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     Ata da 32ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

(Décima Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, 

realizada aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, 

às 17h30minh (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. E 

secretariado pela Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes. A Exma. Sra. 

primeira secretária da casa, fez a conferência do quórum, verificando-se o 

comparecimento dos seguintes vereadores: FRANCISCO GUTEMBERG 

BESSA DE ASSIS, JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO, RENATO ALVES 

DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, JOSÉ 

GILSON RÊGO GONÇALVES, HUGO ALEXANDRE, JOSÉ ALVES 

BENTO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, FRANCISCA ITACIRA 

AIRES NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ E O 

PRESIDENTE ERALDO ALVES DE QUEIROZ. 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. Em 

seguida o presidente diz que por motivos de correção a ata da 31ª sessão 

não vai ser colocada em discursão e votação, mas que já foi encaminhada 

aos e-mails dos senhores vereadores e que será votada na próxima 

sessão. Dando continuidade O Presidente passou a Pauta da ordem do 

dia para A Senhora secretária fazer a leitura que consta as seguintes 

matérias: Projeto de lei Nº1770/2017, Projeto de lei Nº1778/2017, 
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Requerimento Nº137/2017, Requerimento Nº139/2017, Requerimento 

Nº192/2017, Requerimento Nº199/2017, Requerimento Nº200/2017, 

Requerimento Nº203/2017, Requerimento Nº207/2017, Requerimento 

Nº213/2017, Requerimento Nº215/2017. O vereador Gugu Bessa pede 

ao presidente que seja retirado de pauta o requerimento nº137/2017 de 

sua autoria. Dando continuidade o senhor presidente passou o Projeto 

de lei Nº1770/2017para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura 

que tem como lei: Institui o Programa Saúde Digital, que consiste no 

agendamento, em formato online, de consultas, exames e demais 

procedimentos médicos no âmbito do município de Pau dos 

Ferros/RN, e dá outras providencias. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente encaminhou o projeto de lei para comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final para analise, parecer e providências cabíveis; e 

retornará posteriormente para o plenário para discussão e votação. O 

Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1778/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: Altera o Código 

Tributário do Município (Lei Complementar nº005, de 30 de novembro 

de 2010). Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente 

consulta plenário a solicitado de aprovação do regime de urgência 

especial enviado pelo executivo, que despensa o envio a comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final para análise. Na sequencia o vereador 

Gilson Rêgo pede ao plenário que veja com bons olhos e dispense o 

envio para a comissão. Em seguida o Senhor presidente colocou em 

votação a aprovação do regime de urgência exigido, havendo 5 votos 

contra e 5 a favor o presidente desempata votando contra o regime de 

urgência. Após a votação o Senhor Presidente encaminhou o projeto de 

lei para comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para analise, 

parecer e providências cabíveis; e retornará posteriormente para o 

plenário para discussão e votação. O Senhor Presidente passou o 

REQUERIMENTO Nº 139/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: reque a construção de uma 

passagem molhada entre as Ruas José Gualberto de Souza e 

Antônio Lopes, no Bairro Riacho do Meio. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador 
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Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 

que estão assistindo através do facebook, e diz que esse requerimento é 

de suma importância pois os moradores da referida rua já reivindicam 

essa passagem molhada há anos, e gostaria de pedir aos parlamentares 

da casa que votassem a favor do requerimento. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa passagem molhada é 

necessária pois no período chuvoso atrapalha bastante o acesso dos 

pedestres. Em seguida 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 192/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: requer a complementação da 

pavimentação da Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos Lima, no 

Bairro João XXIII. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador Junhão cumprimenta 

a todos os presentes, e diz que é um trecho pequeno que necessita ser 

terminada a pavimentação. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a 

todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através 

do facebook, e parabeniza o vereador Junhão pois o que vem para 

melhorar a cidade é bem-vindo, e pede ao vereador Gugu que Ajude a 

Junhão no pedido ao prefeito por essa pavimentação. O Vereador Gugu 

Bessa cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 

estão assistindo através do facebook, e diz que o que chama atenção que 

a bancada de oposição está achando que ele é prefeito, pois todas as 

matérias pedem o apoio do vereador Gugu Bessa. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, diz que é um trecho muito pequeno 

que dar até para fazer com recursos próprios. Em seguida 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 199/2017 para a 

Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: 

requer a pavimentação da Rua Maria das Graças Gameleira, no 

Bairro João Catingueira. Concluída a leitura o Senhor Presidente 
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passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que a pavimentação da referida 

Rua é de muita necessidade pois no período chuvoso atrapalha o trafego 

de pessoas, necessitando da pavimentação. O Vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que está de parabéns o vereador 

Xixi que já pediu em outra legislatura e que foi comtemplado faltando 

agora apenas um pequeno trecho, e que tem certeza que o chefe do 

poder executivo irá olhar com bons olhos para esse pedido. Em seguida 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 200/2017 

para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: requer a complementação da pavimentação da Rua Auto 

Garcia, no Conjunto Nações Unidas. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador 

Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa rua é um 

transtorno na época de chuva e que a pavimentação e saneamento da 

referida rua é de muita necessidade. O Vereador Junhão cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que o referido Bairro em merece ser olhado com 

bons olhos assim como os demais que já estão sendo pavimentados 

dando uma visão melhor a cidade e conforto a população. O Vereador 

Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que se referiu a essa rua 

por que já tem outros requerimentos de outra rua do Bairro Nações 

Unidas, mas que o bairro todo necessita da pavimentação. O Vereador 

Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 

que estão assistindo através do facebook, e parabeniza mas diz que a rua 

em questão não tem muitas casas, e que existem outras ruas na cidade 

que necessitam da pavimentação com mais agilidade por existir um maior 

número de moradores. O senhor presidente diz que gostaria de informar 

ao vereador Gilson que existe uma necessidade sim da complementação 

dessa pavimentação pois está sendo construída uma escola de grande 

porte na referida rua, assim como dar acesso também ao abatedouro 

público da cidade, assim como a demais sítios vizinhos. O Vereador Gugu 



5-9 
 

Bessa cumprimenta a todos os presentes, e diz que o requerimento é de 

suma importância pois está sendo construída uma grande escola na 

referida rua, como também o clube ASSEC que é muito frequentado pela 

população da cidade e região. O senhor Presidente acrescenta também 

que está em construção também uma grande quadra de esporte que 

acredita que seja concluída pois tem muito dinheiro público investido na 

obra. Em seguida 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 203/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: solicita a realização da corrida de 

rua, em nosso município. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao autor do requerimento. O Vereador Hugo Alexandre 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que quando exerceu o cargo de 

secretário de esporte do município uma das primeiras coisas que na 

época planejou foi justamente uma corrida de rua. E que no início a 

expectativa foram de no máximo cinquenta pessoas. Mas só que a 

divulgação foi tão grande que acabou superando a expectativa do evento, 

tendo mais de quinhentos escritos no evento. E que essa corrida de rua é 

muito importante para a cidade pois incentiva a pratica de esporte da 

cidade. Por fim através desse requerimento vem pedir ao senhor Prefeito 

que continue esse evento, i8ncentivando ainda mais a pratica do esporte 

na cidade. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que está de parabéns o Vereador Hugo, pois esporte é vida e ajuda 

muito aos jovens a saírem das ruas. E que é a favor de tudo que diz 

respeito ao esporte do município. E que estará junto nessa luta a favor 

desse pedido. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz esse requerimento é muito importante, e que o vereador 

Hugo está de parabéns, pois o evento esportivo estimula a população a 

praticar esporte. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e 

pede que a corrida de rua seja inserido no calendário de eventos do 

município, pois ajuda e incentiva muito a população a pratica de esporte. 
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O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza 

o vereador pela iniciativa pois o esporte em si é muito importante para o 

município e para a população até mesmo melhorando a saúde das 

pessoas. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, diz que 

o referido requerimento é louvável, pois a pratica de esporte é essencial 

para o ser humano. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

presentes, e parabeniza o vereador pelo grandioso requerimento. E dar a 

sugestão que ele como autor do requerimento possa entrar como autor do 

projeto de lei para incluir no calendário da cidade a corrida de rua. Pois é 

muito importante tanto para quem gosta de praticar, como para quem 

gosta de olhar essas corridas. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a 

todos os presentes, e parabeniza o vereador Hugo pelo requerimento, e 

que pode ter certeza que a casa é a favor desse requerimento. O 

presidente parabeniza o vereador pelo requerimento e diz que ele foi um 

dos proventos da maior corrida que aconteceu em Pau dos Ferros a São 

Francisco do Oeste no tempo em que trabalhava na rádio cultura. E que 

foi um grande evento essa minimaratona. E que a corrida é muito 

importante e que espera que como o prefeito da cidade é esportista, que 

ele promover esse evento. E que logo depois de realizado esse evento 

que possa ser colocado no calendário de eventos através do projeto de 

lei.   Em seguida 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 207/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como ementa: requer a pavimentação e saneamento da Rua 

Acelino Severino da Costa, no Conjunto Habitacional Dr. Manoel 

Alves Pessoa Neto. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao autor do requerimento. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta 

a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através 

do facebook, e diz que é mais um pedido de pavimentação e drenagem a 

essa rua que também foi ele quem deu o nome, ao lado do Educandário 

que está de difícil acesso. Em seguida o senhor Presidente colocou o 

requerimento em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente 
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passou o REQUERIMENTO Nº 213/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como ementa: requer a urbanização e 

elevação dos canteiros e pavimentação asfáltica das ruas Joaquim 

Torquato e José Alves de Queiroz. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor do requerimento. O Vereador 

Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 

que estão assistindo através do facebook, e diz que com as melhorias 

nessas ruas a população irá se sentir mais valorizada e a cidade ficará 

ainda mais organizada. Em seguida 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 215/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como ementa: requer a construção de 

redutores de velocidade na Rua Desembargador Licurgo Nunes, no 

Conjunto Marechal Dutra - COHAB. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor do requerimento. O Vereador 

Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que esse redutor de 

velocidade tem uma grande necessidade por existir uma escola nas 

proximidades, podendo ocorrer acidente com as crianças das escolas pois 

o fluxo de carros é muito grande. E acrescenta também acerca de que 

deveria ter uma ordem legal para poder ser feito redutores de velocidades 

pois existem uns que estão em lugares desapropriados, assim como tem 

um no sitio Alagoinha que está prejudicando muito aos moradores 

daquele local. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, e disse que esteve no sitio Alagoinha com o secretário de 

agricultura e que o redutor existente no local não está prejudicando a 

população. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que está falando os relatos dos moradores que te procuraram dizendo 

que estaria causando prejuízo aos moradores. O Vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos os presentes, diz que esteve com o secretario na 

comunidade pedindo aos moradores que se estivesse se sentindo 

prejudicado fizessem uma abaixo assinada para as providencias cabíveis. 

O Senhor Presidente faz o esclarecimento que não há necessidade de 
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autorização da câmara para o executivo fazer um redutor de velocidade, a 

gestão municipal tem autoridade para isso, estando de acordo com as 

normas legais. Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento 

em votação que depois de discutida foi aprovada por unanimidade dos 

votos dos vereadores presentes. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. 

O Senhor Presidente passa a Senhora secretarias alguns informativos 

que chegou a casa Legislativa, e convida a todos os Edis da casa a se 

fazerem presentes na UFERSA no lançamento de um livro do legislativo, 

que contará com a presença de vários Deputados estaduais. Em seguida 

o senhor Presidente declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os 

seguintes Vereadores: HUGO ALEXANDRE, JOSÉ ALVES BENTO, 

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS. O Vereador 

Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que que gostaria de 

registrar três grandes eventos que irá acontecer na cidade de Paus dos 

Ferros, o primeiro estará acontecendo hoje (19), na praça de eventos as 

19:00hrs, tema: “o dia da decisão”, promovido pela Igreja da Graça. E 

também gostaria de parabenizar a Igreja Batista que estará completando 

52 anos de existência na Cidade de pau dos ferros, resgatando vidas e 

prestando serviços a cidade. E aproveitar a oportunidade para lembrar a 

todos que no dia 18 de novembro será comemorado o dia do Evangélico, 

e que será um grande evento. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a 

todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através 

do facebook, e diz que gostaria de cobrar ao gestor municipal que seja 

colocado um vigia na praça do bairro Manoel Domingues, pois estão 

destruindo o parque da comunidade. E também reforçar o pedido de 

colocar wiffi nas praças da cidade. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta 

a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através 

do facebook, e diz que gostaria de reivindicar a equipe de iluminação da 

cidade que possam solucionar o problema do Bairro Nova Pau dos 

Ferros, pois só foram solucionados os problemas de algumas ruas e os 

moradores estão a pedir essa iluminação. E também parabeniza ao jovem 

Deuzivam Santos que de uma maneira voluntaria e com arrecadações de 
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brinquedos realizou o projeto feito no Bairro Riacho do Meio pelas 

crianças daquela comunidade. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a 

todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através 

do facebook, e diz que gostaria de registrar uma cobrança que a 

população do bairro carvão pela situação da falta de água, então clama a 

Caern que solucione essa situação do referido Bairro. E que também 

gostaria de registrar que foi feita no Bairros são Geraldo a entrega da 

Moção de aplauso a Irmã Geralda. E pede também em forma de 

requerimento ao gestor municipal que tome providencias no caso da 

quadra do perímetro irrigado pois na mesma existe lambadas que estão 

em penduradas podendo causar acidentes aos jovens que lá frequentam. 

E que também gostaria de pedir ao poder executivo que reative as caixas 

d’água para sanar a situação da população. O Vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que a lâmpada da Nova Pau dos 

Ferros já está sendo solucionada e que se ainda tiver algumas ruas que 

ainda não foram atendidas que cheguem a secretaria que ela estará 

sanando a situação. E quanto ao ponto do Bairro Carvão a informação 

está atrasada pois já está sendo solucionada a problemática de água do 

Bairro, e que esteve com o diretor da Caern e ele está tentando trazer 

muitas melhorias para a cidade. Em seguida declara encerada a presente 

sessão e não havendo mais nada a relatar eu, Daihanny Denise da Silva 

Técnica Legislativa da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, lavrei a 

presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelo Presidente e 

Secretária. 

 

 

 

 


