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Ata da 14ª Sessão Ordinária da 3ª (terceira) Sessão Legislativa da 

18ª (Décima Oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Pau dos 

Ferros, realizada aos trinta dias do mês de maio de dois mil e 

dezenove, às 18h00 (dezoito 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. Hugo 

Alexandre dos Santos. E secretariado pelo Ver. Eraldo Alves de 

Queiroz. O Exmo. Sr. Secretario, fez a conferência do quórum, 

verificando-se o comparecimento dos seguintes vereadores: JADER 

JÚNIOR DE LIMA ARAÚJO, RENATO ALVES DA SILVA, 

FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ, JOSÉ ALVES BENTO, 

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO GUTEMBERG 

BESSA DE ASSIS, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS E ERALDO 

ALVES DE QUEIROZ. O Senhor Presidente informa que gostaria de 

apresentar para discussão a ata da 13º (décima terceira) Sessão que 

foi devidamente disponibilizada no e-mail de cada um dos 

vereadores. Como nenhum dos vereadores quis se manifestar, foi 

aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes a 13º 

(décima terceira) Sessão Ordinária da 3ª (terceira) Sessão 

Legislativa da 18ª (Décima Oitava) Legislatura da Câmara Municipal 
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de Pau dos Ferros. Em seguida havendo o número regimental o 

Excelentíssimo Senhor Presidente Hugo Alexandre dos Santos 

agradeceu a presença dos senhores vereadores e de todos os 

presentes, invocando a proteção de DEUS, declarou aberta a 

presente sessão. Dando continuidade o Presidente passou a Pauta 

da ordem do dia para o Senhor Secretário fazer a leitura que consta 

as seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 1865/2019, PROJETO 

DE LEI Nº 1866/2019, PROJETO DE LEI Nº 1867/2019, PROJETO 

DE LEI Nº 1868/2019, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

0002/2019, INDICAÇÃO Nº 00048/2019, INDICAÇÃO Nº 0070/2019, 

INDICAÇÃO Nº 0071/2019, INDICAÇÃO Nº 0072/2019 INDICAÇÃO 

Nº 0073/2019, MOÇÃO DE PESAR 0006/2019, MOÇÃO DE PESAR 

0008/2019 E MOÇÃO DE PESAR Nº 0009/2019. Em seguida o 

Senhor Presidente justifica a ausência do vereador gordo do bar, está 

resolvendo assuntos de interesse particular. O PROJETO DE LEI Nº 

1865/2019 será retirado de pauta, tendo em vista a ausência dos 

vereadores JOSÉ FERNANDES DE AQUINO E JOSÉ GILSON 

REGO GONÇALVES. O Senhor Presidente passou o PROJETO DE 

LEI Nº 1866/2019 para o Senhor Secretário para que seja feita a 

leitura que tem como ementa: Institui a "Semana Municipal de 

Incentivo à Doação de Órgãos", e dá outras providências de autoria 

do vereador José Alves Bento. O Presidente encaminha o Projeto 

para as Comissões. O Senhor Presidente passou o PROJETO DE 

LEI Nº 1867/2019 para o Senhor Secretário para que seja feita a 

leitura que tem como ementa: altera o valor do vencimento base dos 

ocupantes do cargo de provimento efetivo de procuradores 

municipais previsto na LEI Nº 1460/2014, e dá outras providências, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo, Leonardo Nunes Rêgo, 

Prefeito Municipal. O Presidente da Casa recebe o Projeto de Lei e 
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encaminha para as Comissões. O Senhor Presidente passou o 

PROJETO DE LEI Nº 1868/2019 para o Senhor Secretário para que 

seja feita a leitura que tem como ementa: dispõe sobre a instituição 

do sistema municipal de políticas sobre drogas - SISMUD no 

município de Pau dos Ferros/RN, e dá outras providências. O 

Presidente da Casa recebe o Projeto de Lei e encaminha para as 

Comissões. O Senhor Presidente passou o PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 0002/2019 para o Senhor Secretário 

para que seja feita a leitura que tem como ementa: concede o Título 

de Cidadão Pauferrense ao Sr. Luiz Antônio de Oliveira, de autoria 

do vereador Francisco Gutemberg Bessa de Assis. O Senhor 

Presidente encaminha o Projeto para as Comissões. O Senhor 

Presidente passou a INDICAÇÃO Nº 0048/2019 para o Senhor 

Secretário para que seja feita a leitura que tem como ementa: requer 

ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Leonardo Nunes Rego, que envide 

esforços no sentido de fazer a pavimentação e drenagem da Rua 

Francisca de Castro, no bairro Riacho do Meio. Concluída a leitura, 

o Senhor Presidente passou a palavra ao autor propositor da 

Indicação, vereador Gugu Bessa, cumprimenta a todos, diz que é 

uma problemática que acontece há vários anos, os moradores 

reivindicam a pavimentação e drenagem nessa rua. O Senhor 

Presidente passa a palavra ao vereador Xixico, cumprimenta a todos, 

diz que essa Indicação é muito importante, a rua é pequena e os 

gastos não serão altos, lá os moradores estão muito prejudicados, 

tanto no acesso por veículos quanto na passagem a pé. Em seguida, 

o Senhor Presidente colocou a matéria em votação que depois de 

discutida foi aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes a INDICAÇÃO Nº 0048/2019. O Senhor Presidente 

passou a INDICAÇÃO Nº 0070/2019 para o Senhor Secretário para 
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que seja feita a leitura que tem como ementa: requer ao Chefe do 

Poder Executivo o Sr. Leonardo Nunes Rêgo, que seja feito a 

substituição do quiosque por dois banheiros na quadra esportiva do 

bairro São Benedito. Concluída a leitura, o Senhor Presidente passou 

a palavra ao autor propositor da matéria, vereador Junhão, 

cumprimenta a todos e afirma que as pessoas que praticam esporte 

lá e a comunidade reclamam muito, é interessante que o prefeito veja 

que para ter um quiosque, é necessário que tenha um banheiro para 

os consumidores utilizá-los. O Senhor Presidente passa a palavra ao 

vereador Renato Alves, cumprimenta a todos e parabeniza o 

vereador Junhão pela matéria, diz que ele é um guardião do bairro 

São Benedito. O Senhor Presidente passa a palavra ao vereador 

galego do alho, cumprimenta a todos e parabeniza o vereador 

Junhão e diz que é justo uma quadra aonde tem um ponto de vendas 

de bebida possuir banheiros, espera que o Gestor olhe com bons 

olhos. O Presidente da Casa registra a presença do Sargento 

Monteiro. O Senhor Presidente passa a palavra a vereadora bolinha, 

cumprimenta a todos, diz que a Indicação é algo simples e pequeno, 

mas que provoca um transtorno para as pessoas que praticam as 

atividades físicas e aos consumidores do quiosque, espera que seja 

analisado e tenha um retorno. O Senhor Presidente passa a palavra 

ao vereador Eraldo Alves, cumprimenta a todos, diz que a proposta 

é muito interessante, diz que na gestão passada foi procurado por 

comerciantes e afirmou que os clientes do quiosque reclamavam e 

os atletas da quadra também, espera que a reivindicação do 

vereador Junhão seja atendida. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou a matéria em votação que depois de discutida foi aprovada 

por unanimidade dos votos dos vereadores presentes a INDICAÇÃO 

Nº 0070/2019. O Senhor Presidente passou a INDICAÇÃO Nº 
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0071/2019 para o Senhor Secretário para que seja feita a leitura que 

tem como ementa: requer a Pavimentação e Saneamento da Rua 

Honorato Lopes, no bairro Centro. Concluída a leitura, o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor propositor da matéria, vereador 

galego do alho, cumprimenta a todos e diz que a rua citada encontra-

se deteriorada, mato tomando de conta, esgoto a céu aberto, gostaria 

de pedir ao Gestor Municipal providências e os moradores 

agradecem. O Senhor Presidente passa a palavra ao vereador 

Xixico, cumprimenta a todos e diz que é uma rua que merece ser 

calçada com urgência e os moradores disseram que há anos que 

dizem que vão calçar e nada, o mato está cobrindo tudo, um absurdo. 

Em seguida, o senhor Presidente colocou a matéria em votação que 

depois de discutida foi aprovada por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes a INDICAÇÃO Nº 0071/2019. O Senhor 

Presidente passou a INDICAÇÃO Nº 0072/2019 para o Senhor 

Secretário para que seja feita a leitura que tem como ementa: requer 

que seja feito a reestruturação e reorganização da feira livre, mais 

especificamente na "FEIRA DO BICHO", que seja relocada para um 

local adequado, mas enquanto isso não acontece que seja feito de 

forma EMERGENCIAL, o ordenamento com instalações provisórias 

e desmontáveis, como tendas para os feirantes e currais adequados 

para os animais. Concluída a leitura, o Senhor Presidente passou a 

palavra ao autor propositor da matéria, vereador Sargento Monteiro, 

cumprimenta a todos e diz que a feira do bicho é muito antiga, quem 

sofre mais são os animais, são trazidos no sol, não possui tenda, ou 

um local adequado, fica essa cobrança ao Poder Executivo para que 

olhe pelos agricultores, agropecuaristas e para as pessoas que 

frequentam a feira livre em nosso município. O Senhor Presidente 

passa a palavra ao vereador Renato Alves, cumprimenta a todos e 
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parabeniza o vereador Sargento Monteiro pela matéria, é bem 

pensado, tem sua amplitude, é necessário ter um local adequado 

para os animais, esse negócio gera uma renda ótima para o 

município, então é necessário uma organização, a comercialização 

de forma correta e o manejo adequado dos animais. O Senhor 

Presidente passa a palavra ao vereador Eraldo Alves, cumprimenta 

a todos, afirma que a iniciativa do vereador Sargento Monteiro tem 

toda importância, a questão de organizar a comercialização dos 

animais que acontece aos sábados na feira de Pau dos Ferros,  

acontece de forma costumeira, ela acontece dentro do leito do rio 

Apodi, é necessário que a gestão pense em colocar uma feira 

organizada, pensar nos animais, pois eles são maltratados, são 

amontoados um em cima do outro dentro do carro, nossa cidade tem 

uma temperatura elevada, então o município tem que resolver a 

situação em um local definitivo e não em um local impróprio como 

está sendo realizado no leito do rio Apodi, de preservação ambiental. 

O Presidente da Casa registra a presença do vereador Gilson Rego. 

Em seguida, o senhor Presidente colocou a matéria em votação que 

depois de discutida foi aprovada por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes a INDICAÇÃO Nº 0072/2019. O Senhor 

Presidente retira de pauta a INDICAÇÃO Nº 0073/2019 a pedido do 

autor da matéria, o vereador Sargento Monteiro. O Presidente da 

Casa inclui novamente na pauta o PROJETO DE LEI Nº 1865/2019, 

a pedido de um dos vereadores propositores da matéria, o vereador 

Gilson Rego, que chegou atrasado, mas já está presente na Casa. O 

Senhor Presidente passou o PROJETO DE LEI Nº 1865/2019 para o 

Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem como ementa: 

institui no município de Pau dos Ferros/RN, o Dia Municipal da 

Fibromialgia, filas preferenciais e vagas de estacionamento 
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preferencial. O Senhor Presidente encaminha as Comissões o 

Projeto de lei para parecer. O Senhor Presidente passou a MOÇÃO 

DE PESAR 0006/2019 para o Senhor Secretário para que seja feita 

a leitura que tem como ementa: Moção de Profundo pesar pelo 

falecimento do Senhor Francisco Flávio de Holanda. Concluída a 

leitura, o Senhor Presidente passou a condução dos trabalhos da 

Casa ao vice-presidente, vereador Sargento Monteiro. O Presidente 

Interino passa a palavra a um dos autores propositores da matéria, 

vereador Hugo Alexandre, cumprimenta a todos, essa matéria faz 

justeza a uma pessoa simples, pai de família, trabalhava na Escola 4 

de Setembro, com certeza será escrito no anais desta Casa. O 

Senhor Presidente passa a palavra ao vereador Renato Alves, 

cumprimenta a todos e parabeniza aos autores da matéria e diz que 

Flávio era uma pessoa mansa, pacata e serena, é justa essa 

homenagem. O Senhor Presidente passa a palavra ao vereador 

Gilson Rego, cumprimenta a todos e afirma que Flávio foi um pai, 

filho e esposo muito bom, dedicado a igreja, foi uma perca grande 

para a família. O Presidente Interino diz que gostaria de subscrever 

na matéria, parabeniza aos autores e diz que a homenagem foi muito 

merecida para a família. Em seguida, o Presidente em Exercício 

colocou a matéria em votação que depois de discutida foi aprovada 

por unanimidade dos votos dos vereadores presentes a MOÇÃO DE 

PESAR 0006/2019. O Senhor Presidente Hugo Alexandre assume 

novamente os trabalhos da Casa. O Senhor Presidente passou a 

MOÇÃO DE PESAR 0008/2019 para o Senhor Secretário para que 

seja feita a leitura que tem como ementa: Moção de Profundo Pesar 

pelo falecimento da Sra. Maria Ferreira de Almeida. O Presidente da 

Casa passa a palavra ao autor propositor da matéria, vereador Gilson 

Rego, diz que ela não teve sua vida abreviada, viveu muito, foram 
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noventa e três anos, cumpriu seu papel na terra, criou seus filhos na 

fé, foram bem criados, trabalhou na agricultura, a perca dela foi muito 

grande para nós. O Senhor Presidente passa a palavra ao vereador 

Eraldo Alves, cumprimenta a todos e diz que Dona Maria Ferreira era 

uma pessoa simples, bondosa, grande cidadã e um exemplo de 

mulher. O Presidente da Casa colocou a matéria em votação que 

depois de discutida foi aprovada por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes a MOÇÃO DE PESAR 0008/2019. O Senhor 

Presidente passou a MOÇÃO DE PESAR 0009/2019 para o Senhor 

Secretário para que seja feita a leitura que tem como ementa: Moção 

de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Ferreira de 

Sales. O Presidente da Casa passa a palavra ao autor propositor da 

matéria, o vereador Junhão, cumprimenta a todos, teve um excelente 

trabalho na carreira militar, morreu com noventa e dois anos de idade, 

homem calmo, educado, direito e tinha uma preocupação com sua 

família. O Presidente da Casa colocou a matéria em votação que 

depois de discutida foi aprovada por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes a MOÇÃO DE PESAR 0009/2019. O Senhor 

Presidente passa a palavra ao Secretário para a leitura de alguns 

Ofícios que chegaram na Casa. Comando Geral da Polícia Militar do 

Rio Grande do Norte, Ofício nº 1241/2019, em resposta ao Ofício 

024/2019, encaminhado pela Câmara Municipal, Indicação solicitada 

pelo vereador José Alves Bento, para que sejam feitas obras 

estruturantes, coberturas da quadra, redes, grades de proteção, 

iluminação, arquibancadas e pisos na Quadra de Esporte José 

Monteiro, 7º Batalhão da Polícia Militar de Pau dos Ferros, informa a 

impossibilidade de atendimento do pleito, pois a Polícia Militar não 

possui orçamento para atender o pedido. Ofício nº 3865/2019, 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte do Rio 
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Grande do Norte, requer a fixação de barra de proteção, guarda 

corpo na lateral da praça do Conjunto do Manoel Domingos, em 

resposta ao Ofício nº 0035/2019, solicitado pelo vereador José Alves 

Bento, informa que deverá passar por análise sob jurisdição do DNIT, 

objetivo de estabelecer normas, critérios e outros; para regularizar a 

ocupação se for viável para a avaliação do DNIT: a documentação 

do Representante Legal, a carteira de identidade e CPF, entre outras 

exigências do DNIT para atender o pedido solicitado. Nota de 

Solidariedade, os vereadores citados na nota vem expressar a 

solidariedade a colega vereadora Francisca Itacira Aires Nunes, 

conhecida como bolinha, em virtude da forma extremamente 

agressiva que se expressou o Prefeito Leonardo Nunes Rêgo no seu 

programa exibido na Rádio Cultura do Oeste e na solenidade de 

reinauguração da creche modelo do bairro São Geraldo, que atinge 

a vereadora bolinha, a medida extrapola os limites de embate 

político, atinge o âmbito pessoal, inclusive explorando fragilidades 

físicas e enfermidades da vereadora, o que os vereadores citados na 

nota repudiaram. O Senhor Presidente lembra aos vereadores que 

amanhã, dia 31 de maio ocorrerá a Audiência Pública, sobre as 

soluções do abastecimento de água no município de Pau dos Ferros, 

requerimento de autoria da Mesa Diretora da Casa, que ocorrerá 

às16 h no Plenário da Câmara Municipal, na reunião que houve 

solicitamos aos vereadores respeito ao tempo, foi estipulado cinco 

minutos para cada vereador que quiser se manifestar, serão oito 

vereadores que irão compor a Mesa, cada um terá dez minutos, no 

final terão os encaminhamentos, O Senhor Presidente sugere um 

vereador da oposição, Eraldo Alves, e um vereador da situação, 

Gilson Rêgo, os vereadores presentes acataram o pedido do 

Presidente da Casa. O Senhor Presidente informa que está aberta 
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as inscrições do pequeno EXPEDIENTE. O Secretário anuncia os 

vereadores inscritos: FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, JOSÉ 

ALVES BENTO, RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO 

AUGUSTO DE QUEIROZ, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO E 

GILSON REGO GONÇALVES E ERALDO ALVES DE QUEIROZ. O 

Senhor Secretário convida para se pronunciar na Tribuna a 

vereadora bolinha, gostaria de agradecer pela Nota de Solidariedade 

de alguns vereadores da Casa. Informa que foi vítima de uma 

situação desagradável manifestada pelo Prefeito Leonardo Nunes 

Rêgo, acerca de uma crítica que a vereadora bolinha, através de um 

texto que ela compartilhou, da criação de outra pessoa, que faz uma 

crítica a reinauguração da creche modelo do bairro São Geraldo, já 

inaugurada sem a devida conclusão no ano de dois mil e doze, 

demonstrando o caos no local, a qual compartilhou nos grupos do 

whatzap, ela afirma que não tem habilidade com as tecnologias e 

redes sociais, o Prefeito posteriormente informou no grupo que a 

solenidade será a conclusão da restauração da creche e não 

reinauguração, a vereadora não respondeu, para sua surpresa relata 

que a solenidade que ocorreria no dia seguinte o Prefeito expôs a 

situação e citou que foi vítima de um jogo político rasteiro e alega que 

ficou surpreso, pois revelou que prestou solidariedade no momento 

em que a vereadora esteve se tratando de problemas de saúde e 

ressalta que o ingresso na vida pública da vereadora bolinha foi 

através dele próprio. Em sua defesa a vereadora Iatcira Aires externa 

que jamais esteve em jogos rasteiros, há onze anos representa o 

povo no Poder, afirma que nunca teve uma postura, a qual afirma o 

Prefeito, agradece a solidariedade das pessoas, dos vereadores, 

inclusive ao Prefeito Leonardo pela sensibilidade naquele momento, 

mas jamais esperou essa posição do Chefe do poder Executivo, pois 
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o homem público deve estar preparado a receber elogios e críticas a 

todo momento. Convidamos para a tribuna o vereador Renato Alves, 

cumprimenta a todos e informa que está solidário a vereadora 

bolinha, pela forma desrespeitosa que foi tratada pelo Chefe do 

Poder Executivo, afirma que ele está sendo mal assessorado, foi um 

desrespeito as crianças, as pessoas presentes, inclusive o filho da 

vereadora bolinha estava lá, que é Engenheiro do município, é 

preciso pensar em nossas ações, pois somos formadores de 

opiniões, a oposição é para cobrar mesmo, é seu trabalho. O Senhor 

Secretário convida para a tribuna o vereador Xixico, cumprimenta a 

todos, diz que é um absurdo a posição do Prefeito a respeito da 

vereadora bolinha, há falta de consideração. Outro assunto é sobre 

o IPTU, imposto que é cobrado de forma indevida. Agradece a 

Secretaria de Obras pelo roço na parede do açude. O Senhor 

Secretário convida para a tribuna o vereador Sargento Monteiro, 

cumprimenta a todos, relata que ficou magoado, triste, indignado, 

pois o Gestor representa a população, afirma que fica sua nota de 

repúdio em relação a postura do Prefeito, ela é uma cidadã de bem, 

não merece ser tratada da forma que foi. O Senhor Secretário 

convida para a tribuna o vereador Gilson Rego, cumprimenta a todos, 

reforça a inauguração da clínica, mais oferta em serviços de 

imagens, tomografia, ultrassonografia e raio x. Relata que a nota 

pronunciada nas redes sociais, a qual a vereadora compartilhou não 

existe, é fake news, pois a pessoa que se pronunciou não existe, a 

palavra que tinha nas postagens era reinauguração, mas se tratava 

da restauração das obras na creche, afirma que tem certeza que o 

Prefeito não desrespeitou a vereadora bolinha e nem usou de 

palavras de baixo escalão. O Senhor Presidente convida o Senhor 

Secretário para falar na tribuna, que cumprimenta a todos, afirma que 
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o Prefeito foi muito infeliz na colocação que fez ao se referir 

vereadora bolinha, diz não que não havia necessidade de misturar 

assuntos políticos com assuntos pessoais, lamenta o posicionamento 

do Prefeito e as palavras mencionadas por ele foram colocados no 

momento e no local errado, sem necessidade, mas afirma que todo 

ser humano é passível de erros. Em seguida declara encerada a 

presente sessão e não havendo mais nada a relatar eu, Carla Denyse 

Martins de Queiroz Chaves, Assessora da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Pau dos Ferros, lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada, segue assinada pelo Presidente e Secretário. 

 

 

Hugo Alexandre dos Santos                       Eraldo Alves de Queiroz                             

            Presidente                                                  Secretário  

 

 


