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Ata da 3ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos dezenove 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 José Fernandes de Aquino. 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: FRANCISCO GUTEMBERG 

BESSA DE ASSIS, JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, RENATO ALVES 

DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, HUGO ALEXANDRE 

DOS SANTOS, JOSÉ GILSON REGO GONÇALVES, FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO E ERALDO ALVES DE QUEIROZ. 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. Dando continuidade O Presidente convidou o Ver. 

Francsico José Fernandes de Aquino para secretariar os trabalhos da casa 

e passou a Pauta da ordem do dia para o Senhor secretário fazer a leitura 

que consta as seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 1813/2018, PROJETO 

DE LEI Nº 1815/2018, PROJETO DE LEI Nº 1819/2018, ROJETO DE LEI Nº 

1820/2018, PROJETO DE LEI Nº 1821/2018, PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 001/2018, INDICAÇÃO Nº 013/2018, INDICAÇÃO Nº 

024/2018, INDICAÇÃO Nº 025/2018, INDICAÇÃO Nº 026/2018, INDICAÇÃO 
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Nº 028/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 007/2018. O Senhor Presidente passou 

PROJETO DE LEI Nº 1813/2018 para a Senhor Secretário para que seja feita 

a leitura que tem como ementa: Dispõe sobre o programa de 

parcelamento especial - PPE, que concede descontos na 

regularização de dívidas tributárias e não tributárias com o Município 

de Pau dos Ferros/RN e dá outras providências. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou à palavra líder do governo Ver. Gilson Rego. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que iluminação 

pública também é segurança, e que esse pedido vem a calhar no 

momento. E que o perímetro está necessitando dessa melhoria pois é uma 

comunidade mais distante, com pouco habitantes e que isso facilita o 

vandalismo. E pede a todos os edis da casa que votem a favor dessa 

proposição para a melhoria daquela comunidade. O Vereador Gordo do 

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

assistindo através do facebook, e diz que é de suma importância esse 

pedido. E que soube que a prefeitura através do site do município está 

resolvendo esses problemas, indicando diretamente a necessidade para a 

solução do problema. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, parabeniza a prefeitura por tornar mais fácil esses pedidos. O 

Senhor Presidente colocou a indicação 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 

001/2018 para o Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Moção de profundo pesar pelo falecimento do Sr. 

Francisco Deodato da Costa. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao/a autor (a) da Moção de Pesar. O Vereador Gilson 

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

assistindo através do facebook, e diz que Sr. Deodato foi um cidadão de 

bem que trabalhou muitos anos na feira livre. Um homem exemplar que ao 

lado de sua esposa constituiu sua família, e que teve sua vida abreviada e 

foi morar em outro plano. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 
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facebook, e parabeniza o vereador autor pela proposição, Sr. Deodato foi 

um grande homem na terra. Em seguida o senhor Presidente colocou a 

Moção de Pesar 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. André Lopes Cardoso. 

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

Moção de Pesar. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, e em especial a família do Sr. André, esposa, filhos (as), netos 

(as). E diz que André Lopes Cardoso conhecido como André Saldado, 

nasceu em 13 de dezembro de 1934 na comunidade do Sitio Torrões do 

município de Pau dos Ferros, veio de uma família simples, porém honesta 

e cumpridora dos seus trabalhos. Entrou na PM no ano de 1957 e em 1960 

deu baixa no serviço da corporação, mas em 1965 retornou novamente a 

PM e servia a pátria até o ano 1983 onde entrou para a reserva 

remunerada, convalescendo de problemas de saúde que impedia de servir 

a corporação. Casou com a Professora Vanda Rodrigues e teve sete filhos, 

sempre com muita dificuldade foi um esposo e pai muito dedicado, e após 

uma luta constante com a doença faleceu no dia 05 de março de 2018. Em 

seguida diz que como policial sabe das injustiças que passam, pois não 

são valorizados. E que é justa essa homenagem a esse grande homem 

que foi o Sr. André. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, em especial a Dona Vanda esposa do Sr. André.  Que foi uma 

pessoa muito especial na sua vida, pois foi um grande incentivador para 

cursar a faculdade de direito. E que Sr. André foi um grande amigo seu e 

de seu pai, assim como toda a família. Um homem de caráter, bom pai e 

amigo de todos. Criou sua família com muita disciplina para o bem de toda 

a família, e hoje tem alguns formados e outros estudando. E que irá dar 

entrada em um projeto de lei para imortaliza-lo com o seu nome em uma 

rua. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o 
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Vereador pela proposição e pelas belas palavras. E que infelizmente 

embora não seja um desejo dos que amam partiu, mas deixou seu legado 

sendo um exemplo de homem e de honestidade. O Vereador Junhão 

cumprimenta a todos os presentes, e a família do Sr. André. E diz que Sr. 

André foi um grande homem, sério, honesto e que criou sua família muito 

bem. E que quando Deus chama é por que sua missão já foi cumprida na 

terra, que um dia todos se encontraram no dia do julgamento para ceia com 

o Senhor Jesus. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e parabeniza o Sarg. Monteiro pela proposição a esse homem 

que foi de muita importância para a cidade. E que Deus conforte sua 

família por essa grande perda. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a 

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

facebook, e diz que Sr. André foi um grande homem com sua família que 

todos conhecem e gostam. E que quando se tem um grande discurso 

assim de todos, que foi um homem de bem que está a merecer a saudade 

de todos. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, 

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

infelizmente não teve o prazer de conhecer o Sr. André, mas que diante de 

tantas homenagens dos colegas vereadores percebeu que ele foi um 

homem de bem que deixou um grande legado a todos. E deixa sua 

mensagem de conforto a toda a família e parabeniza a família pelo grande 

cidadão que ele foi. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta diz que 

concede a todos a permissão a quem quiser se subscrever. Dando 

continuidade O Senhor Presidente diz que não poderia deixar de se 

pronuncia diante da proposta do vereador Sarg. Monteiro da Moção de 

Profundo Pesar do Sr. André Lopes, e que suas palavras não são 

diferentes dos demais que já falaram. E cumprimenta toda família, e diz 

que Sr. André deixou uma grande marca a todos os que te conheciam, pelo 

homem honesto e trabalhador que foi. Relatou também que foi muito amigo 

de seu pai João Queiroz, sendo também seu colega de trabalho por alguns 

anos. E que no tempo de sua primeira candidatura como vereador o Sr. 

André prometeu ajuda-lo e ajudou, não só ele, mas também sua família. 
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Que teve também o prazer de conviver com os alguns amigos de seu pai e 

o Sr. André foi um dele. Fala também que é muito bom quando a casa 

homenageia um grande homem como ele foi, que deixou um grande legado 

a sua família e todos que conheciam. Um momento importante para sua 

família que recebe o reconhecimento da casa, como militar, esposo, pai e 

cidadão. Em seguida o senhor Presidente colocou a Moção de pesar em 

votação que depois de discutida foi aprovada por unanimidade dos votos 

dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o MOÇÃO DE 

APLAUSO Nº 001/2018 para o Senhor Secretário para que seja feita a 

leitura que tem como ementa: Moção de Aplauso ao Sr. Doraciano Freire 

do Nascimento. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 

ao/a autor (a) de aplauso. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que é uma satisfação da casa em homenagear um cidadão 

como Doraciano, que por sua iniciativa própria consegue fazer todos os 

meses na Praça da Matriz um evento de violeiros, patrocinado por ele 

próprio. E que isso é louvável pois o custo muitas vezes se torna alto, mas 

que por sua iniciativa sem nenhum retorno ele faz para promover a cultura. 

É uma ação de aplausível, que deve servi de exemplo para que outros 

tomem essa atitude. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que é aplausível essa moção, pois Doraciano não está 

deixando cair essa cultura Nordestina, e que se não fosse ele a cidade 

estaria parada quanto a poesia. Um gesto bonito que atraem muitas 

pessoas trazendo grandes violeiros. Que está de parabéns e que possa 

servir de expiração para outros empresários da cidade. O Vereador Gordo 

do Bar cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o vereador pela 

moção de aplauso, que só sabe a grandeza desse evento quem vai até a 

praça para prestigiar o evento. E que Doraciano é uma pessoa que merece 

ser muito bem reconhecido por manter a cultura no município e por ajudar 

a esses cantadores que vivem a vida através de seu trabalho. O Vereador 

Junhão cumprimenta a todos os presentes, parabeniza o vereador pela 

iniciativa, e diz que Doraciano é merecedor dessa homenagem por esta 

acreditando na cultura fazendo esse grande evento enriquecendo a cultura 

do município. O senhor presidente parabeniza o vereador Gilson Rego pela 
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iniciativa de através dessa casa querer demostrar o reconhecimento do 

esforço feito pelo Sr. Doraciano, promovendo esses eventos para a cidade. 

E que é muito importante está falando de sua iniciativa, coragem, paixão 

pela poesia e pelo investimento, pois na verdade essa função era para 

estar sendo feita pelo poder público. Pois a alguns tempos atrás a 

Prefeitura promovia esse evento, mas deixou de promover esse evento de 

muita importância. Então a cidade está de parabéns por ter um cidadão 

que toma a iniciativa e mantem. E que gostaria que alguns vereadores 

pudessem   pedir ao poder executivo a retomada a esse investimento. 

Acrescenta que é aplausível essa iniciativa de cidadão em promover esse 

evento e a cultura, mas que não deixa de lamentar de o poder público ter 

deixado de fazer. Por fim diz que como Presidente da casa se coloca à 

disposição do autor da matéria para depois de aprovada a moção de 

aplauso, para ir entregar a comunicação dessa moção de aplauso perante 

o público que estará no evento no final do mês em vigência, e convida 

também os demais vereadores para irem todos prestigiar o evento e 

entregar essa comunicação. Em seguida o senhor Presidente colocou a 

Moção de aplauso 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 passa ao secretário em 

exercício alguns comunicados que chegaram a casa para que todos os 

vereadores tomem ciência. O Senhor Presidente declara aberto o pequeno 

EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: JOSÉ GILSON RÊGO, 

JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE 

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

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

todas as reinvindicações feitas ao governo do estado estão certas, pois 

esse governo do estado vem muito truculento. E parabeniza a Prefeitura 

Municipal de Pau dos ferros atraves de suas secretarias que vem se 

reerguendo diante do estado em que recebeu seus órgãos. E por fim diz 

que o poder público tem suas prerrogativas para festas populares, mas que 

não impede que seja promovido um evento particular. Que cabe também 

ao privado ter sua iniciativa, pois podemos testemunha que as maiores 
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festas dos estados hoje são privadas. E o poder público só pode direcionar 

apenas algumas festas, pois na crise ainda se faz muita coisa. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e vem ao plenário para agradecer 

por ser eleito presidente da Associação Lilia do Padre, que é vinculada com 

abanda de música. Então agradece a todos pela confiança, sobretudo a 

Prefeitura por esta abraçando essas instituições. O Vereador Gordo do Bar 

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

assistindo através do facebook, e diz que gostaria de fazer um registro da 

solenidade que participou, a aquisição de uma ambulância com UTI que foi 

adquirida para Pau dos ferros destinada pelo deputado Getúlio Rego, e 

pediu ao prefeito a pavimentação asfáltica ao Alto São Geraldo pois está 

numa necessidade urgente. E também não deixar de dizer que as 

solicitações de iluminação pública poderão ser feitas através do site da 

Prefeitura. O Senhor Presidente diz que gostaria de chamara atenção para 

a técnica legislativa presente que a partir da próxima sessão a técnica 

legislativa passe o livro de presença apenas no final da sessão. Também 

não será permitido sair da sessão sem pedir permissão e nem está com os 

celulares nas mãos, pois é necessário a atenção de todos e o respeito aos 

colegas. E por fim diz ao vereador Gilson Rego que ficou feliz pela matéria 

apresentada, mas que em seguida ficou triste por ouvir ele falar que o 

poder público não temo dever de promover a cultura nem em todos os 

momentos nem em todos os locais. E que se referiu que o poder executivo 

deveria promover ou ajudar a promover o evento promovido por Doraciano. 

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 José Fernandes Aquino                             
           Presidente                                                                              Secretário Adoc 
 


