
1-11 
 

  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 31ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª (Décima 

Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, realizada aos treze 

dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 17h45minh (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 convida a todos a ficarem de pé para ouvirem a execução do Hino 

Nacional Brasileiro. O Senhor Presidente apresentou a ata da 30ª sessão 

ordinária, que foi disponibilizada aos senhores vereadores, através dos e-mails 

oficiais dos vereadores e no mural da casa legislativa. Em seguida colocou as 

Atas em discussão, como não houve pronunciamento dos vereadores as 

mesmas foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade dos 

votos dos Vereadores presentes. Dando continuidade O Presidente passou a 

Pauta da ordem do dia para A Senhora secretária fazer a leitura que consta as 

seguintes matérias: Projeto de lei Nº1749/2017, Projeto de lei Nº1774/2017, 

Projeto de lei Nº1775/2017, Projeto de decreto legislativo Nº005/2017, 

Projeto de decreto legislativo Nº006/2017, Requerimento Nº204/2017, 
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Requerimento Nº206/2017, Requerimento Nº208/2017, Requerimento 

Nº209/2017, Requerimento Nº210/2017, Requerimento Nº211/2017, 

Requerimento Nº212/2017, Indicação Nº016/2017, Indicação Nº017/2017. 

Dando continuidade o senhor presidente passou o Projeto de lei Nº1749/2017 

para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: Fica 

denominada a rua projetada nº 03; de rua Edivaldo Raulino Marques. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do 

projeto de lei. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que falar de 

Edivaldo é um grande prazer, pois conviveu com ele por muitos anos vizinho a 

casa onde sua mãe residia. Um cidadão de bem que casou muito novo e 

constituiu uma família e que partiu para a vida eterna muito jovem em um 

acidente automobilístico em 1994. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos 

os presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 

parabeniza o vereador Gugu pela iniciativa, e diz que mais que justa essa 

homenagem póstuma. Em seguida o senhor Presidente colocou o projeto de lei 

em votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. Em seguida o Senhor Presidente retirou o Projeto de lei 

Nº1774/2017 de pauta em função de um acordo firmado com os edis da casa, e 

retornará na próxima sessão para ser lido e encaminhado as comissões. O 

Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1775/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: Fica denominada a 

rua projetada nº 06; de rua Francisca Maria de Sena. Concluída a leitura do 

projeto de lei o Senhor Presidente encaminhou para comissão de Justiça e 

redação final para receber parecer e posteriormente voltará ao plenário para 

discursão e votação. O Senhor Presidente passou o Projeto de Decreto 

legislativo Nº005/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura 

que tem como lei: concede o título de cidadão pauferrense Paulo Segundo e 

Silva. Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente encaminhou para 

comissão de Justiça e redação final para receber parecer e posteriormente 

voltará ao plenário para discursão e votação. O Senhor Presidente passou o 

Projeto de Decreto legislativo Nº006/2017 para a Senhora Secretária para que 

seja feita a leitura que tem como lei: concede o título de cidadão pauferrense 

Cesar Nildo de Queiroz. Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor 

Presidente encaminhou para comissão de Justiça e redação final para receber 

parecer e posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. O Senhor 

Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 204/2017 para a Senhora Secretária 
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para que seja feita a leitura que tem como ementa: reque o envio da relação de 

todos os cargos comissionados com os nomes dos respectivos ocupantes 

e os seus vencimentos na atual gestão. 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 esse requerimento é de suma 

importância para que a população de Pau dos Ferros tenha o real conhecimento 

de quando cargos comissionados já foram nomeados, onde estão lotados e 

quanto a remuneração. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 

parabeniza o vereador por esse pedido, pois tem certeza que hoje será 

aprovado, pois esse requerimento em legislaturas passadas foi reprovado. Pois 

os vereadores devem trabalhar para o povo com transparência. Pois garante que 

virá a resposta virá a casa, pois o atual gestor trabalha com transparência. O 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, diz ficar muito satisfeito pela 

posição do vereador Gugu Bessa, e tem certeza que essa relação vai chegar 

para tirar todos as dúvidas e fazer esse esclarecimento. O Vereador Gilson Rêgo 

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

através do facebook, e diz que assim como disse o vereador Gugu em 

legislatura passada a casa era muito blindado, pois os vereadores de situação 

reprovavam por ter maioria. E que é de prerrogativa do vereador fiscalizar. E que 

tem certeza que a resposta chegará a casa. A Vereadora Itacira Aires 

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

através do facebook, e diz que ouviu atentamente e que gostaria de lembrar aos 

vereadores que as resposta também não estão vindo nessa gestão do executivo, 

pois há meses que foi feito um pedido pelo vereador Hugo de algumas 

informações e que ainda não chegou a resposta a casa legislativa. O Vereador 

Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 

estão assistindo através do facebook, e que ouvindo atentamente gostaria de 

dizer que o único gancho que Gugu errou foi em não especificar que as 

respostas não eram obtidas por conta da reprovação dos vereadores de situação 

que tinham maioria na casa. E que se não estão vindo as respostas tem todo o 

direito de entrar com ação contra a prefeitura municipal de Pau dos ferros para 

obter informações. E que qualquer informação pode contar com o seu voto, pois 

está na casa para fiscalizar mesmo. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a 

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

facebook, e que com todo respeito diz que a senhora vereadora Bolinha era uma 

das que dizia que era maioria e reprovava. A Vereadora Itacira Aires 
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cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo 

através do facebook, e diz que a sua única coisa que informou foi que nessa 

legislatura está acontecendo a mesma coisa, que não está tendo resposta. E 

que não falou em nenhum momento que tinha votado em algum requerimento, 

está se tratando de informações não recebidas. O Vereador Junhão 

cumprimenta a todos os presentes, diz que não adianta está mexendo no 

passado, pois isso não deveria nem entrar em requerimento essas informações 

deveriam ser mandadas por respeito. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a 

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

facebook, diz que cada vereador vota como quer, mas que toda matéria se trata 

de votação. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que quando 

falou em não se tratar em votação é por que não está em discussão quem vota 

ou não vota, o que valou foi de solicitação não atendida. O Vereador Hugo 

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

assistindo através do facebook, e diz que entendeu completamente a colocação 

da vereadora Bolinha. Pois em entendimento a colocação do vereador Gugu ele 

disse que todas as informações que fossem solicitadas seriam atendidas. E que 

a vereadora quis dizer que isso não estava acontecendo pelo fato de já ter sido 

feito solicitação que não obteve resposta. E que agradece a sugestão de pedir 

informações judicialmente, mas que acredita que não será necessário isso pois 

ainda vai obter resposta para a solicitação enviada. E que para isso conta com a 

ajuda da bancada de situação. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 

diz que a bancada de situação tem uma união e sintonia para chegar até o chefe 

do executivo, e que com certeza estarão pedindo e ajudando os colegas a 

obterem essas informações. 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 206/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que tem como ementa: requer a pavimentação e saneamento da rua 

Honorato Augusto, no núcleo habitacional Dr. Manuel Alves Pessoa Neto. 

O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que essa rua está em 

situação complicada de acesso, e que essa rua tem a necessidade que seja feita 

essas melhorias. Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em 

votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 
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vereadores presentes.  O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 

208/2017 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 aplauso a 

Senhora Irmã Geralda de Araújo Franco.   Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra aos autores do requerimento. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa moção de aplauso é justa a 

essa pessoa que presta um grande trabalho a população pauferrense em 

especial ao povo carente da cidade. O Sargento Monteiro cumprimenta a todos 

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

em seguida ler uma pequena homenagem a Irmã Geralda. O Vereador Gordo do 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza aos autores da moção de aplauso 

que é mais que merecida a essa grande figura religiosa, quem tem um grande 

trabalho de evangelização. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 

diz que é muito merecida essa moção de aplauso a essa grande figura religiosa 

e muito carismática que tem feito grandes feitos para a cidade. Uma grande 

professora que alfabetizou muitas crianças. O Vereador Gugu Bessa 

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

através do facebook, e diz que falar de Irmã Geralda é muito bom, pois é uma 

pessoa que está sempre desposta a ajudar as pessoas. O Vereador Galego do 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza aos autores dessa moção de 

aplauso, pois ela é merecedora de toda homenagem que lhe possa ser dada. O 

Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que conheceu a Irmã 

Geralda no tempo que estudava no Patronato, e que pede a Deus muita saúde e 

anos de vida a essa Irmã que tem um grande serviço prestado a cidade. 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 209/2017 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 pesar pelo falecimento da Senhora 

Margarida Soares de Paula Nascimento.   Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor do requerimento. O Vereador Sarg. 

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

assistindo através do facebook, e diz que em nome do amigo Neto gostaria de 

fazer essa homenagem a Dona Margarida. Em seguida leu sua bibliografia de 
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vida. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que conheceu 

Dona Margarida, e que é mais que justa essa homenagem, há essa grande 

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

conheceu Dona Margarida desde criança, e que tem um grande carinho por toda 

a família. Dona Margarida uma mulher exemplar que estava sempre disposta a 

ajudar a todos com seus bons conselhos. E que Deus conforte toda a família. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que conhece toda a família, e 

que essa homenagem é mais que justa, a essa mulher tão boa e cheia de 

qualidades. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que Dona 

Margarida foi mesmo que uma mãe para ele, e que quem conviveu e conheceu 

essa grande mulher sabe que essa moção de pesar é mais que merecida, uma 

pessoa sem maldade no coração que sempre com seus conselhos ajudava 

muitas pessoas. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, 

como também a todos que estão assistindo através do facebook, diz que nunca 

esqueceu o nome de Dona Margarida por ser o mesmo de sua avó. E que teve o 

prazer de conhecê-la através de seu filho Neto, e que viu naquela mulher uma 

pessoa de muito auto estima e carisma que transmitia a todos que te rodeavam. 

A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que Dona Margarida era 

grande mulher de grande referência na cidade, uma mulher determinada e 

guerreira, que lutou e criou muito bem seus filhos. E que transmite seus 

sentimentos a toda a família. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que a homenagem é muito justa a Dona Margarida, uma pessoa 

muito humilde e conhecida por todos. O Vereador Galego do Alho cumprimenta 

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

facebook, e diz que tem certeza que onde Dona Margarida estiver está olhando 

por toda sua família. O Presidente diz que também gostaria de ser solidário a 

família de Dona Margarida, apesar de não ter tido uma convivência tão grande 

quanto os seus colegas parlamentares. Mas que diante de todos os depoimentos 

dos vereadores não poderia deixar de prestar sua homenagem a essa mulher de 

tantas qualidades, e deixar sua solidariedade a toda a família. 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 210/2017 para a Senhora Secretária 



7-11 
 

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

terraplenagem nas estradas vicinais do sitio Várzea Alegre nesse 

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 esse requerimento é de muita necessidade para os moradores daquela 

comunidade. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, 

como também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que 

reforça o pedido do vereador Hugo pois esta é de necessidade assim como as 

demais da zona rural, e pede ao vereador Gugu Bessa que ajude cobrando do 

Senhor prefeito e o secretario de agricultura. O Vereador Junhão cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que assim como o Vereador Gugu pode cobrar 

qualquer um pode ir até o gabinete do prefeito e fazer essas cobranças e 

pedidos. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que sem 

dúvidas vai falar com o secretario para consertar essas estradas. E que isso só 

já não aconteceu por que as maquinas estavam no conserto, por terem sido 

pegues sucateadas. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 

diz ao vereador Junhão que pediu ao vereador Gugu para fazer o pedido por ter 

mais acesso ao prefeito e secretário. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta 

a todos os presentes, diz ao vereador Junhão que a pratica é diferente da teoria, 

e que sem dúvidas a situação tem mais voz que a oposição. 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 211/2017 para a Senhora Secretária 

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

legislativa para aquisição de bens imóveis. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou os trabalhos da mesa para o vice-presidente o senhor 

vereador Francisco Augusto de Queiroz, que passou a palavra ao Vereador 

Eraldo Alves, que cumprimentou a todos os presentes, como também a todos 

que estão assistindo através do facebook, e diz que a matéria tem uma grande 

importância, pois a casa hoje tem onze vereadores e já necessita de uma 

expansão física. Colocou ainda que além da estrutura atual, não atender as 

necessidades para um bom funcionamento da estrutura técnica administrativa, 

um outro ponto a ser levado em conta é que para próxima legislatura Pau dos 

Ferros poderá ampliar para treze o número de vereadores, já que o município 



8-11 
 

contabiliza uma população de mais de trinta mil habitantes, implicando na 

necessidade de mais dois gabinetes de vereadores. O vereador Eraldo Alves 

argumentou que os órgãos de fiscalização externa orientam para não 

funcionamento de vários departamentos em um só setor, o que aumenta a 

necessidade de novo espaços a serem construídos. Falou também que é de 

conhecimento de todos que os veículos oficiais da casa para serem guardados, 

vem há vários anos sendo alugado um imóvel para tal fim. Finalizando o 

vereador Eraldo Alves afirmou que a câmara dispõe de recursos para aquisição 

desses bens imóveis, e pede a todos os colegas parlamentares a compreensão 

e apoio na aprovação do referido requerimento. O Vereador Gordo do Bar 

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

através do facebook, e diz que desde criança foi criado aqui vizinho a câmara e 

que na gestão do vereador Genilson Pinheiro ele fez a sua primeira melhoria na 

casa, assim como os presidentes seguintes deram a continuidade. E que é a 

favor da aquisição desse bem para a melhoria de sua funcionalidade. O 

Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza a mesa diretora 

pela visão futura que estão tendo em relação a compra desse imóvel, e que com 

certeza estará dando início a uma nova história na casa legislativa. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e parabeniza a mesa pela visão, pois 

todos são conhecedores das necessidades da casa na questão de espaço, pois 

a constituição sinaliza em função do aumento da população, que a partir da 

próxima para aumentar para treze vereadores. Então com essa necessidade 

todos estão a unir forças para que tudo possa dar certo. O Vereador Gilson Rêgo 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que jamais a bancada de situação irá 

obstruir o que for de necessidade da casa. E que cada presidente que está 

passando pela casa vem trazendo progressos para casa, cada uma com sua 

importância. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e 

parabeniza o Vereador Eraldo Alves pela iniciativa, pois a estrutura física da 

casa não está mais atendendo as necessidades, principalmente no que diz 

respeito ao resguardamento para os veículos da casa. A Vereadora Itacira Aires 

cumprimenta a todos os presentes, e faz uma retrospectiva da importância de 

cada vereador que passou pela presidência da casa. E que cada um deu sua 

contribuição para o crescimento da casa, que ela como presidente na sua época 

sempre teve muito zelo pelo bem público. E que com o crescimento da casa sem 

dúvidas essa será uma ótima aquisição para melhorar a forma de trabalhar. Em 
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seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois de 

discutido foi aprovado com os votos 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 DOS SANTOS, 

JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, FRANCISCA 

ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ. O Senhor 

Presidente interino passou os trabalhos da mesa para o Presidente da casa o 

vereador Eraldo Alves de Queiroz o REQUERIMENTO Nº 212/2017 para a 

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

realização de sessão solene para a comemoração de quinhentos anos da 

reforma protestante. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 

ao autor do requerimento. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que nada mais que importante a comemoração e realização 

dessa sessão solene na casa, justamente no dia 31 de outubro de 2017 quando 

completa quinhentos anos da reforma protestante. O Vereador Gilson Rêgo 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o vereador Hugo pela matéria, 

pois a reforma protestante foi muito importante e de grande desenvoltura. O 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa iniciativa do 

vereador é de suma importância, e que essa data vai ser divulgada para muitas 

pessoas que ainda não tem esse conhecimento. O Vereador Junhão 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o Vereador pela matéria, e diz 

que é de muita importância para os protestantes. O Vereador Gordo do Bar 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o vereador Hugo pela matéria, 

e que vivemos em um país laico em que devemos respeitar as diversas opiniões 

seja elas religiosas, políticas ou educacionais. E que sabemos dos diversos 

trabalhos importantes das igrejas evangélicas e católicas, que estão fazendo 

pela população. E que é a favor da matéria em discursão. 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 INDICAÇÃO Nº 016/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como indicação: requer a V. As., que viabilize 

sobre o funcionamento dos semáforos instalados nas vias públicas do 

Município de Pau dos Ferros, que opere diariamente de forma intermitente 

em sistema de alerta, com luz amarela piscante, no período compreendido 

entre 23:30 horas até as 5:00 horas do dia seguinte. E que as lombadas 

eletrônicas funcionaram normalmente nesse intervalo, obedecendo a 



10-11 
 

velocidade permitida na via. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao autor da indicação. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos 

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

diz que reivindica para que seja implantado esse sistema em Pau dos Ferros, 

pelos perigos que vem causando a população ficar parado em sinais nesses 

horários da madrugada. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

presentes, e parabeniza o vereador pela indicação, pois já te procuraram com 

essa reivindicação. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, 

parabeniza o vereador autor da matéria, pois a cidade está perigosa e não está 

dando para parar no sinal de madrugada correndo o risco de ser assaltado. Em 

seguida o senhor Presidente colocou a indicação em votação que depois de 

discutida foi aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 

Senhor Presidente passou o INDICAÇÃO Nº 017/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como indicação: que seja 

instalada faixas de pedestres e sinalização na Rua Ver. Gaudêncio 

Jerônimo de Souza, em frente a UERN e ao IFRN, e também em, frente ao 

Banco do Brasil nas duas vias. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao autor da indicação. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta 

a todos os presentes, e diz que todos os cidadãos pauferreses sabem a 

necessidade dessa faixa naquela rua, então vem fazer esse pedido para a 

segurança de toda a população.  ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. O 

Senhor Presidente agradece aos colegas vereadores pela confiança na mesa 

diretora para aquisição do terreno, declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com 

os seguintes Vereadores: FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, JOSÉ GILSON 

RÊGO, JADER JÚNIOR, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, FRANCISCO 

GUTEMBERG BESSA. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que faz uso da tribuna para fazer uma homenagem a todos os 

colegas pelo dia 15 de outubro ao qual é comemorado o dia do professor. Em 

seguida faz um relato sobre a tragédia em que ocorreu em uma creche no 

estado de Pernambuco em que vitimou a vida de uma professora. E em 

homenagem a essa professora ler um cordel de autoria do famoso poeta Bráulio 

Bessa em que tem como tema: “Tenho fé e acredito na força do professor”. E 

deixa sua homenagem, e diz que ainda tem fé que um dia todos os professores 

ainda serão bem reconhecidos pelo seu trabalho. O Vereador Gilson Rêgo 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza também aos professores por 

seu dia. E também deixa sua indignação a determinação do supremo as 

atribuições limitadas para com os enfermeiros. Em seguida parabeniza a 
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prefeitura e a secretaria de assistência social Emília Suzana responsável pela 

pasta, pela grande festa do dia das crianças. O Vereador Junhão cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que vem a tribuna para parabenizar seu filho Pedro 

Josué pelo seu primeiro ano de vida. E parabenizar também o prefeito pelo fest 

criança que foi um grande evento. E pede aos colegas vereadores que unam 

forças para que consigam lutar para um espaço mais reconhecido para banda 

marcial da cidade em especial pela sua sede própria. O Sarg. Monteiro 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria de parabenizar a todas as 

crianças pelo seu dia, e registra quem em um projeto amigos pela comunidade 

pela igreja avivamento bíblico fizeram uma grande comemoração no Bairro 

Manoel Deodato, ao qual levaram a palavra de Deus e sortearão vários 

presentes. E dizer também que esteve na cidade de Natal ao qual estava 

representando o fórum dos policiais políticos do estado do RN, reivindicando o 

apoio ao projeto de lei que dar fim a prisão administrativa. E que em uma reunião 

com secretários do estado conseguiram quebrar limite máximo de 30 anos, para 

policiais possam fazer o curso de oficial independentemente da idade pois o 

limite antes era de 30 anos. E pedido ao Deputado Galeno para que possam 

conseguir um local adequado para a os policiais que hoje estão na sede onde 

será o ITEP em Pau dos Ferros. Assim como também reivindicou alguns 

recapeamentos para a cidade. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, e parabeniza a todos os professores do brasil e do mundo, e que por 

ser filho de uma professora não poderia deixa passar essa data 15 de outubro 

em branco. E que gostaria de repassar para os vereadores que algumas 

maquinas já estão chegando do conserto para ser atendido a todos os pedidos 

das estradas para a zona rural. E informar que em parceria com o Banco do 

Brasil estão firmando uma parceria para cisternas no município. Assim como 

também como outras parcerias firmadas para a melhoria dos agricultores da 

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. 

 

 

 


