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Ata da 2ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª (Décima Oitava) 

Legislatura. Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 16h30min 

dezesseis horas e trinta minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores no Salão Nobre 

Ver. Antônio Alvino de Souza, no Prédio sede da Câmara Municipal, localizado à Rua 

Pedro Velho nº 1291, nesta cidade sob a Presidência do Exmo. Senhor Ver. Eraldo 

Alves de Queiroz. A Exma. Sra. Verª. Francisca Itacira Aires Nunes, primeira 

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

dos seguintes vereadores: JADER JÚNIOR DE LIMA ARAÚJO, FRANCISCO 

GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, 

FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES E O 

PRESIDENTE DA CASA. O Senhor Presidente convidou  todos a ficarem de pé para 

execução do Hino Nacional Brasileiro. 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,   passando a Ata da 2ª (Segunda) Sessão Extraordinária, 

realizada no dia 09 de fevereiro de dois mil e dezessete, para A senhora secretária 

fazer a leitura, concluída a leitura o Senhor Presidente colocou a Ata em discussão 

e em seguida para votação que foi aprovada por unanimidade dos votos dos 

Vereadores presentes. Dando continuidade O Senhor Presidente passou a Ata da 1ª 

(Primeira) Sessão Ordinária, realizada no dia 23 de fevereiro de dois mil e 

dezessete, para A Senhora Secretária fazer a leitura, que depois de  lida foi 

colocada em discussão. O Ver. Gordo do Bar pediu para que fosse registrada  a 

justificativa da ausência da Senhora Secretária na ata em discussão. Prosseguindo   

o Senhor Presidente coloca a Ata em votação, que depois de discutida foi aprovada 

por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou 

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

seguintes matérias: Requerimento Nº01/2017, Requerimento Nº02/2017, 

Requerimento Nº03/2017, Requerimento Nº04/2017, Requerimento Nº05/2017, 



Requerimento Nº06/2017 Requerimento Nº07/2017, Requerimento Nº018/2017 

Requerimento Nº019/2017. O Senhor Presidente passou o Requerimento 

Nº01/2017 para A Senhora Secretária fazer a leitura que tem como Ementa: 

Requer a recuperação da passagem molhada da Rua Antônia Taveira, no 

bairro Riacho do MEIO. O Senhor Presidente passou a palavra para a autora do 

referido Requerimento. A Senhora Itacira Aires Nunes cumprimentou os colegas 

vereadores e a todos os visitantes presentes, disse que o Requerimento trata-se de 

uma reinvindicação simples, mas que é de grande importância levando em conta o 

transtorno causado aos moradores que residem naquele bairro, acrescenta  que a 

localização da cratera é  um trecho que liga a cidade a determinadas zonas rurais e 

até mesmo a outro estado, por exemplo, o estado do CE. Que espera contar com a 

sensibilidade do chefe do Executivo o Exmo.  Senhor prefeito Leonardo Nunes Rêgo 

para a recuperação devida daquela passagem molhada.  O Ver. Gugu Bessa 

cumprimentou aos colegas vereadores e todos os visitantes presentes, disse que é 

de suma importância a reivindicação da colega Vereadora e disse que já havia feito 

esse pedido a secretária responsável pela pasta para que ela mandasse arrumar a 

passagem molhada, acreditar que em breve o problema seja solucionado. Que 

existe um Requerimento dele com o pedido para conclusão da rua no conjunto 

Olívio de Souza e trará um novo Requerimento solicitando a conclusão da Rua 

Antônia Taveira. A ver. Itacira Aires acrescenta que unirá forças com o colega Gugu 

Bessa para as determinadas reinvindicações. O Senhor Presidente colocou o 

Requerimento Nº01/2017 em votação que depois de discutido foi votado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor presidente passou o 

Requerimento Nº02/2017 para A Senhora secretária fazer a leitura que tem como 

Ementa: Requer Que seja feita a continuação da pavimentação das Ruas 

José Soares da Silva e Regina de Souza Rêgo, no conjunto Habitacional 

Olívio de Souza Medeiros, Bairro Riacho do meio O Senhor Presidente passou 

a palavra para o autor do Requerimento. O Ver. Gugu Bessa cumprimentou aos 

vereadores e público presente e disse que é simples a conclusão das ruas citadas 

que ambas faltam somente uma pequena parte a ser feita para sua conclusão. O 

ver. SGT. Monteiro fez um breve esclarecimento que ambas as ruas foram licitadas 

faltando somente a conclusão das mesmas e que esperava que essas ruas já 

tivessem concluídas. O Ver. Gugu Bessa disse que fez essa cobrança porque essas 

ruas já deviam ter sido concluídas na gestão passada, que as ruas deram início, 

mas que não foram terminadas. A Ver. Itacira Aires disse que achou pertinente a 

solicitação do ver. Gugu Bessa para a conclusão das ruas e disse também que 

entendeu o questionamento do colega Ver. SGT Monteiro uma vez que a ruas já 

foram licitadas em seguida foram iniciadas as obras faltando somente a conclusão, 



disse que gostaria de saber junto aos responsáveis o porquê da não conclusão das 

obras. O Ver. Renato Alves disse que o Ver. Gugu Bessa está fazendo o pedido 

certo em concluir as ruas principalmente por saberem que as mesmas já foram 

licitadas pagas e iniciadas e que o requerimento busca somente a conclusão das 

obras. A Ver. Itacira Aires disse que gostaria de saber qual o entrave que ocasionou 

a não conclusão da obra até hoje, que acha justo a população ser sabedora dos 

motivos do não andamento da obra. O ver. Gugu Bessa disse que desde o ano 

passado solicitou a explicação do executivo do porque a obra ter parado, disse que 

não obteve êxito com a solicitação, e que hoje faz o pedido para a conclusão do 

calçamento das ruas. O Senhor Presidente colocou o Requerimento Nº02/2017 em 

votação que depois de discutido foi votado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o Requerimento Nº03/2017 

para a Senhora Secretária fazer a leitura que tem como Ementa: Requer que seja 

feita a pavimentação das ruas Quinho Aires, Valdir Chaves Maurício 

Florêncio de Queiroz e Pedro França de Souza no conjunto Habitacional 

Olívio de Souza Medeiros, bairro Riacho do Meio.  O Presidente passou a 

palavra para o autor do requerimento. O Ver. Gugu Bessa disse que é de extrema 

importância a pavimentação dessas ruas citadas para aquele bairro, disse ser uma 

enorme reinvindicação dos moradores do bairro que as ruas se encontram tomadas 

de buracos e quase intransitáveis. O senhor Presidente colocou o Requerimento 

Nº03/2017 em votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos 

votos dos vereadores presentes.  O Senhor Presidente passou o Requerimento 

Nº04/2017 para A Senhora Secretária fazer a leitura que tem como Ementa: 

Requer que seja construída uma praça de esporte, lazer, Polo de Academia 

Comunitária, no Bairro Riacho do Meio.  O Senhor Presidente passou a palavra 

para a autora do Requerimento. A Ver. Itacira Aires cumprimentou a todos os 

vereadores e público presente disse que essa reinvindicação já é antiga que 

existem bairros nos quais a Praça já se encontra com Polo de academia e que a 

população é muito participativa nesse projeto, que o bairro Riacho do Meio é muito 

merecedor desse benefício e que espera que o EXMO Senhor Prefeito veja com 

bons olhos e se sensibilize diante deste pedido. Frisou a importância de um polo de 

academia para aquele bairro. Disse que a prática de exercícios físicos é de extrema 

importância para saúde e bem estar da população. O Ver. Gugu Bessa 

cumprimentou a todos os vereadores e público presente disse que é de suma 

importância o pedido da Ver. Itacira Aires. Disse que no dia da assinatura da 

quadra poliesportiva o EXMO Senhor Prefeito anunciou que iria fazer a praça com 

polo de academia no bairro citado, que a necessidade da praça é muito grande e 

que é um sonho de todos os moradores do bairro a construção de uma praça. O 



Senhor Presidente colocou o Requerimento Nº04/2017 em votação que depois 

de discutido foi votado e aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. O Senhor Presidente passou o Requerimento Nº05/2017 para a 

Senhora Secretária fazer a leitura que tem como ementa: Requer que seja 

construída uma Praça de esporte, laser, polo de academia comunitária, no 

Perímetro Irrigado. Feita a leitura do requerimento de autoria dos vereadores: 

SGT Monteiro e Itacira Aires O Senhor Presidente passou a palavra para o ver SGT. 

Monteiro. O Ver. SGT. Monteiro disse que é um grande sonho dos moradores 

daquele bairro a construção de uma praça, fala da enorme importância da pratica 

de exercícios para saúde da população pede a sensibilidade do EXMO Senhor 

Prefeito Leonardo Nunes Rêgo junto ao seu pedido e convida os colegas vereadores 

a votarem a favor do requerimento e que visa um enorme ganho àquela população 

com a construção da citada praça. O Senhor Presidente colocou o Requerimento 

Nº05/2017 em votação que depois de discutido foi votado e aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores. O Senhor Presidente passou o 

Requerimento Nº06/2017 para a Senhora Secretária fazer a leitura que tem como 

Ementa: Requer a reforma, iluminação e cobertura da quadra de esporte do 

Bairro João XXIII. O Senhor Presidente passou a palavra para autor do referido 

Requerimento. O Ver. Galego do Alho cumprimentou os colegas vereadores e a 

todos os visitantes presentes.  Pede o apoio dos colegas  para votarem a favor do 

requerimento, disse que o bairro João XXIII é um bairro populoso e que existe 

naquele bairro uma quadra, mas se encontra descoberta e que é um pedido dos 

moradores  daquele bairro a cobertura da mesma, pede para o chefe do executivo 

olhar com bons olhos para o pedido dele. O Ver. Renato Alves parabeniza o colega 

Vereador pela iniciativa do pedido, disse que em 2015 colocou um requerimento 

solicitando os alambrardes e recuperação da referida quadra e adianta o seu voto a 

favor do requerimento. O Ver. Galego do alho disse que a quadra necessita da 

iluminação e da cobertura. O Senhor Presidente colocou o Requerimento 

Nº06/2017 em votação que depois de discutido foi votado e aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores. O Senhor Presidente passou o 

Requerimento Nº07/2017 para a Senhora Secretária fazer a leitura que tem 

como Ementa: Requer a continuação e drenagem da Rua Maria Dulce, no 

Bairro Paraíso. O Senhor Presidente passou a palavra para autor do referido 

Requerimento. O Ver. Galego do Alho cumprimentou os colegas vereadores e a 

todos os visitantes presentes disse que a rua citada se encontra em terrível estado 

causando inúmeras dificuldades de tráfego tanto para carros como para pedestres e 

mais uma vez pede o apoio dos demais colegas para votarem a favor do referido 

requerimento. O Senhor Presidente colocou o Requerimento Nº07/2017 em 



votação que depois de discutido foi votado e aprovado por unanimidade dos votos 

dos vereadores. O Senhor Presidente passou o Requerimento Nº018/2017 para 

a Senhora Secretária fazer a leitura que tem como Ementa: Requer a limpeza do 

mato do pátio e dos dois sangradores do açude 25 de Março. O Senhor 

Presidente passou a palavra para autor do referido requerimento. O ver. Francisco 

Augusto de Queiroz cumprimentou os colegas vereadores e a todos os visitantes 

presentes, disse que a necessidade da limpeza do açude e do sangrador é 

urgentíssima que a limpeza tem que ser feita rápida em virtude dos sinais de 

inverno e que a população esta sendo prejudicada com os matos e sujeiras ali 

presentes. O ver. Gugu Bessa cumprimentou os colegas vereadores e a todos os 

visitantes presentes e parabenizou o ver. Xixico pelo pedido disse que o sangrador 

se encontra com um grande quantidade  de  mato, animais soltos no açude e que 

acredita que o pedido será atendido o mais rápido possível. O Senhor Presidente 

colocou o Requerimento Nº018/2017 em votação que depois de discutido foi 

votado e aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores. O Senhor presidente 

registou a presença da Senhora Secretária Geral da casa Alcinete do chefe de 

financias Junior e dos Assessores dos vereadores Gilson Rego, Xixico e Galego do 

alho disse que e de grande importância a presença de todos. O Senhor Presidente 

passou o Requerimento Nº019/2017 para a Senhora Secretária fazer a leitura 

que tem como Ementa: Requer a pavimentação e o saneamento da Rua 

Otávio de Souza Rêgo, no Bairro Alto do Açude. O Senhor Presidente passou a 

palavra para autor do referido requerimento. O ver. Francisco Augusto de Queiroz 

cumprimentou os colegas vereadores e a todos os visitantes presentes disse que se 

trata de um trecho pequeno e que precisa ser feito porque quando chove entra 

água nas casas e que a rua esta bastante esburacada causando vários danos a 

população que ali reside. O Senhor Presidente colocou o Requerimento 

Nº019/2017 em votação que depois de discutido foi votado e aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia foi  

aberta a incisão  para o pequeno EXPEDIENTE com a seguintes  sequência: Renato 

Alves, Gordo do Bar, Gugu Bessa, Jader Junior, SGT. Monteiro, Galego do Alho, 

Xixixo, Itacira Aires e Eraldo Alves. O Ver. Renato Alves cumprimentou os colegas 

Vereadores e público presente disse externar o desejo para que as sessões sejam 

transmitidas pelas rádios locais para que o público que não possa se deslocar até a 

casa, possa ter acesso às sessões. Aproveita o momento para desejar feliz dia da 

mulher pelo dia internacional da mulher que acontecerá no dia seguinte e em nome 

de sua esposa saúda todas as mulheres e frisa ter uma única mulher na 

representação do legislativo, diz que as mulheres estão bem representadas pela 

colega Ver. Itacira Aires.  O ver. Gordo do Bar cumprimentou a todos os colegas 



vereadores e público presente disse ter vindo a tribuna no pequeno expediente 

somente para em nome de sua mãe Rita, sua esposa Elizangela e sua Irmã Maria 

da Conceição parabenizar todas as pauferenses e mulheres brasileiras e parabeniza 

a sua única colega vereadora a Senhora Itacira Aires que a casa esta muito bem 

representada com a presença da mesma. Exalta o desejo para que as sessões 

sejam transmitidas pelas rádios locais que é muito importante a população que não 

pode se descolar até a casa tenha acesso via a radio. O ver. Gugu Bessa 

cumprimentou a todos os vereadores e público presentes disse que veio a tribuna 

no pequeno expediente para felicitar todas as mulheres pelo seu grande dia, lembra 

a grande mulher que foi a sua falecida mãe e pede para que nossa Senhora da 

Conceição abençoe e proteja a todas as mulheres brasileiras, e invoca a proteção 

de Deus para que proteja a todos. Ver Jader Junior cumprimentou a todos os 

vereadores e público presente estende felicitações a todas as mulheres do Brasil e 

do mundo pede que Deus com a sua infinita bondade proteja todas as mulheres,  

que a casa se mantenha unida e trabalhando com sabedoria, externa o desejo para 

que as sessões sejam transmitidas pelas rádios locais. O Ver SGT.  Monteiro 

cumprimenta a todos os vereadores e públicos presentes em nome da única mulher 

vereadora da nossa cidade Ver. Itacira Aires e em nome das quatro mulheres de 

sua vida, sua esposa e filhas, deseja um lindo dia internacional da mulher a todas 

as mulheres brasileiras. Disse ser conhecedor do esforço do Senhor presidente para 

que haja outros meios de divulgações das sessões que irão além das rádios. 

Registra que protocolou junto com os colegas vereadores: Galego do Alho, Bolinha, 

Hugo Alexandre, Xixixo e Eraldo Alves ao gabinete do DEP. Estadual Galeno 

Torquato um requerimento para reformar as guaritas e para que seja colocada uma 

rede de segurança no presídio de Pau dos Ferros. Justifica a ausência do colega 

Ver. Hugo Alexandre que se encontra resolvendo problemas de saúde com a família 

em Natal.   O Ver Galego do Alho cumprimentou a todos os vereadores e público 

presente e em nome da sua esposa e filha parabeniza a todas as mulheres, 

parabeniza em especial a única Vereadora mulher Ver. Itacira Aires. Pede que a 

casa se mantenha unida e que consigam realizar um bom trabalho. O ver. Xixico 

cumprimenta a todos os vereadores e público presente, disse ter vindo a tribuna 

durante o pequeno expediente para fazer uma grave denúncia, que em pleno 

carnaval o Cemitério Público teve a sua luz cortada, com isso tendo que enterrar 

uma pessoa que veio a óbito em completo escuro, tendo em vista que o corpo da 

falecida não poderia esperar para o dia seguinte, disse achar isso um verdadeiro 

absurdo.  Frisou que fará um mandato de fiscalização e que espera que isso não 

venha a se repetir. A Ver. Itacira Aires cumprimenta os colegas vereadores e todo o 

publico presente cumprimenta em especial as mulheres presentes na sessão. Saúda 



as mulheres guerreiras e cita o exemplo de dona Chiquinha Dantas que foi a 

primeira mulher a se escrever para votar em nosso município , e Joana Cacilda de 

Bessa que foi a primeira mulher eleita Vereadora da nossa cidade. Disse que o RN é 

pioneiro nas lutas e conquistas femininas. Acrescenta em sua fala que um morador 

da Rua Francisco Henrique pede para que o executivo olhe com bons olhos em 

relação à pavimentação da  referida rua que se encontra em péssimo estado. O 

Senhor Presidente Ver. Eraldo Alves disse que esta vendo as formas de 

transmissões para futuras   sessões, que ela ira além da rádio e além da cidade de 

Pau dos Ferros, que tem ideias em estudos para que as sessões sejam transmitidas 

ao vivo via TVS locais. Disse que esteve em um seminário promovido em Natal pelo 

tribunal de contas do estado para os presidentes de Câmaras, o seminário foi 

extremamente atualizado e riquíssimo em conhecimentos. Gostaria de informar aos 

Senhores vereadores que junto à assessoria de comunicação foi criado um e-mail 

institucional para todos os vereadores, para que sejam enviados todos os assuntos 

da Casa, matérias, pautas, atas e demais trabalhos. Felicita antecipadamente a 

todas as mulheres pelo dia internacional das mulheres parabeniza a todas dizendo 

que as mulheres são de extrema importância na vida de todos. Pede pontualidade a 

todos os vereadores nas sessões, espera um ano de prosperidade na produção dos 

trabalhos. Concluída a participação de todos no pequeno expediente O Senhor 

Presidente declara encerada a presente sessão e não havendo mais nada a relatar 

eu, Rellen Fatima Holanda Técnica Legislativa da Câmara Municipal de Pau dos 

Ferros, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelo 

Presidente e Secretária. 
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