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     Ata da 34ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada ao primeiro dia do mês de novembro 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, 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 Senhor Presidente apresentou a atas da 33ª 

sessão ordinária, que foi disponibilizada nos e-mails dos vereadores e no 

mural. Em seguida colocou a Ata em discussão, como não houve 

pronunciamento dos vereadores a mesma foi colocada em votação e foi 

aprovada 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: 



2-10 
 

Projeto de lei Nº1746/2017, Projeto de lei Nº1763/2017, Projeto de lei 

Nº1765/2017, Projeto de lei Nº1766/2017, Projeto de lei Nº1779/2017, 

Projeto de lei Nº1793/2017, Projeto de Decreto Legislativo Nº007/2017 

Requerimento Nº222/2017, indicação Nº009/2017. O Senhor presidente 

retira de pauta o Projeto de Decreto Legislativo Nº007/2017 de autoria 

do vereador José Alves Bento e justifica sua ausência, por está tratando 

de assunto particular impossibilitado de participar na presente sessão. 

Dando continuidade o senhor presidente passou o Projeto de lei 

Nº1746/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como lei: denomina o açougue público municipal e dá outras 

providências. 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 é mais que justo colocar o nome do Senhor Jessé 

no açougue público, pois desde 1966 trabalhou e sustentou sua família 

como açougueiro no açougue público de Pau dos Ferros. Em seguida leu 

um relado da trajetória de vida. José Lopes (Jessé) filho de Francisco de 

Assis Lopes e Maria Santina Filho, nasceu em 12 de fevereiro de 1934 na 

cidade de Marcelino Vieira, onde cresceu e começou sua vida 

profissional, e veio a casar no ano de 1952 com Antônia Alvarenga de 

Souza (D. Bitôca). Em 1966 veio morar em Pau dos Ferros, e desde essa 

data, passou a ganhar destaque no comércio pela sua atuação na compra 

e venda de gado na cidade e região, bem como pela comercialização de 

carne no próprio açougue público da cidade, com ajuda de seus filhoss 

Fernando Antônio Alvarenga e Francisco Assis Alvarenga Lopes (Neto), e 

ainda de seus irmão e sobrinhos. Uma família de “açougueiros” além de 

comercializar carne, eda venda de gado, Jessé também comercializava 

couro de animais. Jessé tinha pelo açougue público de Pau dos 

Ferros/RN uma verdadeira paixão, tanto que frequentava diariamente o 

local, até que os problemas de saúde o fizeram abandonar seu convívio 

diário. Pai de 12 filhos, 18 netos e 9 bisnetos, faleceu na tarde de 13 de 

setembro de 2011 aos 77 anos de idade. Então nada mais justo que essa 

denominação, pois até hoje a lembrança de Jessé ainda permanece viva 

no Açougue Público, também conhecida como “pedra”, através de seu 
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filho Francisco de Assis Alvarenga Lopes (Neto) bem como alguns 

familiares que do Senhor Jessé, que ali ainda trabalham. E pede aos edis 

da casa a compreensão para que votem a favor do referido projeto de lei. 

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

homenagem há esse cidadão que merece ter o seu nome no açougue 

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

parabeniza o Ver. Gugu Bessa pelo projeto de lei que denomina o 

açougue de nome do Senhor Jessé; um senhor que teve uma grande 

responsabilidade naquele estabelecimento. O Vereador Gilson Rêgo 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o Ver. Gugu Bessa pelo 

projeto de lei, há esse cidadão de bem que tanto batalhou na vida 

constituindo uma bela família. E que nada mais que justo essa 

homenagem aquele homem que dedicou com responsabilidade grande 

parte da sua vida na administração do açougue público de Pau dos 

Ferros. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, 

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

que mais que justo imortalizar o nome do Senhor Jessé denominando o 

açougue público, pois foi uma pessoa que viveu grande parte de sua vida 

no ramo do açougue. O senhor Presidente também parabenizou o Ver. 

Gugu Bessa, e diz que é justa a homenagem que propõe ao Senhor José 

Lopes (Jessé); ao qual teve a satisfação de conviver de perto por ter 

trabalhado por alguns anos com seu pai. Um homem que construiu uma 

família brilhante e que é merecedor dessa homenagem. 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. O Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1763/2017 

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

Fica denominada a rua projetada, de Rua Maria da Apresentação. 

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

do projeto de lei. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que essa homenagem é muito justa a essa mulher 

simples, que está sendo denominada o seu nome a essa rua próxima de 
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onde ela viveu grande parte de sua vida. E que está a fazer justiça por 

uma pessoa que lutou muito para dar uma vida digna a sua família. A 

Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como também 

a todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o Ver. 

Sarg. Monteiro por denominar uma rua com o nome da Senhora Maria da 

Apresentação. Mulher essa ao qual teve o prazer de conviver de perto, 

além de ter criado um grande elo quando trabalhou com sua filha 

Auxiliadora. Então nada mais que justa essa homenagem a essa grande 

mulher que criou seus filhos, conduzindo sempre para o melhor caminho. 

O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, como 

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

Dona Maria foi uma pessoa muito ligada a sua família, e que mesmo com 

as dificuldades da vida criou muito bem seus filhos. E que nada mais que 

justa essa homenagem a essa grande mulher, e que está de parabéns o 

Ver. Sarg. Monteiro pela homenagem, e pede que se possível gostaria de 

se subscrever. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e parabeniza o Ver. Sarg. Monteiro por esse grande projeto de 

lei onde vai imortalizar essa mulher aguerrida, pois são pessoas simples 

mas que tem história em Pau dos Ferros. O Senhor Presidente também 

parabeniza o Ver. Sarg. Monteiro por essa homenagem a essa grande 

mulher, que de forma justa é merecedora dessa homenagem. A essa 

grande mulher que prestou grandes serviços a cidade de Pau dos Ferros. 

E que deixou um grande legado não só a sua família, mas também a 

todos que tiveram o grande prazer de conhece-la. A Vereadora Itacira 

Aires diz que essa é uma forma de agradecimento e reconhecimento por 

todo que essa mulher foi para a cidade de Pau dos Ferros. 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. O Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1765/2017 

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

Cria Gratificação de representação para secretários municipais ou 

equiparados a estes que pertencem ao quadro de servidores efetivos 

do município. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 
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ao líder do Governo para a defesa do projeto de lei. O Vereador Gilson 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que o projeto de lei é simples 

e que respeita o parecer do relator da comissão. Mas que esse projeto de 

lei nada mais é que a valorização do funcionário efetivo do município, com 

essa gratificação. E que acredita que todos os edis são inteligentes e 

serão de acordo com esse projeto de lei. O Vereador Xixico cumprimenta 

a todos os presentes, e diz que essa não é a primeira vez no ano que 

vem mais um projeto de lei aumentando o salário dos funcionários da 

prefeitura, projetos sem necessidade que contempla apenas alguns dois 

ou três funcionários quem vem passando pelo plenário. E que é oposição 

e vota contra o projeto. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e pede que como líder da bancada de oposição seja colocado 

em votação o projeto, e que seja uma votação nominal. O Vereador 

Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria de 

esclarecer ao ver. Xixico que o projeto de lei não diz quantos serão os 

contemplados com o projeto de lei, só fixa a gratificação em 60%. A 

Vereadora Itacira Aires diz que no momento em que leu o projeto de lei 

está bem claro que é até 60%. E que se é até 60% não significa que é, e 

sim que poderá chegar. E que da maneira que está sendo uns ganharam 

cinco mil e outros poderão ganhar mais de cinco mil. Pois no momento em 

que for aprovado esse projeto terá secretários que poderá ganhar mais de 

seis mi, e que tem funcionários que não chegarão a ganhar cinco mil, e 

que é exatamente essas incoerências que estão sendo questionadas, que 

alguns ganharam mais que outros. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta 

a todos os presentes, e diz que as razões diz até 60%, mas que o projeto 

não fala sobre isso; e que estão votando no projeto e não nas razões. %. 

A Vereadora Itacira Aires diz que é exatamente essas incoerências que 

está querendo mostrar, pois o projeto diz uma coisa e a razão diz outra. O 

Vereador Gilson Rêgo diz que não vai existir uns ganhando mais que 

outros que não vai existir perca, eles vão optar pelo melhor. O Senhor 

Presidente pede atenção dos vereadores para que seja feita uma leitura 

do parecer e do projeto antes da discursão em plenário, pois no caso do 
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projeto que está em discussão ambos o projeto como as razoes do projeto 

dizem a mesmo coisa que poderá chegar a 60%, então se poderá chegar 

então pode ser inferior a esse valor. Em seguida o senhor Presidente 

colocou o projeto de lei em votação nominal que depois de discutido com 

5 votos a favor dos vereadores: JOSÉ GILSON RÊGO GONÇALVES, 

FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, RENATO ALVES DA SILVA, 

JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE 

ASSIS; e 3 votos contra dos vereadores: FRANCISCO AUGUSTO DE 

QUEIROZ, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, FRANCISCA ITACIRA AIRES 

NUNES, foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes. O Senhor 

Presidente passou o Projeto de lei Nº1793/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: Institui o dia 

mundial do interactiano e dá outras providencias. 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 se 

sente-se honrado e orgulho em apresentar esse projeto instituindo o dia 

municipal do iteractiano, a ser comemorado a todo dia 5 do mês 

novembro de cada ano. E que foi agraciado pela abordagem do nobre 

advogado e colaborador da casa Jaime de Carvalho, que lhe falou da 

importância da instituição desse dia para os interactianos, e que de forma 

determinada acolheu a sugestão por achar que é de toda importância 

para esses jovens que de forma voluntaria desenvolvem um belo trabalho 

para a sociedade e a população pauferrense, trilhando por caminhos da 

honrades, sinceridade e respeito. E que também com apoio e patrocínio 

de uma grande entidade que é o Rotary clube, pela qual tem todo o 

respeito e já foi também parceiro da entidade. E por esses e outros 

motivos é imensa a alegria de poder apresentar esse projeto, e que esta 

casa estará sempre à disposição para ajudar a esse grupo que é um 

exemplo a todos os jovens que buscam um bom caminho. O Vereador 

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

que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o Ver. Eraldo 

Alves por esse importante projeto de lei de cria o dia do interactiano, pois 
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em meados de 90 foi interactiano e sabe a importância dessa instituição 

para a nossa cidade. E que todos podem presenciar e acompanhar o 

trabalho do Rotary e Interact. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a 

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

do facebook, e diz que o Vereador foi feliz na colocação do projeto, pois 

eles tem a veia cristã de servir e se doar ao próximo. O Vereador Gugu 

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

estão assistindo através do facebook, e parabeniza o Ver. Eraldo Alves 

pela magnitude desse projeto de lei, em homenagem a esses jovens que 

fazem um trabalho brilhante pela população carente em todas as datas 

comemorativas. Trabalho feito de coração com humildade para que 

possamos ser um pais de igualdade. O Vereador Junhão cumprimenta a 

todos os presentes, diz que a juventude é a força do nosso pais, e que 

confia muito que essa juventude possa mudar o pais. E também 

parabeniza o Ver. Eraldo pelo projeto de lei. A Vereadora Itacira Aires 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o trabalho que o Rotary e o 

Interact desenvolvem em todo o mundo, pois é ciente da magnitude que 

todos vem desempenhado na busca de colaborar e ajudar a todos. E 

também não poderia deixar de parabenizar o Presidente da casa por essa 

iniciativa que a princípio seria dela, mas que está muito feliz independente 

de quem seja o autor, e que com certeza será aprovado esse projeto de 

lei. E que esse dia só vem a engrandecer ainda mais todos esses jovens 

que vivem em um trabalho diário e constante pela população. O Vereador 

Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 

que estão assistindo através do facebook, e diz que quando ver a palavra 

Interact lembra logo de sua filha, pois foi através dela que conheceu essa 

entidade. E que fica muito feliz em saber que na primeira comemoração a 

esse dia sua filha estará na cidade para participar desse dia, e que sabe é 

testemunha que esses jovens fazem um grande esforço para fazer 

sempre o melhor para todos os que estão a necessitar de ajuda e 

orientações. O presidente em exercício o Ver. Xixico diz que essa data vai 

ser muito importante, e que o presidente e vereador Eraldo Alves está de 

parabéns pela apresentação desse projeto de lei. O Vereador Eraldo 
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Alves pede o empenho do líder do governo se a matéria for aprovada 

para que se possível o chefe do poder executivo possa esta sancionando 

essa lei antes do dia cinco, para que no próximo domingo (5) já seja a 

primeira comemoração desse dia para que os interactianos, que vivem 

uma luta constante para um caminho melhor. 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. O 

Senhor Presidente interino passou os trabalhos da mesa para o 

Presidente da casa o vereador Eraldo Alves de Queiroz que passou o 

Projeto de lei Nº1779/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita 

a leitura que tem como lei: Fica denominada a rua projetada, de Rua 

Monsenhor José Aires. 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 222/2017 

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

ementa: requer a pavimentação da Rua Lavoisier Lamark Bezerra, no 

Conjunto Princesinha do Oeste. 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 está é um pedido de 

muitos anos e que inclusive já teve muitos pedidos nessa casa em outras 

legislaturas, e que a população pede por essa melhoria com veemência. 

O Senhor Presidente parabeniza o Ver. Xixico, e diz que a rua em 

questão conhece muito bem, e que há anos vem pedido a pavimentação 

daquela rua e de outra do Conjunto Princesinha do Oeste. E que em 

visitas em outras legislaturas junto ao gestor atual assumiu o 

compromisso que pavimentaria essa rua e não conseguiu. E que o gestor 

passado também assumiu esse compromisso mas não conseguiu, mas 

que espera que o gestor atual por ser uma promessa antiga que possa 

fazer a pavimentação das ruas restantes do Conjunto Princesinha do 

Oeste. 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 009/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 
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tem como indicação: que seja instalados dos semáforos sendo um no 

cruzamento das Ruas 13 de Maio com a Joaquim Torquato, e o outro 

no cruzamento da Av. Independência (BR405) com a Av. Des. 

Hemetério Fernandes, na cidade de Pau dos Ferros. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra aos autores da indicação. O 

Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, e diz que 

esses semáforos já foram pedidos outras vezes em outras legislaturas, 

pois existe bastante acidentes nesses cruzamentos e a população pede 

urgência nessa indicação. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que está de parabéns o Ver. Xixico, pois o transito é 

grande tendo uma grande necessidade desses semáforos. E que espera 

que as autoridades atendam a esse pedido. O Vereador Gordo do Bar 

cumprimenta a todos os presentes, e também parabeniza o Ver. pela 

indicação, e que espera que seja atendido essa indicação, pois é de 

grande necessidade para a população da cidade. O Vereador Sarg. 

Monteiro cumprimenta a todos os presentes, e diz que também isso deve 

ser de preocupação do gestor municipal, e ai entra a necessidade de 

municipalizar e ter um secretaria especifica de trânsito. E convida as duas 

bancadas a dar a mãos e cobrar do gestor. O Vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que a lei municipal de trânsito já 

existe, falta apenas colocar em pratica. Pois é constante os acidentes de 

trânsito na cidade e que precisa todos darem as mãos e correrem atrás da 

municipalização do trânsito da cidade pois a população está sendo 

prejudicada. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, 

e parabeniza os vereadores pela indicação. E diz que não entende por 

que ainda não foi colocado os semáforos nesses locais. E que isso talvez 

venha a ser falta da engenharia de trânsito por não saber o fluxo de 

determinados locais. E que esse concurso para agente de trânsito foi 

precipitado por não existir o órgão. O senhor Presidente diz que não acha 

precipitado o concurso que isso vem como uma ajuda pois já foi feito o 

concurso, já existe agentes de trânsitos esperando serem chamados, 

agora só falta criar o órgão e colocar em pratica a municipalização do 

trânsito. Em seguida o senhor Presidente colocou a indicação em votação 

que depois de discutida foi aprovada por unanimidade dos votos dos 
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vereadores presentes. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. Em 

seguida o senhor Presidente declara aberto o pequeno EXPEDIENTE não 

havendo escritos. O senhor Presidente 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. 

 

 

 

 


