
1-7 
 

 

  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 7ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 17h52 

(dezessete horas e cinquenta e dois 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 

secretariada 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 GUTEMBERG 

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

DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCO 

DE ASSIS MONTEIRO, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSÉ 

ALVES BENTO, JOSÉ GILSON REGO GONÇALVES, FRANCISCO 

AUGUSTO DE QUEIROZ, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES 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 a 

Senhora secretária fazer a leitura que consta as seguintes matérias: 

PROJETO DE LEI Nº1785/2017, PROJETO DE LEI Nº1787/2017, 

PROJETO DE LEI Nº1790/2017, PROJETO DE LEI Nº1792/2017, 

PROJETO DE LEI Nº1814/2018, PROJETO DE LEI Nº1817/2018, 

PROJETO DE LEI Nº1818/2018, PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº001/2018, PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº002/2018, PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº003/2018, PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº004/2018, 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº005/2018, INDICAÇÃO Nº 012/2018, 

INDICAÇÃO Nº018/2018, INDICAÇÃO Nº019/2018, INDICAÇÃO 

Nº020/2018, INDICAÇÃO Nº021/2018, INDICAÇÃO Nº022/2018, 

INDICAÇÃO Nº023/2018,  MOÇÃO DE PESAR Nº 006/2018. Dando 

continuidade o Senhor Presidente passou o PROJETO DE LEI 

Nº1785/2017, PROJETO DE LEI Nº1787/2017, PROJETO DE LEI 

Nº1790/2017, PROJETO DE LEI Nº1792/2017, PROJETO DE LEI 

Nº1814/2018, PROJETO DE LEI Nº1817/2018, PROJETO DE LEI 

Nº1818/2018, para a Senhora Secretária para que fosse feita a leitura. 

Concluída a leitura dos projetos de lei o Senhor Presidente encaminhou 

para comissão de Justiça e redação final para receberem parecer e 

posteriormente voltarão ao plenário para discursão e votação. O Senhor 

Presidente passou O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº001/2018, PROJETO 

DE RESOLUÇÃO Nº002/2018, PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº003/2018, 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº004/2018, PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº005/2018, para a Senhora Secretária para que fosse feita a leitura. 

Concluída a leitura dos projetos de resolução o Senhor Presidente 

encaminhou para comissão de Justiça e redação final para receberem 

parecer e posteriormente voltarão ao plenário para discursão e votação. O 

Senhor Presidente passou o INDICAÇÃO Nº 012/2018 para a Senhora 

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

Executivo Municipal, a Pavimentação e Drenagem da Rua Querubina 

Maria da Conceição, no Bairro Bela Vista. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da indicação. O Vereador 

Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como também a todos 

que estão assistindo através do facebook, e diz que gostaria de reivindicar 

do senhor Prefeito que seja feita essas melhorias, pois os moradores estão 

precisando dessa pavimentação. 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 018/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo Municipal, o 

Recapeamento asfáltico da rua Joel Praxedes, no bairro Riacho do 

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

(a) da indicação. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e 
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diz que essa rua está muito esburacada, e com a chuva só fez piorar o 

acesso. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 

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

ver Xixico pela proposição, pois a rua já está muito esburacada. 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 019/2018 para a Senhora Secretária 

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

Municipal, a desobstrução dos dois sangradouros do açude 25 de 

março. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 

autor (a) da indicação. O ver. Xixico cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que se o açude chegar a sangrar não terá como passar por que a 

passagem da agua no sangradouro esta obstruída com muito mato. 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 020/2018 para a Senhora 

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

chefe do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transportes), a substituição de Semáforos. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da indicação. O Ver. Gilson 

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

assistindo através do facebook, e diz que essa indicação é mais que 

pertinente, pois a cidade precisa muito de que os sinais sejam substituídos 

na cidade pelos semáforos sequenciais, pois os dados têm mostrado que 

ele tem sido muito preventivo a acidentes. O senhor Presidente questiona 

ver. Galego do Alho se ele fez a consulta se realmente esse pedido deve 

ser feito ao DNIT, pois a manutenção é feita pelo DETRAN quando eles 

dão problema, e ao seu conhecimento quem fez a instalação foi o 

DETRAN. O Ver. Gilson Rego diz que essa informação é precisa, pois, o 

pedido foi feita por um policial de transito e ele repassou a informação. O 

Ver. Renato Alves diz que o autor da matéria está correto pois na cidade de 

Apodi acompanhou a instalações de semáforos como esse e foi feita essa 

instalação pelo DNIT. 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 
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021/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Requer ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER) 

a construção de Redutores de Velocidade, na Rua 13 de Maio próximo 

ao cruzamento com a Rua Severino Rêgo no Bairro Alto do Açude. 

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

indicação. O Ver. Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, 

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

essa é uma proposição simples, para a melhoria daquela rua muito 

movimentada. É uma reinvindicação muito antiga da população de Pau dos 

Ferros pois já aconteceu vários acidentes naquela rua. O Ver. Gugu Bessa 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o vereador pela proposição 

pois a muitos anos essa é uma reinvindicação da população daquela rua e 

da população em geral da cidade. O Ver. Gilson Rego cumprimenta a todos 

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

facebook, parabeniza o vereador pela proposição, e diz que os acidentes 

na cidade vêm sendo constante, e que não é só fazendo essa sinalização 

que os acidentes vão acabar, seria importante se fosse intensificado blitz 

evitaria muitas sequelas e mortes no transito. O Ver. Xixico cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que essa indicação é muito importante, mas que 

já fez o pedido de redutores de velocidade na rua Severino Rego, só que 

até o momento ainda não recebeu resposta. O Senhor Presidente colocou 

a indicação em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. 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 022/2018 para a Senhora Secretária para que 

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

Municipal, que atenda ao Requerimento nº 0034/2017. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da indicação. O 

Ver. Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, como também a 

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

reinvindicação atípica, mais de muita importância, então vem firmar e pedir 

que seja tendido o pedido do Ver. Sarg. Monteiro. O Senhor Presidente diz 

ser plausível essa indicação, pois está reforçando um pedido do colega 
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vereador que ainda não foi atendido. O Ver. Sarg. Monteiro cumprimenta a 

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

facebook, e parabeniza a iniciativa do vereador Gordo do Bar por está 

reforçando um pedido seu que ainda não foi atendido, que esse pedido já 

vem de vários anos, pois o Bairro é muito carente e tem necessidade de 

melhorias. 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 

023/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Requer ao Executivo Municipal, a continuação da 

drenagem e pavimentação da Rua Mauricio Rêgo, no Bairro Manoel 

Deodato. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 

autor (a) da indicação. O Ver. Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que essa rua tem essa necessidade, os moradores sofrem 

com essa falta de drenagem e pavimentação, que há tempos já faz esse 

pedido, mas ainda não obteve resultado. 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 da Sra. Maria Bezerra 

Dantas. 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 foi casada com Zé Leonel, 

conhecida por todos na cidade, uma cidadã que sempre dedicou a 

sua vida a sua família, trabalhadora e humilde. O Senhor Presidente 

diz que essa homenagem é justa, a essa mulher que teve 

oportunidade de conhecer e tê-la como amiga e eleitora, uma pessoa 

trabalhadora, humilde e prestativa. Por fim pede para se subscrever a 

essa moção de pesar. O Senhor Presidente colocou a moção de pesar 

em votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos 

votos dos vereadores presentes. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. 
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Em seguida o senhor presidente passa a senhora secretaria para fazer a 

leitura de um oficio encaminhado pela Associação Lilia do Padre, ao qual 

pede a doação de alguns bens que já não estão mais em uso nesta casa 

legislativa. Em seguida pede a assessoria legislativa que seja feita uma 

resolução para a doação desses bens. O Senhor Presidente declara aberto 

o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: FRANCISCO 

AUGUSTO DE QUEIROZ, JOSE GILSON REGO GONÇALVES, 

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO GUTEMBER BESSA 

DE ASSIS. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que 

as obras estão paradas, que o dinheiro que foi desviado da obra do Açude 

25 de Março para o santuário do Jatobá ainda não foi utilizado, e assim não 

saiu nem uma nem a outra. E que outro ponto foi a proibição de utilização 

da quadra de esporte do alto do açude. Por fim fala da calamidade que 

estão as ruas do bairro carvão, intransitável por moradores e visitante, e 

pede que a prefeitura tome suas providencia. O Vereador Gilson Rego 

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

assistindo através do facebook, e diz que a indicação do Gordo do Bar é 

inovadora em pedir o cumprimento de um requerimento, e que a casa vem 

inovando a cada dia. E fala também ao ver. Xixico que deve usar melhor as 

palavras, pois falar é desvio de dinheiro é uma acusação muito séria, pois 

foi retirada uma quantia do empenho, e que desvio de dinheiro é crime. Por 

fim diz que vai se informar qual o motivo das quadras estarem fechadas 

nos sábados e domingos. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que gostaria de fazer uso das palavras do ver. Xixico 

quando diz que estamos reivindicando e não estão tendo resultado, pois 

não se tem nenhuma resposta. E que no ano passado fez um pedido para 

a reforma da passagem molhada do bairro carvão, em plenário recebeu a 

resposta do Ver. Gugu Bessa que as providencias já estavam sendo 

tomadas, mas já se passaram um ano e a passagem molhada está cada 

vez pior. Bairro esse que vem sendo esquecido pela gestão, a população 

daquele bairro está clamando por ajuda, sabe que as chuvas estão 

constantes, mas que já teria dado para fazer pelo menos um paliativo. Por 

fim também falar da calamidade que encontrasse a zona rural, que foi 

procurada por moradores do sitio conceição a respeito do Riacho lazão que 

nos períodos chuvosos está deixando as estradas intransitáveis. O Senhor 
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Presidente diz que a título de informação todas as matérias estão sendo 

enviadas sequencialmente, mas se não está chegando resposta a câmara 

municipal não sabe qual o motivo, caso os vereadores tenham alguma 

dúvida procurem a assessoria legislativa que elas têm todas as 

comprovações. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que gostaria de reforçar o pedido de todos pelo bairro 

carvão, e sobre o riacho lação diz que qualquer chuva já deixa a estrada 

sem ser transitada, mas que já foi com o secretário competente e que após 

o período chuvoso será tomada todas as providencias para que aqueles 

moradores do local não sofram mais com esse problema. Por fim sobre aa 

passagem molhada do carvão não estava no projeto, mas será resolvido 

pela gestão para a melhoria dos moradores daquela localidade. 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                                                  Francisca Itacira Aires Nunes                              
           Presidente                                                                              Secretário 
 


