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     Ata da 42ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos quatorze três dias do mês de Dezembro de dois mil e 

dezessete, às 9h30minh (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 

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 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. 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 

Nº1774/2017, Projeto de lei Nº1794/2017, Projeto de lei Nº1804/2017, 

Projeto de lei Nº1809/2017, Projeto de lei Nº1810/2017, Projeto de 

decreto legislativo Nº002/2017, Projeto de decreto legislativo 

Nº003/2017, Projeto de decreto legislativo Nº008/2017. Dando 

continuidade o senhor presidente passou os Projeto de lei Nº1774/2017, 
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para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: 

denomina a Unidade de Pronto Atendimento – UPA e dá outras 

providencias. Concluída a leitura o Senhor Presidente faculta a palavra 

aos/a senhores veredores (a). O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a 

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

do facebook, e diz que esse projeto de lei que denomina a UPA com o 

nome do saudoso Manoel Florêncio que foi vereador e presidente nesta 

casa legislativa, um homem humilde e cidadão de bem independente da 

sua situação política que teve sua vida abreviada. E que é mais que justa 

essa homenagem, pois o vereador é por excelência um servidor e o 

político mais próximo do povo. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a 

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

do facebook, e diz que falar de Manoel Augusto de Queiroz é muito 

gratificante, e que assim como sua própria bibliografia já diz Manoel 

Augusto foi um excelente pai sempre presente na vida de suas filhas, que 

com muita garra deixou a casa legislativa para enfrentar a busca por sua 

saúde. Um vereador dedicado que sempre buscou as melhorias para a 

população defendendo os direitos do povo. E que essa é uma forma que 

a casa encontrou para imortalizar e homenagear esse grande homem e 

parlamentar que foi Manoel Augusto de Queiroz. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que como seu irmão sabe de 

toda a luta e dedicação como parlamentar, e que mesmo saindo da 

cidade de Pau dos Ferros para cuidar de sua saúde nunca deixou de se 

preocupar e procurar saber da mesma, que todos os dias ligava para 

saber as novidade e ocorridos da cidade. E que com sua humildade 

sempre tratou todos com muito respeito. O Vereador Gordo do Bar 

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

assistindo através do facebook, e diz que teve o prazer de legislar dois 

anos ao lado do colega Manoel Florêncio. Um grande parlamentar e 

amigo de todos sem restrição quanto ao seu partido político, então mais 

que justa essa homenagem. O Vereador Renato Alves cumprimenta a 

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

do facebook, e diz que falar de Manoel Florêncio é falar de uma pessoa 

simples, humilde e cidadão de bem que fez muito pela cidade. E que sem 
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dúvidas ele já vive imortalizado nos corações de todos dessa cidade. O 

Presidente Eraldo Alves cumprimenta a todos os vereadores e população 

presente, e diz que falar de Manoel Florêncio é falar de simplicidade e 

humanidade. E que teve o prazer de conviver com ele como parlamentar 

e administrador, tendo a oportunidade de ser vice presidente durante sua 

gestão como presidente desta casa, assim como ele também trabalhou 

sendo seu vice presidente quando foi presidente pela primeira vez nesta 

casa. Um cara bacana, honesto e bom administrador que foi, e que 

também como parlamentar sempre buscou muito conhecimento em 

relação as matérias e a vida parlamentar. Sempre muito simples e 

respeitador, de família humilde mas que conseguiu a confiança, respeito e 

preocupação a toda população. Uma pessoa que colocava sua família 

sempre em primeiro lugar, sempre em obediência à sua mãe e deixando 

esse ensinamento a suas filhas. E que essa denominação é mais que 

justa essa homenagem a Manoel, e que espera que essa unidade de 

saúde seja inaugurada o mais rápido possível e que possa atender a 

todos os anseios da população. Pois a sociedade está precisando muito 

muito dessa unidade que imortalizara e sendo justa a esse grande 

homem. 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. Dando continuidade o senhor presidente 

passou o Projeto de lei Nº1804/2017 para a Senhora Secretária para que 

seja feita a leitura que tem como lei: proíbe as atividades pedagógicas 

que visem à reprodução de conceito de ideologia de gênero na grade 

de ensino da rede municipal e da rede privada de Pau dos Ferros/RN 

e dá outras providências. Dando pausa na leitura por barulho de 

populares que estariam impossibilitando a secretaria ler o projeto, o 

Senhor Presidente comunica aos senhores e senhoras que se 

encontravam no plenário da casa legislativa que caso não seja possível 

ocorrer a sessão por conta de movimentações, terá que ser tomada a 

medida de pedir a evacuação, assim como manda o regimento interno da 

casa. E logo em seguida por baderna impossibilitando a continuação dos 

trabalhos o Senhor presidente suspende a sessão para tomar as medidas 

cabíveis de acordo com regimento interno da casa. Dando continuidade 
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retomando mais uma vez os trabalhos os Senhor Presidente cumprimenta 

mais umas vez aos senhores parlamentares, cidadãos que se 

encontravam na legislativa e os que acompanhavam através da rede 

social facebook, e diz que infelizmente tiveram que suspender a sessão 

para se manter a ordem na casa para que os vereadores pudessem 

deliberar, pois o plenário que é de exclusividade dos vereadores foi 

invadido, a plateia não teve o comportamento de assistir a sessão e foi 

preciso usar a prerrogativa e a responsabilidade do presidente de manter 

a ordem da casa e a funcionalidade. E que é um direito garantido 

condicionalmente que os poderem devem funcionar sem impedimentos, 

tanto o legislativo, o executivo como o judiciário. Que protesto se respeita 

assim como os cidadãos, mas é preciso que os poderes no momento do 

exercício de sua atividade fim que é legislar, também seja respeitado. E 

que as decisões em plenário é uma prerrogativa do vereador. E que a 

mesa diretora em quanto responsável pela organização da casa, tem a 

obrigação de manter a ordem e o respeito no ressinto do poder legislativo. 

Em seguida pede desculpas a quem não compreendeu, mas que o único 

objetivo é dar sequência a sessão plenária para cumprir a pauta que foi 

marcada conforme determina o regimento interno e a lei orgânica da casa. 

Portanto dando continuidade e retomando o trabalho passa a Senhora 

Secretaria mais uma vez o Projeto de lei Nº1804/2017 para a leitura. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra aos autores do 

projeto de lei. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que será breve em suas alegações só que antes gostaria 

de fazer um pequeno desabafo diante de tudo que passou nas últimas 

horas. Pois durante esses últimos dias e principalmente nas últimas horas 

foi chamado por algumas pessoas de vários adjetivos indesejados como 

vagabundo, intolerante, homofóbico, idiota, burro, imbecil e vários outros 

que não vale a pena relatar. Entretanto o que mais lhe chamou atenção 

foi a maneira desrespeitosa que foi tratado por um professor da cidade de 

Pau dos Ferros que visivelmente descontrolado em alguns momentos de 

sua fala lhe ameaçou, como também as demais vereadores dessa casa o 

chamou de analfabeto. E que sempre aprendeu com seus pais a respeitar 
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a opinião dos contrários, não respondeu as ofensas na mesma 

intensidade somente pediu respeito e se calou. Que entende e acredita 

que a resposta melhor virá do céu pois não é nada disse que foi 

chamado, é um pai de família trabalhador como qualquer um dos 

vereadores, casado com Elijane e pai de Hugo Filho. Que respeita os 

posicionamentos contrários e não permanece inertes aos seus, e tem uma 

grande amiga que no dia anterior passou para ele uma mensagem de 

carinho e preocupação, pois pensa de forma diferente mas o amor, 

amizade e o respeito foram maiores que as divergências e ideologias, que 

agradece a essa amiga pelo carinho, pois mesmo estando no momento 

em lados opostos. Acrescenta que nesse projeto não estão tirando 

direitos de ninguém, e nem incitando a intolerância ou preconceito como 

alguns querem, só entendem que o estado não pode interferir na 

educação de seus filhos. Pois incluir a ideologia de gênero na educação 

de crianças representa uma violação da constituição que prever que em 

seu art. 226 que a família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. Portanto cada criança tem valores e princípios norteados por 

cada família, com suas particularidades dependendo de sua criação e não 

sujeitas a um único padrão. E que tentando ser objetivo quando ao texto 

da proposta é favorável a proibição de incluir disciplina ou componente 

curricular na rede de ensino que tende orientar sexualidade de qualquer 

que seja o aluno, pois entende que a família do indivíduo a tratativa desse 

assunto. Por fim diz que apesar de não ser o tema do projeto de lei 

defende a família como base da sociedade, defende as crianças 

indefesas contra ideias que afrontam a criação divina e soberana, e que 

Deus proteja as crianças. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos 

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

facebook, e parabeniza o presidente por sua postura pois a casa tem que 

ter moral, que opiniões se respeita mas que estão ali para fazer seus 

trabalhos, e agradece também ao Coronel Cavalcante pela proteção que 

tem dada a casa legislativa. Dando continuidade acrescenta um citação 

bíblica de Paulo, em que diz que todo conhecimento nos é dado para 

corrigir, reputar e questionar, por que maldita a civilização que o 

pensamento é um só, maldita a população por que toda a unanimidade é 
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burra e sempre vai se ter questionamentos. E que nem todas as opiniões 

devem serem respeitadas, se não estão se agradando dos vereadores em 

2020 trabalhem para tirar. Mas que agressão é inadmissível, respeitem o 

poder legislativo. E se acham que estão fazendo as escolhas erradas 

procurem os direitos na justiça. E que cada um tem suas opiniões, mas 

que ninguém que esteja na casa tem doutorado sobre o assunto para 

questionar e desrespeitar os vereadores. O Vereador Sargento Monteiro 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o Comandante presente 

pela destreza na condução dos trabalhos na casa legislativa. E diz que o 

projeto já foi defendido pelo companheiro Hugo, e faz algumas citações e 

deixando claro que a favor do projeto de lei. E que dizem que não existe 

nada sobre ideologia de gênero porem oficialmente o MEC lançou um 

livro contendo incestos e por não ser aceito pela sociedade por ser 

anticonstitucional foi retirado do mercado. E que em uma pesquisa 

contatou que 80% da população Brasileira é contra a Ideologia de 

Gênero. A Vereadora Francisca Itacira cumprimenta a todos os presentes, 

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

que o assunto em discussão é extremamente polemico, pois as opiniões 

não divergentes, e que tem seu ponto de vista e respeita o de cada um. É 

educadora a 40 anos, e ver a questão da educação bem diferente quanto 

a defesa do projeto. Pois não ver a escola apenas como o local apenas 

para se ensinar letras, e por isso como educadora vem promover a 

cidadania. E que não existe a disciplina ideologia de gênero na grade de 

ensino da educação. Acrescenta também que todos tem que entender 

que o ensino em todos os níveis e momentos tem a finalidade de 

promover a educação para mudança. E que tem como princípio da 

igualdade humana e de direitos. E que a escola deve ser um espaço 

democrático onde deve ensinar a aceitar as diversidades. Que ver esse 

assunto como um assunto essencial para sala de aula, pois como 

educadora tem que ajudar a crianças com suas dúvidas, medos e 

descriminações. E acha errado em pleno século XXI o professor não 

poder abordar questões relacionadas a ideologia de gêneros, e que isso é 

impedir o professor de ajudar aos alunos. E que como educadora não 
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pode se calar quanto a esses assuntos que os alunos não podem discutir 

com seus pais. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que o assunto não deveria está em pauta nesse 

momento, por ser um projeto polêmico. E que sempre foi a favor do 

projeto e que tivesse audiência pública para discussão do projeto. E pede 

que seja lido em plenário o parecer jurídico do assessor jurídico da casa. 

O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, como 

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

todos devem ser respeitados por suas opiniões, e que estão no plenário 

para serem respeitados. E que entende que a escola é para ensinar 

ciência, que educação vem dos país, vem de berço. O Senhor presidente 

informa ao vereador Galego do alho que o parecer jurídico do assessor 

jurídico da casa não se insere no projeto, pois foi apenas um parecer 

apenas para o presidente ficar enterrado do assunto. E que o único 

parecer que se encerre ao projeto é o da comissão justiça e redação final. 

O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, diz usará as 

palavras adequadamente em discordância a nobre colega vereadora 

Bolinha ao qual tem grande apresso e respeito. Mas que a única coisa 

que o projeto que assegurar é que não haja a criação da disciplina. E que 

não quer que o projeto de lei cale a boca do professor em situações 

excepcionais. Que só entende que não é interessante as criação de 

disciplinas de ideologia de gêneros, sexualidade ou algo do tipo. E 

parabeniza a população presente que está escutando e mesmo que 

descordando não está fazendo baderna, e isso é democracia. A 

Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como também 

a todos que estão assistindo através do facebook, diz que entendeu 

corretamente o projeto de lei, e que no seu entender, entende que a 

escola terá que calar a esse e outros assuntos que venham a surgir sobre 

o assunto. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, diz que o dia 

está sendo conturbado em relação ao projeto, mas que está aprendendo 

a lidar com as situações por ser o seu primeiro mandato. E diz que foi 
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uma pessoa que nasceu e se criou trabalhando, que não é formado tem o 

ensino médio. Mas que foi ensinado por seus pais os ensinamentos de 

Deus, e que devemos seguir a imagem que Deus deixou da família, e que 

devemos disciplinar seus filhos a seguir a família. E que a bíblia diz que 

quem deve disciplinar seus filhos é a família e não a escola em relação a 

esse assunto. Que Deus deixou a família de homem e mulher, que cada 

pessoa pode seguir sua vida como quiser, porem a bíblia diz que a família 

deve ensinar seus preceitos. O Vereador Sargento Monteiro cumprimenta 

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

do facebook, que diz que faz das palavras do colega Hugo as suas, e 

parabenizar o público que ficou presente respeitando as opiniões. E que 

também tem um grande respeito pela Vereadora Bolinha, porém descorda 

de suas palavras. E que se forem a fundo sobre uma aula na disciplina de 

ideologia de gênero trata de todos os tipos de assunto de sexo. E que o 

projeto está embasado na lei que diz que a família deve ensinar aos seus 

filhos sobre esse assunto. Que não é preconceituoso, apenas defende os 

direitos e preserva os adolescentes. O Vereador Gilson Rego 

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

assistindo através do facebook, lamenta a proporção que o projeto levou, 

e que apenas pessoas embasadas podem questionar esse assunto. Pois 

todos devem respeitar as opiniões diversas, e que não pode ser criticada 

a opinião quando não se tem doutorado nesse assunto. O Vereador 

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

através do facebook, pede que pelo avançar da hora coloque o projeto em 

votação, e que seja uma votação nominal. Encerrado a discursão do 

projeto de lei. O senhor presidente colocou o projeto de lei em votação. 

Em seguida, o Presidente Eraldo Alves de Queiroz deu início ao processo 

de votação, convocando nominalmente os senhores vereadores, a 

começar por sua esquerda, O primeiro a votar, o vereador Gilson Rêgo 

votou SIM; posteriormente, o vereador Hugo Alexandre vota SIM; o 

vereador Francisco de Assis Monteiro deu continuidade, anunciando o 

voto SIM; logo após, o vereador José Alves Bento votou NÃO; o vereador 

Francisco José Fernandes de Aquino anunciou o voto SIM; em seguida, o 

vereador Francisco Gutemberg votou SIM; dando continuidade; o 
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vereador Renato Alves votou SIM; posteriormente, o vereador Jader 

Junior votou SIM; vereadora Francisca Itacira Aires Nunes votou NÃO; o 

vereador XIxico votou SIM . Concluída e feita a somatória dos votos o 

projeto de Lei foi aprovado tendo 2 votos contrário ao projeto, e 8 votos 

favorável ao projeto. Dando continuidade o senhor presidente passou os 

Projeto de lei Nº1794/2017, para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como lei:  institui o Dia Municipal do 

Desbravador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no âmbito do 

Município de Pau dos Ferros/RN. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente faculta a palavra aos/a senhores vereadores (a). O Vereador 

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

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

de suma importância, pois a igreja adventista faz um trabalho muito bonito 

na cidade de Pau dos Ferros, e que tem um grande amigo Reginaldo que 

faz vários projetos que sempre lhe chamou atenção, um trabalho 

interessante para sempre promover a alegria e o bem para toda a 

população. E pede aos edis da casa que lhe ajude na aprovação desse 

projeto. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, 

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

parabeniza o vereador pelo projeto de lei, que apesar de ser católico 

praticante sabe o grande trabalho que eles prestam pela população, e que 

tem seu apoio para a aprovação desse projeto. 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 Nº 1809/2017, para o 

Senhor Secretário para que fosse feita a leitura, Concluída a leitura do 

projeto de lei o Senhor Presidente encaminhou para comissão de 

legislação, Justiça e redação final para receber parecer e posteriormente 

voltará ao plenário para discursão e votação. O Senhor Presidente 

passou O PROJETO DE LEI Nº 1810/2017, para o Senhor Secretário 

para que fosse feita a leitura, Concluída a leitura do projeto de lei o 

Senhor Presidente encaminhou para comissão de legislação, Justiça e 

redação final para receber parecer e posteriormente voltará ao plenário 

para discursão e votação. O Senhor Presidente passou PROJETO DE 
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DECRETO LEGISLATIVO N°002/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como decreto: Concede o Título de 

Cidadão Pauferrense ao Sr. Alexandre Wallace Ramos Pereira. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente faculta a palavra aos/a senhores 

vereadores (a). O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que professor Alexandre é um cara estudioso que só traz 

desenvolvimento para a cidade, e sempre se prontifica a ajudar aos edis 

da casa no que ele puder. Em seguida o senhor Presidente colocou o 

projeto de decreto legislativo em votação que depois de discutido foi 

aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 

Senhor Presidente passou PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°003/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como decreto: Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. 

Antônio de Paula Rodrigues Júnior. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente faculta a palavra aos/a senhores vereadores (a). O Vereador 

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

que estão assistindo através do facebook, e pede a compreensão de 

todos os vereadores pois todos conhecem esse cidadão, contador de Pau 

dos Ferros e amigo de todos os que conheciam e sabem o grande 

cidadão. E pede a todos que votem a favor desse projeto de decreto. O 

Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, como também 

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

vereador pelo projeto de decreto, a esse grande homem que merece ser 

reconhecido por todos da cidade de Pau dos Ferros. A Vereadora Itacira 

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

assistindo através do facebook, parabeniza ao vereador pelos dois 

projetos apresentados hoje, o professor Alexandre muito inteligente que 

merece essa título, assim como também o Senhor Antônio de Paula que é 

merecedor pois ele já mora na cidade a muito tempo e presta seu serviço 

como contador. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e parabeniza pela proposição a essa pessoa muito conhecida 

nessa cidade que construiu sua vida profissional e pessoal na cidade. Em 
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seguida o senhor Presidente colocou o projeto de decreto legislativo em 

votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos 

dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO N°008/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como decreto: Concede o Título de 

Cidadão Pauferrense ao Sr. Francisco Monteiro da Silva. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente faculta a palavra aos/a senhores vereadores 

(a). O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como 

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

Francisco chegou em Pau dos Ferros em 1991, construiu sua família 

nessa cidade, onde trabalha até hoje nos hospitais e prestando alguns 

serviços também domiciliar, portanto é merecedor dessa homenagem.          

ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia, e dispensado o pequeno 

expediente pelos líderes das bancadas. Em seguida 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. 

 

 

  Eraldo Alves de Queiroz                                                                           Itacira Aires Nunes                             
           Presidente                                                                                                1º Secretária 

 

 

 


