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Ata da 8ª 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 abril 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 Exmo. 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, JOSE 

ALVES BENTO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, HUGO ALEXANDRE 

DOS SANTOS, JOSÉ GILSON REGO GONÇALVES, FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ 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. Francisco 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, Projeto de lei nº 1820/2018, Projeto de lei nº 1821/2018, 
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Projeto de decreto legislativo nº 001/2018, Projeto de Resolução nº 

005/2018, indicação nº 013/2018, indicação nº 024/2018, indicação nº 

025/2018, indicação nº 026/2018, indicação 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 esse 

projeto de lei é a oportunidade para o cidadão de regularizar suas dividas 

existentes no município, é um refinanciamento, ele dar uma grande 

oportunidade para quem tem dívida ativa com o município. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que esse projeto parece ser bom, 

mas não é pois tem juros e aumenta a dívida, e que se abstém de votar 

nesse projeto. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, 

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

acha que o ver. Xixico não entendeu direito, pois o projeto é bem claro que 

é um parcelamento de dívida e com abatimento no valor e nos juros. Esse é 

um projeto de muita importância, ele estará ajudando na negociação. O 

Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que esse projeto é de 

muita importância tanto para o contribuinte como para o favorecido, e sendo 

aprovado ele ajudará muito a população. Sabemos que muitos sofrem com 

essas dividas para o município, mas que por falta de condições não está com 

elas em dia. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, 

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

hoje os impostos que a população de Pau dos Ferros paga, e tem débitos 

tributários, se elas quiserem hoje pagar tem o desconto de 30% nas multas. 

E que existe uma lei que não permita que o município dispense a dívida, 

então essa lei estará por tempo limitado gerando descontos e melhorias. Em 
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seguida o Senhor Presidente diz que ficou muito bem esclarecido pelo ver. 

Hugo Alexandre, e que fique bem claro que a lei trata de redução de 

percentuais referentes a juros e multas, fazendo também um parcelamento. 

O Senhor Presidente colocou a indicação em votação que depois de 

discutido foi aprovado por oito votos favoráveis e uma abstenção. O Senhor 

Presidente passou Projeto de Lei nº 1815/2018 para a Senhor Secretário 

para que seja feita a leitura que tem como ementa: Institui o Dia Municipal 

de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, a ser comemorado anualmente, no dia 18 de maio, e dá 

outras providências. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao autor (a) do projeto de Lei. O Vereador Hugo Alexandre 

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

assistindo através do facebook, e diz que essa matéria vem devido ao 

número alarmante de pessoas que vem sendo abusado e explorados, esse 

projeto vem para ver se encoraja a essas pessoas que sofres com isso 

possam fazer suas denúncias. O Vereador Renato Alves cumprimenta a 

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

facebook, e parabeniza o ver. Hugo pela proposição, que em Pau dos Ferros 

já tem pessoas que trabalham em prol de combater o abuso e a exploração, 

que já existe no país o dia em que se luta por esse combate. Que na cidade 

temos casos de crianças que já passaram e passam por isso. O Vereador 

Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 

estão assistindo através do facebook, e fala de ONG particulares que 

trabalham tentando fazer esse combate. E parabeniza o Ver. Hugo 

Alexandre por esse projeto de grande valor social, e que esta será mais uma 

data simbólica no calendário Municipal. O Vereador Gilson Rego 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o ver. Hugo pelo projeto de lei, 

muito importante para essa cidade, e que irá ajudar muito as pessoas que já 

tentam tirar os adolescentes do mundo do abuso, exploração e das drogas. 

O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o ver. Hugo 
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por esta pensando nas crianças e adolescentes do município, que isso é 

muito importante, que será muito importante esse projeto para que nesse dia 

seja mais intensificado essa preocupação, que já trabalhou com isso e sabe 

da importância e necessidade que tem na cidade, pois existe pessoas que 

se aproveitam, e devemos ter zelo pelas crianças. O Vereador Sarg. 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que participa de um trabalho com 

um grupo de amigos tirando as crianças das ruas e colocando a praticar 

esporte, que já por muitas vezes se deparou com crianças abandonadas. 

Parabenizou o ver. Hugo pelo projeto de lei, e diz que é muito importante e 

que fica muito feliz por ver essa preocupação com as crianças. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e parabeniza o ver. Hugo pela 

proposição, pois é necessário o cuidado com as crianças, existe dados que 

apontam muitas crianças aliciadas na maioria das vezes dentro de suas 

casas. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza 

o ver. Hugo pelo projeto de lei, e diz que essa proposta tem que passar e ser 

executada imediatamente, pois é de muita necessidade. O Senhor 

Presidente parabeniza o Ver. Hugo, e reforça que esse projeto de lei deve 

ser executado com rapidez, e que seja colocado em pratica pelo executivo, 

e que cada um faça sua parte. 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. Em seguida o senhor 

Presidente passou o Projeto de lei Nº1819/2018 para a Senhora Secretária 

para que seja feita a leitura. Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor 

Presidente encaminhou para comissão de legislação, Justiça e redação final 

para receber parecer e posteriormente voltará ao plenário para discursão e 

votação. Em seguida o senhor Presidente passou o Projeto de lei 

Nº1820/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura. 

Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente encaminhou para 

comissão de legislação, Justiça e redação final para receber parecer e 

posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. Em seguida o 
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senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1821/2018 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura. Concluída a leitura do projeto de lei 

o Senhor Presidente encaminhou para comissão de legislação, Justiça e 

redação final para receber parecer e posteriormente voltará ao plenário para 

discursão e votação. Em seguida o senhor Presidente passou o Projeto de 

Decreto Legislativo Nº001/2018 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura. Concluída a leitura do projeto de decreto legislativo o Senhor 

Presidente encaminhou para comissão de legislação, Justiça e redação final 

para receber parecer e posteriormente voltará ao plenário para discursão e 

votação. Em seguida o senhor Presidente passou o Projeto de Resolução 

Nº005/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura. 

Concluída a leitura do projeto de resolução o Senhor Presidente encaminhou 

para comissão de legislação, Justiça e redação final para receber parecer e 

posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. Em seguida o 

Presidente passou a indicação nº 013/2018 para a Senhora Secretária para 

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

Municipal, a Pavimentação e Drenagem da Rua Joana Régis de Melo, 

no Bairro Riacho do Meio. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou 

a palavra ao 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 essa indicação é uma reivindicação da população para 

que fosse feito essa melhoria. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos 

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

facebook, e diz que é muito importante essa indicação pois a população a 

tempos que clama por essa melhoria. O Vereador Gilson Rego cumprimenta 

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

facebook, e diz que é de usma importância essa indicação, mas que já está 

no bairro as maquinas, e logo chegará a rua Joana Regis. E que é bom ter 

esses buracos na cidade, pois é sinal que está chovendo, que a chuva venha 

fazendo mais buracos, pois esse problema o prefeito poderá solucionar. Mas 

que a informação chegada até o mesmo é que já estão sendo solucionados 

os problemas daquele bairro como os demais serão. O senhor Presidente 
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diz que o ver. Gilson não foi feliz em suas colocações, pois o que deve 

chegar até a cidade é mais pavimentação e drenagem e não buracos. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que a secretária ainda 

não começou a passar maquinas no referido bairro. 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 Moção de Profundo Pesar Nº 007/2018 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Moção de 

Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Escolástico Alves da Costa. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao autor 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 homenagem póstuma a esse amigo é um prazer, a esse 

grande homem que trabalhou durante muitos anos como moto-taxi, sempre 

muito cativante e querido por todos. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta 

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

facebook, e parabeniza o vereador por essa proposição a esse grande 

homem e amigo de todos, e que espera que Deus o coloque em um bom 

lugar e que conforte essa grande família de amigos, por fim pede para se 

subscrever a proposição. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os 

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

e diz que é justa essa homenagem póstuma a esse homem que foi um 

exemplo a sua família e aos amigos que aqui na terra deixou. O Presidente 

diz que é solidário a família desse grande homem que partiu deixando 

saudade a todos que o conhecia. 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. Em seguida o Presidente 

passou a indicação nº 024/2018 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Departamento de Estradas 

e Rodagem - DER, que seja feito o recapeamento da RN-177, trecho que 

compreende da Rua 13 de maio até o Bairro Riacho do Meio. Concluída 
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a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao autor (a) da indicação. O 

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

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

conhecida por todos e que sabem de como está intransitável, necessitando 

que seja feito esse recapeamento. O Vereador Xixico cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que parece que já começou esse recapeamento, mas 

que foi com tijolos e dessa forma só vai piorar ainda mais esse problema. O 

Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o 

vereador pela indicação de muita importância para a população daquela rua 

e toda população do município. Em seguida o senhor Presidente colocou a 

indicação em votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade 

dos votos dos vereadores presentes. O Presidente passou a indicação nº 

025/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Requer ao Executivo Municipal que atenda ao 

requerimento nº 232/2017. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou 

a palavra ao autor (a) da indicação. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a 

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

facebook, e diz que requer que seja atendido a esse requerimento, para que 

seja feita a reforma do posto de saúde do bairro Riacho do Meio, para a 

melhoria do atendimento à população. O Vereador Xixico cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que ano passado foi feita uma visita a esse posto 

de saúde e feito esse requerimento para que fosse feita essa reforma com 

urgência. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, como 

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

vereador pela proposição, e diz que a proposito a última reforma que foi feita 

foi na gestão passada do atual gestor, e que tem certeza que ele dará 

prioridade a essa indicação. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos 

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

facebook, e diz que esteve no posto do referido bairro, mas que teve o 

depoimento de um funcionário do posto, que só uma reforma não irá 

melhorar em muita coisa, pois é necessário que derrube e faça outro. O 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que também já 
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escutou depoimento de funcionários que só reforma não será a melhor 

opção. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que é 

necessário que seja transferido o posto de saúde para outro lugar, pois 

também tem dificuldade até de estacionamento. Em seguida o senhor 

Presidente colocou a indicação em votação que depois de discutido foi 

aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 

Presidente passou a indicação nº 026/2018 para a Senhora Secretária para 

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

Municipal a construção de dois redutores de velocidade, na Rua 

Napoleão Diógenes no Bairro São Judas Tadeu. Concluída a leitura o 

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

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

melhoria por que há anos os moradores daquela rua solicitam esses 

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

espera que seja feito esse pedido por que já pediu muitos e até o momento 

ainda não foi atendido a nenhum. Em seguida o senhor Presidente colocou 

a indicação em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Presidente passou a 

indicação nº 028/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo Municípal que seja 

feito redutores de velocidade na Rua Manoel Lopes no Bairro Manoel 

Deodato, nesta Cidade. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao 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 é uma indicação simples, e que está sendo portador 

dos moradores dessa rua que necessitam dessa melhoria para a segurança 

daqueles moradores. 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 informa ao plenário que já encaminhou aos 

líderes das bancadas copias do projeto da lei de diretrizes orçamentaria. O 

Senhor Presidente declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os 
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seguintes Vereadores: FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ, 

FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, FRANCISCO GUTEMBERG BESA 

DE ASSIS, JOSÉ GILSON REGO GONÇALVES. O Vereador Xixico 

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

assistindo através do facebook, e diz que fez uma visita a barragem de Pau 

dos Ferros e ficou muito satisfeito com as aguas que estão chegando, e outra 

que não foi atendido a indicação do ver. Gugu Bessa para que fosse feita a 

recuperação asfáltica da parede da barragem até o reencontro dos amigos. 

E outra coisa também é a recuperação da rua 25 de março que está sem 

condições de passagem de carros e motos. O Vereador Sarg. Monteiro 

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

assistindo através do facebook, e diz que ocupa a tribuna para cobrar do 

município que seja recuperação o trecho que liga o perímetro a barragem 

que está intransitável, para que tome providencias e olhe pelo homem do 

campo e estudantes que precisam ir e vir diariamente. E que essa cobrança 

já vem de tempos, pois os buracos são enormes e isso só dificulta a vida dos 

populares da região. Outra situação que vem incomodando a população são 

os lixos acumulados nas ruas, que a pasta competente precisa muito tomar 

providencias. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, 

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

sabe que está em período chuvoso, que não dar para tampar buraco com 

arisco, e que tem certeza que quando parar o período chuvoso será 

recuperada as estradas da zona rural. Vem a tribuna também para agradecer 

a secretaria Lizete e ao executivo municipal por mandar fazer a poda das 

arvores do bairro Riacho do meio, e pede também mais uma vez que seja 

feita a recuperação das ruas que estão intransitáveis na cidade. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que já falou com a secretaria 

Lizete e que será enviado maquinas amanhã para o Bairro Carvão para que 

seja feita as estradas daquele bairro. O vereador também agradece a 

preocupação de todos os edis da casa com a cidade e população. E por fim 

parabeniza os índios pelo seu dia. O Senhor Presidente diz que gostaria de 
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lembrar que na próxima sexta da semana seguinte terá a audiência pública 

acerca do abastecimento de agua na cidade. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


