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Ata da 2ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 17h30 

(dezessete 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. E secretariado 

pela Vereador Francisco de Assis Monteiro. O Exma. Sr. Vereador da casa 

que estava em substituição a secretaria ausente por motivos de saúde, fez 

a conferência do quórum, verificando-se o comparecimento dos seguintes 

vereadores: JOSÉ GILSON RÊGO GONÇALVES, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, JOSÉ ALVES BNTO, RENATO ALVES DA SILVA, JADER 

JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE 

ASSIS E ERALDO ALVES DE QUEIROZ. Em seguida a senhor presidente 

justifica a ausência da Secretaria da casa Francisca Itacira Aires Nunes, 

vice-presidente Francisco Augusto de Queiroz, Vereador Hugo Alexandre e 

Francisco José Fernandes de Aquino que se encontravam em tratamento 

de saúde. Em seguida 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 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª 

sessão ordinária do ano que passou que foi disponibilizada nos e-mails dos 

vereadores e no mural. Em seguida colocou as Atas em discussão, como 

não houve pronunciamento dos vereadores as mesmas foram colocadas 
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em votação e foram aprovadas por unanimidade dos votos dos Vereadores 

presentes. Em seguida o Senhor Presidente apresentou a atas da 1ª 

sessão ordinária do ano em questão, 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 o Senhor secretário fazer a leitura que consta as seguintes 

matérias: Projeto de lei Nº1811/2018, Projeto de lei Nº1812/2018, 

indicação Nº001/2018, Indicação Nº002/2018, Indicação Nº003/2018, 

Moção de Pesar Nº 002/2018. Dando continuidade o Senhor Presidente 

passou o Projeto de lei Nº1811/2018 para a Senhor Secretário para que 

seja feita a leitura. 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 lei Nº1812/2018 para a Senhor Secretário 

para que seja feita a leitura. 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 INDICAÇÃO Nº 001/2018 para a 

Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem como ementa: 

Requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Maria Lildete Rodrigues 

da Costa, Bairro Frei Damião. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

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

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

assistindo através do facebook, e diz que assim como muitas outras ruas 

essa também necessita muito de pavimentação para a melhorias dos 

moradores daquela rua. Em seguida o senhor Presidente parabeniza o 

vereador Galego do Alho pela iniciativa, que essa rua é extensa e 

necessita muito dessa pavimentação pois é reivindicação dos moradores. 

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 002/2018 para o 
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Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem como ementa: 

Requer a Pavimentação e Drenagem da Rua Pedro Lopes chaves, no 

bairro são Judas. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que reivindica essa pavimentação, a pedidos dos 

moradores. 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 MOÇÃO DE 

PROFUNDO PESAR Nº 004/2018 para o Senhor Secretário para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: Moção de profundo pesar pelo 

falecimento do Sr. Osilávio Ferreira Chaves. O Vereador Gilson Rêgo 

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

assistindo através do facebook, e diz que é satisfatório está de volta aos 

trabalhos da casa. Em seguida diz que essa homenagem póstuma é mais 

que justa a esse cidadão teve sua vida abreviada. Um rapaz inteligente e 

humano, que prestou muito serviço à população como bioquímico. Faleceu 

deixando um filho, esposa, pai, mãe e amigos. E que é lamentável um 

homem de bem que passou pouco tempo na terra, lotou muito contra a 

doença, procurando a cura em vários estados e até alguns países. O 

Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como 

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

vereador pela homenagem póstuma. Acrescenta também que trabalhou 

com ele, e teve o prazer de conhecer o homem de bem que ele foi na terra, 

e deixa suas condolências a toda a família do homenageado. O Vereador 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que é uma honra prestar 

essa homenagem a esse nobre amigo, e deixa seu profundo pesar a toda 

família. O Senhor presidente diz que juntamente com o vereador Gilson 

Rêgo se congratula com os familiares por essa perca irreparável. E que ele 

apesar de ter partido ainda jovem, deixou todo um bom histórico prestando 

muitos serviços à população. Um cidadão de bem que além de deixar uma 

grande dor para a família, deixou também um grande histórico de amigos 

que também sentiu muito sua partida. Sempre dando o estimulo a todos os 
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que estavam ao seu redor, mesmo diante de toda sua luta contra essa 

grande doença. E pelo reconhecimento essa é uma forma da casa prestar 

sua homenagem pelo grande homem e servidor que ele foi. Em seguida o 

senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois de 

discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. Dando continuidade O Senhor Presidente passou a Indicação 

Nº 003/2018 para o Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Requer que seja feita obras estruturantes do 7º BPM de 

Pau dos Ferros/RN, mas que seja feita de forma emergencial nos 

alojamentos e na quadra de esportes. Concluída a leitura o Senhor 

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

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

que estão assistindo através do facebook, e pede ao senhor Governador 

que plhe com bons olhos para o prédio do 7º BPM que a muitos anos não 

passa por reformas, e por isso pede com urgência que seja tomada as 

medidas cabíveis. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, 

e diz que essa indicação é de suma importância, pois a anos ele está muito 

deteriorado. E que muitas autoridades já fizeram visitas, mas não tem 

saído do papel. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, e parabeniza o colega por essa indicação, pois já teria feito uma 

indicação pedindo a cobertura da quadra e demais melhorias na quadra. 

Em seguida o senhor Presidente colocou a indicação em votação que 

depois de discutida foi aprovada por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. Em 

seguida o senhor presidente diz que o Senhor vereador Francisco Augusto 

de Queiroz enviou a casa um atestado médico com licença de 15 dias por 

ter passado por um ato cirúrgico. Informa também os vereadores que em 

reunião hoje com os assessores de gabinete, passando informações 

importantes das funções de casa e do novo sistema legislativo, e que o 

horário para dar entrada nas matérias será até meio dia da terça-feira. 

Avisa também que será seguido o número do protocolo e não terá como 

priorizar outros números que não estejam na sequência. E pede que 

quando enviarem matérias que tenham que ser destinadas a determinada 
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pessoas, anexar junto a matéria o endereço. O Senhor Presidente declara 

aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: RENATO 

ALVES DA SILVA, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, JADER 

JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, JOSÉ GILSON RÊGO. O vereador Renato 

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

nesse dia todas as mulheres fortes e aguerridas. E não deixar de 

parabenizar sua esposa, uma grande mulher, mãe e esposa. Agradece 

também a Deus por mais um ano iniciando os trabalhos na casa, e pelas 

chuvas que tem caído em nosso município. E que depois da casa cobrar 

bastante já nas primeiras chuvas foram iniciados os cortes de terra. E com 

grande satisfação agradece a todas as mulheres funcionárias da casa e em 

especial a Ver. Bolinha que se encontra em tratamento de saúde e pede a 

Deus que der sua recuperação o mais rápido possível. O Ver. Galego do 

Alho cumprimenta a todos os presentes, e diz que não poderia deixar de 

parabenizar sua esposa que é mãe, sua filha que é mulher, e todas as 

mulheres de Pau dos Ferros e do Brasil inteiro. Mulheres de muita luta, 

batalhadoras e trabalhadoras. Não deixando de parabenizar a companheira 

e amiga Ver. Bolinha que se encontrasse em Natal, lutando por sua saúde, 

essa mulher batalhadora e humana que vencerá. Por fim agradece o 

secretário de agricultura Rodrigo a instalação do poço no Sitio Sorriso e na 

Rua Hemetero Fernandes pela instalação da caixa d’água e cobrar a 

instalação do poço dos Calimeiras que foi feito apenas o orçamento e não 

foi feito ainda e a população está precisando com urgência dessa melhoria. 

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

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

uma honra substituir a secretária Ver. Bolinha, que através dela a única 

mulher vereadora que representa a população feminina, representando 

todas as mulheres parabeniza a todas as mulheres, assim como também 

sua esposa, sua mãe e suas filhas e toda população feminina do município. 

Em seguida diz que gostaria de explicações do Senhor Prefeito o por que 

foi retirado o acesso aos funcionários dos postos de saúde a internet, que 

existe internet, mas o funcionário não tem acesso à internet. E que em 
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pleno século XXI isso não deveria estar mais acontecendo, pois, a internet 

hoje em dia é uma forma também de informação. E pede que o Senhor 

prefeito tome as providencias para solucionar esse problema para esses 

funcionários, pois esse é um fato ultrapassado. O Vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza as mulheres de todo o 

mundo e as de Pau dos Ferros, e especialmente a querida Ver. Bolinha, 

que Deus abençoe sua saúde e que ela venha abrilhantar a casa 

legislativa. Em seguida pede que seja sanada a situação do Bairro Carvão, 

Riacho do Meio e Paraiso. Que a secretária mande fazer as limpezas 

desses bairros, pois a dias o povo vem cobrando por esta dificultando até o 

acesso dos moradores a suas casas. O Vereador Junhão cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que faz uso da tribuna para homenagear a todas 

as mulheres em especial sua Mãe, sua Esposa e todas aquelas que se 

encontram com algum problema que te traz muito sofrimento. Sem 

esquecer também da Ver. Bolinha que se encontra tratando de sua saúde, 

mas que se estivesse presente estaria defendendo homenageando todas 

as mulheres por ser a única mulher eleita entre os demais vereadores, e 

que hora e pede a Deus que a cure e esteja com os demais edis da casa. 

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

a todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza a todas as 

mulheres que fazem o pais, e em especial as quatro mulheres de sua vida, 

sua mãe, suas duas irmãs e sua sobrinha. E em especial a representante 

do poder legislativo a Ver. Bolinha que no momento não está presente, 

mas que em breve voltará para os trabalhos da casa, uma mulher 

inteligente que representa muito bem o poder legislativo. Fala também do 

justo pronunciamento do Ver. Galego do Alho por agradecer ao secretário 

Rodrigo pela cobrança dessa casa, pela humildade de agradecer pois isso 

é pouco visto na casa e que sirva de lição esse agradecimento, para que 

quando for feito agradecer. O Senhor Presidente diz que iniciando de fato o 

trabalho da casa, após a leitura anual com o prefeito assim como manda o 

regimento interno da casa. E que gostaria de se unir ao vereador Gugu 

Bessa em relação a questão da retirada de podas, que esteve visitando o 

Carvão e constatou a necessidade do bairro, e que assim como esses 
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vários outros bairros da cidade também precisam dessa limpeza. Em 

seguida pede ao Ver. Gilson Rêgo, líder do Governo que converse com o 

prefeito e resolva uma situação em que foi procurado por populares 

reclamando que os lixos tirados de seus morros não estavam sendo 

recolhidos pelo carro da coleta que faz esse serviço, pois é entendedor que 

a limpeza de murro é lixo, diferente de entulho que é por reformas e 

construções, mas podendo entender quando o cidadão for de baixa renda. 

Pois a população está sendo notificado de forma ameaçadora, tem que 

tentar buscar uma solução com informação e respeito, procurar uma boa 

forma de diálogo pois todos merecem respeito. Em seguida falou da 

audiência pública acerca do abastecimento que foi realizada pela 

promotoria na Regional de saúde que teve a presença de muitas 

autoridades de cidades vizinhas, mas que mesmo assim na casa será 

realizada uma audiência sobre o mesmo assunto, pois foi aprovada e será 

realizada, uma audiência grande com participação de autoridades e 

população. E para finalizar parabeniza a todas as mulheres, funcionárias 

da casa, a sua mãe, suas irmãs, sobrinhas, tias e primas. Dando 

continuidade parabeniza também como os demais vereadores a Ver. 

Bolinha que não está na casa presente para receber a homenagem, o que 

tranquiliza são os resultados bons de seus exames que vem fazendo, e 

que ela venha a se recuperar o mais rápido possível. E que como a única 

mulher vereadora todos parabenizam pelo dia internacional da mulher. E 

que espera que os colegas tenham retornado a casa com muita disposição 

com o objetivo maior que é servir a população. 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. 

 

   

  Eraldo Alves de Queiroz                                                  Francisco de Assis Monteiro 
           Presidente                                                                              Secretário Adoc 


