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Ata da 5ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª (Décima 
Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, realizada aos vinte 
e sete 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 Hugo Alexandre 
dos Santos. O Exmo. Sr. Vereador convidado pelo presidente da casa, 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, 
JOSÉ GILSON REGO GONÇALVES, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS 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 passou a Pauta da ordem do dia para o Senhor secretário fazer a 
leitura que consta as seguintes matérias: Indicação Nº008/2018, Indicação 
Nº009/2018, Indicação Nº010/2018, Indicação Nº011/2018, Moção de Pesar 
Nº 003/2018. Em seguida o Senhor Presidente retira de pauta a indicação 
Nº008/2018 e Moção de Pesar Nº 003/2018 a pedido dos vereadores autores 
das matérias. Dando continuidade O Senhor Presidente passou o INDICAÇÃO 
Nº 009/2018 para a Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem 
como ementa: Requer ao Executivo Municipal a realização do Campeonato 
Amador de Futebol de Campo em nosso Munícipio. Concluída a leitura o 
Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da indicação. O Vereador 
Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 
estão assistindo através do facebook, e diz que essa proposição já foi colocada 
no ano que passou, mas que na oportunidade retirou por que o campeonato de 
futebol Municipal estava em andamento, mas infelizmente o campeonato não 
foi realizado. Então vem mais uma vez pedir ao gestor Municipal que realize 
esse campeonato, e que é angustiante ver que o esporte morreu na cidade, 
que é interessante que o esporte seja resgatado na cidade, pois os atletas da 
cidade estão cobrando. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 
presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 
parabeniza o ver. Hugo por essa proposição pois é de muita importância, pois 
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os esportistas estão sem eventos de esporte. E que já está em andamento 
através de licitação para compra de matérias para o Campeonato Municipal. O 
Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como também a 
todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza a indicação do 
vereador, e que quando tem a intenção pode sim se fazer. Que tem um 
trabalho esportista junto com alguns amigos trazendo o esporte para Pau dos 
Ferros e região. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, 
como também a todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza 
o colega vereador pela proposição, que também tem essa preocupação com o 
esporte da cidade. E que em outras oportunidades já colocou requerimentos 
pedindo melhorias para o Ginásio Milton França, e que fica feliz em ouvir que já 
está em andamento o campeonato Municipal. O Vereador Gilson Rego 
cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo 
através do facebook, e diz que a indicação é de boa-fé, pois o esporte é saúde 
e ajuda a tirar os jovens das drogas e do álcool. E que o prefeito tem boa-fé em 
fazer as melhorias das quadras de esporte da cidade, e tem feito muito. Por fim 
disse que o prefeito foi um dos que mais fez pelo esporte do município. O 
Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que antigamente o 
esporte da cidade brilhava muito através do grande Genilson Pinheiro, com sua 
boa vontade. E que a população reclama pela falta de esporte da cidade, pois 
depois que Genilson Pinheiro deixou, o esporte da cidade morrer nunca mais 
viu o esporte promovido na cidade. O senhor presidente parabeniza o ver. 
Hugo Alexandre pela matéria, e que é justa as paravras do ver. Junhão ao ex-
vereador da casa Genilson Pinheiro que deu uma contribuição importantíssima 
ao esporte amador e profissional da cidade. Mas que não se pode omitir que 
além do ex-vereador Genilson teve outras pessoas que deram sua contribuição 
nesse cenário, que ele com membro do CCP (Clube centenário Pauferrense), 
juntamente com Dr. Assis Correia, Dr. Laercio Vidal, Dr. Laercio Souza, Van 
Eldo do Posto e tantos outros que participaram da diretoria também 
promoveram alguns campeonatos esportistas. Assim como também vários 
professores de educação física que ainda batalham para não deixar morrer o 
esporte dentro da cidade. E que ver a solicitação como um bom caminho, 
assim como a informação que já vem sendo encaminhado materiais para o 
campeonato municipal. E que é importante valorizar as pessoas que fazem e 
sempre fizeram, que para fazer obras é preciso ser gestor, e não adianta está 
comentando quem fez ou deixou de fazer, tem que fazer, pois é muito difícil 
colocar time para a frente sem recursos públicos. O Vereador Gugu Bessa 
cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo 
através do facebook, e diz que não ia tocar no assunto, mas o ex-prefeito não 
terminou nem os convênios que já pegou assinados. E que durante anos só 
não foi feito campeonatos ano passado, pois nos outros anos era feito sem 
ajuda do município, e os jovens cobram esporte no município, e com essa falta 
de atividade estão acabando vários profissionais. O vereador Renato pegando 
um minuto do vereador diz que não poderia deixar de registrar um atleta da 
cidade, João Paulo que reside no bairro São Benedito é uma grande revelação 
no ABC em Natal, e que é um prazer ter um conterrâneo atleta fazendo 
sucesso. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, 
como também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que 
passou pouco mais de dez meses na secretaria de esporte do município e 
fizeram um grande torneio municipal, onde entregaram uniformes completos e 
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uma premiação de sete mil e quinhentos reais ao vencedor. Foi realizado 
também uma corrida de rua, construíram várias quadras e reestruturaram o “9 
de janeiro”. Então gostaria de deixar esses dados do que fez em pouco mais de 
dez meses. O Senhor Presidente diz que o mais importante é que as coisas 
aconteçam e que o poder público se manifeste, pois, fazer um futebol privado 
no município é muito difícil de manter. Em seguida 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 INDICAÇÃO Nº 010/2018 para a Senhor Secretário para que seja 
feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo Munícipal a 
pavimentação da Rua Chico Torquato no Bairro Chico Cajá, nesta cidade. 
Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da 
indicação. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como 
também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que essa rua 
em homenagem a Chico Torquato, pai do ex-prefeito Fabricio Torquato e 
esposo de Dona Maria Rego. E que a população dessa rua tem lhe procurado 
pois em época de inverno a rua fica de difícil acesso, lá está sendo feita uma 
limpeza mas precisa que seja pavimentada para melhoria dos moradores. Em 
seguida 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 INDICAÇÃO Nº 011/2018 para a Senhor 
Secretário para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer 
esforços juntamente ao Comandante, do 7° BPM, e ao Comandante do 4° 
DPRE, para que seja intensificado o policiamento ostensivo noturno no 
Bairro Carvão. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 
autor (a) da indicação. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 
presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 
diz que esteve no bairro Carvão e uma das reinvindicações é a falta de ronda 
da polícia naquele local, pois está uma grande onda de assaltos naquele bairro. 
O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como também a 
todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza ao vereador pela 
matéria, e que já procurou o comandante acerca desse assunto, pois os bairros 
da cidade estão precisando de segurança, e que espera que seja atendida 
essa reinvindicação. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 
presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 
parabeniza o vereador pela proposição. E que esteve com o comandante para 
informar que em parceria com o Deputado Jacó Jacome conseguiu mais uma 
viatura para o policiamento ostensivo da cidade. E espera que com mais essa 
viatura possa ajudar com nesse policiamento, pois na cidade só tem apenas 
duas viaturas e isso dificulta o policiamento. E que na próxima semana estará 
recebendo essa viatura na cidade de Natal para esse patrulhamento. O 
vereador Sarg. Monteiro em um minuto cedido pelo Ver. Hugo, diz que é 
gratificante ver os vereadores se darem as mãos para conseguir esses 
benefícios para cidade, e que o Ver. Hugo está de parabéns pela conquista 
para a cidade. Retomando a fala o Ver. Hugo agradece as palavras e diz que 
com essas conquistas só quem tem a ganhar é a população de Pau dos 
Ferros. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o 
ver. Sarg. Monteiro, mas diz que é lamentável saber que uma cidade como Pau 
dos Ferros não tem efetivos suficientes para suprir as necessidades da cidade, 
e que isso tem que ser revisto pelo Governador através de concurso para que 
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seja feito com responsabilidade. Em seguida o Senhor Presidente colocou a 
indicação em votação que depois de discutido foi aprovado 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: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, JADER JUNIOR 
DE LIMA ARAÚJO. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 
presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 
diz que vai à tribuna para falar sobre a violência que vem acontecendo nas 
cidades do país, e faz um relato para a soldado Caroline Pletsch morta na 
Cidade de Natal na última quarta-feira (26), em uma viagem de férias, Caroline 
foi morta cruelmente ajoelhada. Por fim deixa seu pesar para mais uma agente 
de segurança pública assassinada pelos bandidos do estado. O Vereador 
Junhão cumprimenta a todos os presentes, diz usar a tribuna para falar da 
semana santa. Semana essa dedicada aos católicos e cristãos, e que na 
palavra de Lucas capitulo 23, Jesus é posto ao lado de dois malfeitores.  Um 
dos criminosos que ali estavam dependurados alcançava-lhe insultos: “Você 
não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o 
repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma 
sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos 
recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu 
nenhum mal. Então ele disse: “Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu 
Reino”. Jesus lhe respondeu: “Eu lhe garanto: Hoje você estará comigo no 
paraíso”. Por fim diz que celebremos na semana santa o verdadeiro sentido 
desta semana, que possamos lembrar do principal motivo da semana. 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                                                  Hugo Alexandre dos Santos                             
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