
1-11 
 

  Estado do Rio Grande do Norte 
 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 
 Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato 
 Rua Pedro Velho, 1291 - Centro. 
 CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN - Telefax - 3351-2904 
  E-mail:contato@camarapaudosferros.rn.gov.br  

camarapaudosferros.rn.gov.br    

 

     Ata da 40ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª (Décima 

Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, realizada aos doze 

dias do mês de Dezembro de dois mil e dezessete, às 17h55minh (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: JOSÉ GILSON RÊGO, HUGO 

ALEXANDRE DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS MOONTEIRO, JOSÉ 

ALVES BENTO, FRANCISCOO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, JADER 

JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO 

GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, 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 Nº1797/2017, Projeto de lei Nº1801/2017, Projeto de lei Nº1804/2017, 

Projeto de lei Nº1805/2017, Projeto de lei Nº1806/2017, Projeto de lei 

Nº1807/2017, Projeto de lei Nº1808/2017, Projeto de decreto legislativo 

Nº007/2017, Requerimento Nº122/2017, Requerimento Nº123/2017, 

Requerimento Nº163/2017, Requerimento Nº164/2017, Requerimento 

Nº170/2017, Requerimento Nº230/2017. Dando continuidade o senhor 

presidente passou o Projeto de lei Nº1797/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como lei: Fica denominada a rua projetada nº 

12; de Rua José Holanda Filho. Concluída a leitura o Senhor Presidente 
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passou a palavra ao/a autor (a) do projeto de lei. A Vereadora Itacira Aires 

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

através do facebook, e diz que José de Holanda Filho conhecido por muitos na 

cidade viveu grande parte de sua vida no bairro São Benedito, constituiu duas 

famílias em Pau dos Ferros, e além de trabalhar na agricultura ele abatia carne e 

vendia na cidade. E que ele foi seu compadre, pois teve a grande honra de ser 

madrinha de um de seus filhos, e nada mais que justa essa homenagem 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. O senhor presidente passou o Projeto de lei 

Nº1801/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como lei: Fica denominada a rua projetada nº 02; de Rua Maria Viana 

Sobrinha. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor 

(a) do projeto de lei. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

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

diz que essa é uma homenagem para que essa mulher seja lembrada sempre 

por todos que a conheceram. 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 

Nº1804/2017, Projeto de lei Nº1805/2017, Projeto de lei Nº1806/2017, Projeto 

de lei Nº1807/2017, Projeto de lei Nº1808/2017, para a Senhora Secretária 

para que fosse feita a leitura e apresentação em plenário. Concluída a leitura dos 

projetos 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 Decreto 

legislativo Nº007/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura 

que tem como lei: Concede o título de cidadão Pauferrense ao Senhor 

Reinolds Nelly Pinheiro. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou os 

trabalhos da mesa para o vice-presidente Francisco Augusto de Queiroz para a 

defesa do projeto, em seguida o presidente interino passa a palavra aos autores 

do projeto de decreto legislativo. O Vereador Eraldo Alves cumprimenta a todos 

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

diz que Reinolds chegou em Pau dos Ferros em maio de 1999 a 18 anos, um 

cidadão de bem, grande profissional, pessoa humilde e bom esposo. E que pela 

sua prestação de serviço a cidade de Pau dos Ferros, que abdicou da sua terra 

natal para vir morar nessa cidade e investir nessa cidade, trazendo um grande 

trabalho de qualidade. Portanto acha esse título de cidadão justo a esse homem 
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de bem. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como 

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

honra falar de Reinolds, grande amigo que teve que foi seu colega de trabalho 

no hemocentro de Pau dos Ferros, um profissional competente de respeito, um 

grande esposo e pai. Homem honesto que presta um bom serviço à população 

Pauferrense. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, como 

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

vereadores por esse importante título a essa pessoa tão merecedora de 

tamanha honraria, por que Dr. Reinolds desde quando chegou a Pau dos Ferros 

trabalha com o público e isso é mais que justo. O Vereador Gugu Bessa 

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

através do facebook, e parabeniza os vereadores por esse importante título e 

que é de suma importância esse título a esse homem de boa índole que presta 

um grande serviço à população. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos 

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

diz ser muito justa essa homenagem que está sendo discutida a esse grande 

homem que é bioquímico tendo seu laboratório em Pau dos Ferros, e que é 

também maçom muito atuante na cidade. 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. Dando 

continuidade o Presidente Eraldo Alves retoma os trabalhos da mesa. O Senhor 

Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 122/2017 para a Senhora Secretária 

para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo 

Municipal, a implantação de rede de internet pública wireless no sítio 

Várzea Nova, especificamente nas proximidades da capela. 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 diz que essa proposição é 

simples, esse pedido é pra essa comunidade que tem uma população ainda 

grande e é merecedora dessa melhoria para o acesso a informação. 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 REQUERIMENTO Nº 123/2017 para a Senhora Secretária 

para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo 

Municipal, a implantação de rede de internet pública wireless na 

comunidade Perímetro Irrigado, especificamente nas proximidades da 

Capela. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) 
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do requerimento.  O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, 

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

como o outro essa proposição é tão somente para que aquela população tenha 

acesso a informação, em especial a população mais carente. 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 REQUERIMENTO Nº 164/2017 para a Senhora Secretária 

para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo 

Municipal, a Pavimentação e Drenagem da Trav. Braulino Cabral no Bairro 

Paraíso. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra aos autores 

do requerimento. O Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 

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

uma reinvidicação dos moradores que sentem muita dificuldade de acesso. O 

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

dessa melhoria com urgência, pois os moradores reivindicam essa melhoria. 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 REQUERIMENTO Nº 170/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao 

Executivo Municipal, que seja feito a Pavimentação e Drenagem na Rua 

Francisco Monteiro de Oliveira, no Bairro São Judas Tadeu. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao autor do requerimento. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que essa é uma reivindicação 

dos moradores da referida rua. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que essa rua necessita dessa melhoria com urgência, pois os 

moradores reclamam muito do acesso e merece essa pavimentação. 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 REQUERIMENTO Nº 230/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao 

Executivo Municipal, a colocação de extintores de incêndio em todas as 

Escolas e Repartições Públicas Municipais. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor 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 faz essa reinvindicação para que em 

necessidades seja utilizado. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 
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presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 

parabeniza o ver. Galego do Alho pela proposição pois é de muita importância 

esses extintores. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que esse é um pedido muito bom, pois em uma emergência será de muita 

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

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

iniciativa muito importante, pois tem exemplos no país de escolas que já 

aconteceu grandes tragédias por falta de extintores. O Vereador Junhão 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que é uma boa proposição, e que seria 

necessária até uns bombeiros em cada escola. O Vereador Renato Alves 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o vereador pela proposição, e 

que assim como o ver. Junhão fala seria de muita necessidade mesmo 

bombeiros nas escolas. Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento 

em votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. O Senhor 

Presidente pede a Senhora Secretaria que faça a leitura de dois comunicados 

que chegaram a casa, oficio nº01/2017 da associação célula Dandara; que 

solicita audiência pública referente ao projeto de lei nº1804/2017 em tramitação 

na câmara. Em seguida leu o oficio nº18/2017 do diretório de estudantes da 

UFERSA, que solicita audiência pública referente ao projeto de lei nº1804/2017 

em tramitação na câmara. Dando continuidade o Senhor Presidente diz que 

após essas solicitações consulta o plenário acerca dessas solicitações recebidas 

pela casa. Em seguida faz uma votação nominal ao presentes se a favor da 

audiência pública; JOSÉ GILSON RÊGO vota NÃO; HUGO ALEXANDRE DOS 

SANTOS, diz que o gabinete de cada vereador estará de portas abertas a 

discussão sobre o projeto de lei e vota NÃO;  FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO vota NÃO; JOSÉ ALVES BENTO vota SIM; FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO vota NÃO; JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO vota 

NÃO; RENATO ALVES DA SILVA vota NÃO; FRANCISCO GUTEMBERG 

BESSA DE ASSIS vota NÃO; FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES vota SIM; 

FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ vota NÃO. Com 3 votos a favor e 7 

contra, não haverá audiência pública pois a mesa diretora não terá condições de 

realizar essa audiência. Dando continuidade com concordância com os demais 

vereadores presentes dispensado o pequeno expediente. 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, 
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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 

 

 

 


