Raimunda Carauba, Maria Bezerra de Oliveira é Itamara. Que quer
registrar e falar sobre os concursados, que a bancada de oposição é solidária aos
concursados. Que estão muito preocupados, porque o atual gestor tenta de todas as
formas impedir a nomeação desses concursados. Que o município precisa de ASG,
que não foram chamadas pessoas demais, já que se fazem necessárias. Que os
concursados foram chamados dentro do prazo legal. Que os concursados o
informaram que o conselho de farmácia autuou o município no valor de R$30.000,00
(Trinta mil reais), que isso é preocupante. Que o atual gestor colocou na cabeça que
não iria chamar os concursados, não sabe por qual motivo, imagina que politico. Que
ainda segundo os concursados as multas estão correndo e isso o preocupa. Que é
sabido que o valor da multa é R$500,00 (Quinhentos reais) diariamente. Que pensou
que essas multas não estavam valendo, mas que segundo os concursados está. Que
pede ao gesto do município sensibilidade, porque são muitas famílias esperando que
seus filhos sejam chamados no concurso. Que estão na luta e pede ao líder do
governo, Gilson Rêgo, para intermediar, que eles podem sim fazer alguma coisa, que
o colega peça sensibilidade ao gestor, porque esses concursados são de Pau dos
Ferros. Que eles devem satisfação aos concursados, porque representam o povo, que
embora não possam legislar por eles, podem falar por eles. O Ver. Galego do Alho
cumprimenta todos os presentes e diz que gostaria de pedir a secretária de obra a
limpeza do bairro João XXIII, já que o bairro vai entrar em festa do padroeiro. Que
gostaria de pedir ainda aos colegas vereadores da situação que peçam ao prefeito que
veja a situação do matadouro, que foram lá e fizeram a visita e constataram que a
situação está feia, assim como a situação do açougue. Que se fossem perseguir a
gestão teriam ido direto a promotoria fazer uma denúncia, mas que preferem fazer um
documento e encaminhar ao secretário para que tome as devidas providências. Que
acha que está na hora de olhar essa situação com bons olhos. Que está na hora da
gestão tomar as providências. O Senhor Presidente diz ao vereador Gordo do Bar que

a assessora da mesa diretora fez a entrega de sua moção de pesar, mas que foi
levado em consideração o critério adotado pela casa de haver duas matérias por
vereador em cada sessão, e que já haviam duas matérias do referido vereador, que
por isso não foi colocado sua moção na pauta. Que eles podem até rediscutir o
assunto e mudar a quantidade de matérias, mas que enquanto estiver valendo essa
forma eles iriam manter. Em relação à impressora diz que estão encontrando uma
dificuldade imensa em relação a contratar pessoal para isso, porque no mínimo tem
que ser uma dispensa e não estão surgindo proposta de empresas interessadas em
manutenção de impressoras. Que contam com uma impressora moderna, mas que
nem toda empresa quer dar manutenção. Que apesar do longo tempo surgiu apenas
uma proposta. Que acredita que vão acabar tendo que fazer um pregão, para dar
ausente e ocorrer a contratação direta. Já que na dispensa de licitação tem que haver
no mínimo três propostas. Que em relação aos concursados em nenhum momento foi
reivindicado a Presidência da Câmara qualquer postura ou manifestação em relação à
situação, embora eles tenham se pronunciado, entende-se que não é papel dos
vereadores obrigar o prefeito a fazer ou deixar de fazer algo. Que reconhecem ser um
direito dos concursados que sejam chamados, mas que é preciso ter uma postura
correta. Que a presidência não foi procurada em nenhum momento em busca de
apoio, por isso mantem sua postura. Que, enquanto Presidente, não tem obrigação de
participar de reunião nenhuma em gabinete de vereador, independente de ser de sua
bancada ou não. Que se sua bancada convidar pode até ir como vereador, mas que
como Presidente deve ser solicitado como tal. Que não foi convidado nem como
vereador nem como Presidente por nenhum concursado. Que está a disposição como
vereador, como Presidente e como cidadão. Que da mesma forma que estão tendo
dificuldade com as impressoras estão tendo com serviços imediatos. Que houve
autorização e uma equipe foi a Natal, no Tribunal de Contas, para uma capacitação
para que se possa atender pequenas coisas de forma imediata. Que inclusive essa
questão das impressoras, equipamentos telefônicos e outros equipamentos que
precisam de manutenção são por causa da má condução da execução de obras da
casa, porque não houve uma preocupação de alguém da Câmara acompanhar a
equipe da empresa, porque pedreiros geralmente não dispensam cuidados aos itens
de seu local de trabalho. Em relação à sessão da semana seguinte, Semana Santa, o
Senhor presidente consulta o plenário em relação à dia realização da sessão.
Pergunta se preferem fazer terça e quinta ou as duas sessões na quinta seguinte. O
Ver. Gilson Rêgo pergunta tem matéria para terça e sugere a sessão as duas na
quinta seguinte a do feriado. O Presidente diz que matéria tem, mas nenhuma de
urgência. Fica decidido por duas sessões na quinta subsequente. Concluída a
participação de todos no pequeno expediente 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

