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Ata da 9ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª (Décima Oitava)
Legislatura. Aos vinte dias do mês de abril 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 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. A Ata da 8º sessão foi colocada em discursão e em
seguida em votação, que foi votada por unanimidade de 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:
Requerimento Nº038/2017, Requerimento Nº041/2017, Requerimento Nº042/2017,
Requerimento Nº044/2017, Requerimento Nº054/2017, Requerimento Nº067/2017,
Requerimento Nº070/201, Requerimento Nº078/2017, Requerimento Nº087/2017,
Requerimento Nº092/2017. O Senhor Presidente passou O REQUERIMENTO Nº
038/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como
Ementa: Requer a implantação da Guarda Municipal de Pau dos Ferros (GMPF).
Concluída a leitura o Presidente passa a palavra para o autor do requerimento. O Ver.
Sargento Monteiro cumprimenta todos os presentes, pergunta ao Presidente sobre a
possibilidade de que todos subscrevam ao requerimento, deixando-o assim para a
próxima sessão. O Presidente diz que enquanto autor da matéria o vereador pode tirála da pauta quando desejar, que apenas sugeriu que se evitasse a subscrição, porque
em nível de Câmara Municipal ficava uma coisa desorganizada, já que o requerimento
era uma coisa muito pessoal do vereador. Que se era desejo do vereador juntar mais
vereadores a sua proposta que formulasse isso antes de protocolar o requerimento na
casa, a fim de que ficasse mais organizado. O vereador pergunta se os demais
colegas tem interesse em subscrever a matéria, com resposta positiva o Senhor
Presidente retira o REQUERIMENTO Nº038/2017 de pauta, a pedido do autor. Dando
sequencia o Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 041/2017 para a
Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como Ementa: Requer a

pavimentação da Rua Francisca Lopes Bezerra, na Princesinha do Oeste.
Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra para o/a autor (a) do
requerimento. A Ver. Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, diz se tratar de
um requerimento simples, que há períodos em que a rua fica intransitável, que apesar
de terem tapado alguns buracos recentemente e esteja mais fácil o acesso há
momentos em que não é possível a passagem de carros de maneira alguma. Que os
moradores sempre os procuram solicitando essa pavimentação. Que buscou saber se
a rua se encontrava em algum processo de licitação e constatou que não se encontra.
Que está mais uma vez pedindo ao chefe do executivo que tenha sensibilidade e no
momento em que tivesse oportunidade pudesse encaixar essa rua para que seja
pavimentada, que com certeza todos ganhariam com isso. O Ver. Junião cumprimenta
a todos e diz que já colocou essa rua em pauta, que se fosse colocado um projeto
para abri-la ficaria melhor ainda. O presidente pergunta se já existe esse requerimento
na casa, ao que os vereadores respondem que inclusive já foi aprovado. O senhor
Presidente diz que se já existe um requerimento aprovado a matéria do atual está
prejudicada, uma vez que o objetivo já foi atendido por requerimento anterior
apresentado pelo vereador Junião. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO
Nº 044/2017 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 Francisco Ediberto de Souza. Concluída a leitura o
Presidente passa a palavra para o autor do requerimento. O Ver. Francisco Augusto
cumprimenta os presentes e diz que essa homenagem é muito justa, que Francisco
Ediberto de Souza era muito conhecido do bairro Riacho do meio, que prestou muitos
favores em vida. O Ver. Gugu Bessa cumprimenta a todos e diz que o vereador está
de parabéns pelo requerimento, que nasceu e se criou no bairro Riacho do Meio, que
conhece Seu Ediberto desde criança, que sempre foi um cidadão de bem, que sempre
lutou pelo Riacho do Meio. O Ver. Renato Alves cumprimenta a todos e registra a
presença de seu irmão, Reginaldo, também parabeniza o vereador pelo requerimento,
que Seu Ediberto foi sempre uma pessoa simples, humilde e serena. Que criou sua
família dentro dos princípios éticos, que era uma pessoa que sempre andou de cabeça
erguida. O Ver. Junião agradece a todos os presentes, parabeniza o vereador pela
nota de pesar. Que tinha uma amizade imensa com seu Ediberto, que ele contribuiu
muito com a comunidade do Riacho do Meio. Pede que Deus abençoe a família e que
possam um dia se encontrar no juízo final. O Ver. Gilson Rêgo cumprimenta os
presentes, especialmente os familiares de Seu Ediberto. Parabeniza o vereador pela
iniciativa, diz que é mais do que justa essa homenagem pelo cidadão de bem que ele
foi, bom esposo, bom pai, bom avô, um homem que sempre praticou o bem. Que
deseja subscrever pela proximidade que seu pai tinha com Seu Ediberto. O Ver.
Sargento Monteiro cumprimenta a todos e parabeniza o vereador pela iniciativa e pede
permissão para subscrever pela proximidade que tinha com Seu Ediberto.
Cumprimenta também o secretário de agricultura, Rodrigo, que o São Geraldo nunca
esteve tão representado quanto nesse momento, com um vereador e um secretário. A
Ver. Itacira Aires cumprimenta a todos e diz que gostaria de dizer inicialmente que é
uma homenagem muito justa. Que quando se fala de Seu Ediberto logo vem a mente
o Riacho do Meio, que ele era um homem de estatura pequena, mas de coração
gigante. Que eles sempre se encontravam principalmente aos domingos, na casa de
Dona Maria Rêgo. Que admirava muito o quanto ele era religioso. Que com certeza
ele está em um bom lugar, pelo grande homem que foi aqui na terra. O Senhor

Presidente cumprimenta os familiares de Seu Ediberto, diz que gostaria muito de
poder falar de Ediberto de outra forma que não sua partida. Que teve o prazer de
conviver com ele. Que assim como tantos Seu Ediberto chegou a ser campeão de um
dos campeonatos de sueca promovidos, por ele, em Pau dos Ferros. Ele era um
cidadão exemplar, um homem orientador, que sempre orientou as pessoas para o
bem. Que é um homem exemplo para todos. Que a proposta leva à família a
solidariedade e o reconhecimento do grande homem que ele foi. Que o tempo
decorrido de sua morte até essa proposta não desmerece o reconhecimento da
Câmara Municipal de Pau dos Ferros pela pessoa que ele foi. Que a família receberá,
tão logo seja aprovado, a comunicação oficial da solidariedade da Câmara, do
reconhecimento de todos os parlamentares da casa pelo homem digno, honrado,
exemplar como esposo, como pai, como avô, como amigo, exemplo a ser seguido por
futuras gerações. 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 Nº 042/2017 para a Senhora
Secretária para que seja feita a leitura que tem como Ementa: Requer a
pavimentação da Rua Canadá, no conjunto Nações Unidas. Concluída a leitura o
Presidente passa a palavra para o/a autor (a) do requerimento. A Ver. Itacira Aires diz
se tratar também de um requerimento para pavimentação de rua, que tem certeza que
no bairro Nações Unidas tem muitas ruas precisando de pavimentação. Que é uma
das principais reivindicações dos moradores. Que também procurou saber se havia
alguma licitação para pavimentação dessa rua e que não tinha. Que é necessário um
olhar atento do novo gestor quanto a essa questão, que só traria benefícios para os
moradores da rua e do bairro de um modo geral. O Ver. Junião diz acredita que tinha
ficado certo de que procurariam o nome das ruas do bairro que precisavam dessa
pavimentação, a fim de fazer um único requerimento com todas. O Ver. Sargento
Monteiro diz que pensava que estaria nessa matéria com a vereadora, mas já verificou
e estava em outra matéria. O Ver. Gugu Bessa diz que só para enaltecer o que
vereador Junião falou que iam colocar essa rua, mas que no dia que o ver. Galego do
Alho colocou tinha ficado certo de que todos os vereadores iriam colocar juntos as
ruas que fossem do bairro Nações Unidas, que estavam todos os presentes, e queria
saber se iria permanecer esse entendimento ou não. O senhor Presidente colocou o
requerimento em votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade de
votos dos vereadores presentes. O Presidente faz uma observação que é importante
que os vereadores se organizem, para que não queiram resolver as coisas no plenário
de imediato, que uma vez que a matéria foi protocolada ela vai vir para o plenário da
forma como foi protocolada. Que eles podem discutir por fora, mas que devem
formalizar e assinar o requerimento, mas que não devem deixar as coisas para discutir
no plenário a fim de manter a organização. Que se houve essa conversa entre os
vereadores fora da casa, as coisas devem ser resolvidas antes de a matéria ser
protocolada. Que depois de protocolada a matéria tem que vir para o plenário para que
seja discutida daquela forma. O Ver. Francisco Augusto diz que quer esclarecer que já
foram votados dois requerimentos a respeito do bairro Nações Unidos, e sugere que
se faça o levantamento das ruas que faltam e fazer o requerimento em conjunto. O
Presidente diz para darem seguimento, porque é uma discussão que não leva a nada.
Que se os vereadores fizerem uma relação de todas as ruas e solicitarem todas de
uma vez não sabe o que iriam pedir nas sessões daqui para frente. Que se fizessem
isso com todos os bairros, em mais dez sessões eles fechariam o ano sem ter mais o

que os vereadores pedirem, mas que eles podem ficar a vontade, já que é uma
prerrogativa dos vereadores. O Ver. Gugu Bessa diz que só para esclarecer essa
decisão foi tomada no plenário e não em discussões fora da casa. O Presidente diz
que se ponha em pratica o que os vereadores decidirem, que coloquem no papel,
assine e protocole que quando chega a hora da sessão será debatido e colocado em
pratica aquilo que chegou para a mesa diretora. Mas que não é possível mudar
requerimento na hora, que tem que apresentar aquilo que está na pauta. O Senhor
Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 054/2017 para a Senhora Secretária para
que seja feita a leitura que tem como Ementa: Requer a pavimentação e drenagem
das ruas Portugal, Nova Zelândia e Brasil, no bairro Nações Unidas. Concluída a
leitura o Presidente passa a palavra para o/a autor (a) do requerimento. O Ver. Galego
de Alho cumprimenta todos os presentes, diz que essas ruas necessitam desse
calçamento para que os moradores tenham mais saúde e possam andar em uma rua
sem buracos. O Ver. Renato Alves parabeniza o vereador pelo requerimento, mas a
titulo de correção diz que apesar de estar como rua a Brasil é uma avenida. O senhor
Presidente colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi votado e
aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente
passou o REQUERIMENTO Nº 067/2017 para a Senhora Secretária para que seja
feita a leitura que tem como Ementa: Requer que seja concluído o restante da
pavimentação da rua principal do Perímetro Irrigado, trecho compreendido entre
a BR 227 e a igreja. O Senhor Presidente precisa ausentar-se por alguns minutos,
passando os trabalhos para o vice-presidente, Francisco Augusto. A palavra é
passada para o/a autor (a) do requerimento. O Ver. Gordo do Bar cumprimenta a
todos os presentes, diz que esse pedido é mais do que justo para aquela comunidade,
maior comunidade da zona rural de Pau dos Ferros. Que todos sabem do que eles
precisam que essa pavimentação é uma benfeitoria muito grande, que a comunidade
seria muito beneficiada com isso. O Ver. Gugu Bessa diz que em visita a comunidade
os moradores solicitaram que fosse concluída essa pavimentação, que seria uma
beneficio muito grande. Que a comunidade é muito boa, povo acolhedor e pede o
apoio de todos. O Ver. Sargento Monteiro cumprimenta a todos parabeniza os autores
do requerimento e diz que tem protocolado um requerimento para o restante do
calçamento do Perímetro, que pensou se tratar do mesmo trecho, porém o dos
colegas é mais detalhado não tendo como a matéria ser prejudicada. Que essa
complementação seria de grande valia por causa da iluminação, que também foi
aprovada em plenário. Pede inclusive a ajuda dos colegas para cobrar essa
iluminação. O Presidente interino colocou o requerimento em votação que depois de
discutido foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. O
Presidente interino passou o REQUERIMENTO Nº 070/2017 para a Senhora
Secretária para que seja feita a leitura que tem como Ementa: Requer a recuperação
de alguns pontos da zona rural de nosso município. Concluída a leitura o
Presidente interino passou a palavra para o/a autor (a) do requerimento. O Ver.
Sargento Monteiro cumprimenta a todos e diz que fizerem uma visita ao Perímetro
Irrigado e que a população pediu que eles fizessem uma visita também nas estradas
dos sítios. Diz que não colocariam uma matéria pedindo que as estradas fossem
recuperadas agora, pelo período de chuvas. Mas que há alguns locais onde se faz
extremamente necessário que seja feita essa recuperação. O Senhor Presidente
Eraldo Alves retornar, retomando os trabalhos. O Ver. Galego do Alho cumprimenta os
presentes, diz que também fez essa visita e constatou alguns buracos que impediam a

passagem e que pedem ao prefeito e a secretária de obras que vejam isso com uma
atenção especial. O Ver. Gugu Bessa cumprimenta os presentes parabeniza os
colegas pelo requerimento e diz que os trabalhos irão ter inicio amanhã, em alguns
pontos críticos. Que não serão feitas as obras em todos por causa do período
chuvoso, mas naqueles em estado mais críticos os trabalhos teriam inicio já no dia
seguinte. O Ver. Francisco Augusto cumprimenta a todos e diz que constatou
pessoalmente que há dois trechos onde está praticamente impossível a passagem de
carro. Que espera que se comece o mais rápido possível, para que os trechos não
fiquem intransitáveis. O Ver. Hugo Alexandre cumprimenta os presentes e parabeniza
os autores do requerimento, diz que os vereadores tem essa responsabilidade de
fiscalizar e criticar quando as coisas não estão corretas, mas que também devem
elogiar as atitudes positivas da gestão. Parabeniza o secretário de agricultura pelo
inicio imediato dos reparos, que é uma atitude muito importante. Que quer pedir ao
secretário para que haja um planejamento no próximo ano, em relação ao processo
seletivo para o corte de terra. Que é tolerável que o corte de terra demore um pouco
para ocorrer no inicio da gestão, mas que pede a sensibilidade para que no próximo
ano o corte de terra já esteja pronto em janeiro. O Ver. Gordo do Bar cumprimenta a
todos e diz que estava conversando com o secretário de agricultura e perguntou qual
seria a condição de funcionamento para que essas obras comecem no dia seguinte, e
que a condição é pela urgência e emergência. Porque são poucos os equipamentos
que não estão sucateados. Que pela ineficiência da gestão anterior não teve como a
gestão atual dar inicio ao corte de terra a tempo. O Ver. Gilson Rêgo cumprimenta a
todos e diz que é sabido que o secretário de agricultura é muito organizado e que isso
abrirá novos horizontes no próximo ano. Que também fez a visita a secretaria de obras
e viu a situação em que as máquinas estão. Que acredita que as providências serão
tomadas e novos horizontes administrativos chegariam logo. O senhor Presidente
colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi votado e aprovado por
unanimidade de votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o
REQUERIMENTO Nº 078/2017 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 da Senhora Maria do Carmo Aquino. Concluída
a leitura o Senhor Presidente passou a palavra para o/a autor (a) do requerimento. O
Ver. Francisco José diz que Dona Maria de Cormo era uma pessoa muito acolhedora,
muito conhecida. Que tem muitos filhos conhecido em Pau dos Ferros. Que todos
prestam serviços relevantes a comunidade e pede a colaboração de todos para que
seja aprovado o requerimento. O Ver. Gugu Bessa diz que Dona Maria de Cormo é
uma pessoa que ensinou seus filhos a serem como ela era, todos bons acolhedores. O
Ver. Sargento Monteiro diz que nasceu e se criou indo para aqueles sítios, que era
próximo dela e da família. Parabeniza os vereadores pela proposição, e pelo carinho
que tinha por Dona Maria pede para subscrever. O Presidente diz aos senhores
autores que essa preposição é justa, que teve o prazer de conhecê-la. Que era uma
grande figura, grande mulher. Uma homenagem justa. 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 087/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura
que tem como Ementa: Requer a construção de redutores de velocidade na Rua
José Alves de Queiroz, no bairro Aluísio Diógenes. Concluída a leitura o
Presidente passou a palavra para o/a autor (a) do requerimento. O Ver. Hugo

Alexandre dos Santos diz que o problema não é só o constante trafico de carros, mas
que até corrida de carros e motos vem acontecendo na rua. Que é necessário que se
coloque esses redutores para que não venha mais a ocorrer óbitos na rua. Que seja
solucionado o problema o mais rápido possível. O Senhor Presidente diz que já
apresentou proposta nesse sentido, mas que não obteve êxito. Que é uma cobrança
constante dos moradores. Que é uma avenida grande e larga, por isso as pessoas se
sente confortáveis para usar a velocidade que quiserem. Que espera que isso possa
ser realizado agora. O Ver. Gilson Rêgo diz que é mais do que legitima a cobrança,
que há necessidade da organização do transito. Que já presenciou acidentes na rua.
Que sempre se questionou o que precisava para essa organização. Que é preciso
haver um estudo profundo sobre o que é deve ser feito em Pau dos Ferros para que
se organize. Que Pau dos Ferros precisa disso urgentemente. O Ver. Gugu Bessa
parabeniza a proposta, diz que tem certeza que dessa vez será atendido. Que vão
lutar para que isso aconteça. O Ver. Junião diz que o Pastor Alex da assembleia pediu
que fosse colocado também redutores na rua em frente à delegacia, porque está
havendo muitos rachas. Que com certeza fará um requerimento em relação a isso na
semana que vem. O senhor Presidente colocou o requerimento em votação que
depois de discutido foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes.
O Presidente diz ao vereador Junião que recebeu um oficio da assembleia e já
protocolou e irá apresentar o requerimento na semana seguinte. O Senhor Presidente
passou o REQUERIMENTO Nº 092/2017 para a Senhora Secretária para que seja
feita a leitura que tem como matéria: Requer a pavimentação e drenagem das ruas
Igino José Bezerra, Augustinho Fernandes de Queiroz e Raimundo S. Nunes, no
conjunto Princesinha do Oeste. Concluída a leitura o Presidente passa a palavra
para o/a autor (a) do requerimento. O Ver. Renato Alves diz que os moradores das
ruas mencionadas solicitam muito essa pavimentação e pede o apoio dos colegas. O
Presidente diz que já luta há anos pela pavimentação dessas ruas, que algumas foram
atendidas, mas que apesar das promessas, tanto da gestão passada quanto da atual
em outra época, nenhum dos dois pavimentou. Que espera que agora consigam. O
senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi
aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. 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

