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Ata da 10ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos três dias do mês de maio 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 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, JOSÉ ALVES BENTO, JOSÉ GILSON REGO 

GONÇALVES, 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. O Senhor Presidente 

apresentou as atas da 8ª e 9ª sessões ordinárias, que foram 

disponibilizadas nos e-mails dos vereadores e no mural. O Senhor 

Presidente colocou as Atas em discussão, em seguida as mesmas foram 

colocadas em votação que foram aprovadas por unanimidade dos votos 

dos Vereadores presentes. 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 nº 1786/2017, Projeto de lei nº 

1791/2017, Projeto de lei nº 1814/2018, Projeto de lei nº 1817/2018, 

Projeto de lei nº 1824/2018, Projeto de lei nº 1825/2018, indicação nº 
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032/2018, indicação nº 034/2018, indicação nº 035/2018, moção de 

pesar nº 009/2018, moção de pesar nº 010/2018. Em seguida o Senhor 

Presidente passou o Projeto de lei Nº1786/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura, concluída a leitura do projeto 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 lei Nº1791/2017 para a 

Senhora Secretária para que seja feita a leitura, concluída a leitura do 

projeto 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. Dando continuidade o Senhor Presidente passou 

PROJETO DE LEI Nº 1814/2018 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: Inclui no Calendário Oficial de 

Eventos do Município o junho Vermelho. 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 pede que seja inserido no 

calendário do município o junho vermelho, para que seja um incentivo para 

as pessoas serem doadores de sangue. O Vereador Gilson Rego 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza a iniciativa do Ver. Galego do 

Alho, dando a importância a doação de sangue que tem salvado vidas ao 

longo de muitos anos. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e parabeniza o vereador pela proposição, e que como doador de 

sangue sabe a importância que é ser doador, sangue é vida, quantas vidas 

já foram salvas por existir doadores. 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 PROJETO DE LEI Nº 1817/2018 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Dispõe 

sobre a concessão ao servidor Público Municipal tutor, Curador ou 

responsável por uma pessoa com deficiência o direito à redução da 

Jornada de Trabalho. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao/a autor (a) do Projeto de Lei. O Vereador Gugu Bessa 
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cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que esse projeto é para ajudar aquele 

pai que tenha seu filho com deficiência e tenha como dar uma maior 

atenção, essa iniciativa ajudará que os pais acompanhem seus filhos em 

todos os momentos e principalmente em tratamento. Muitos municípios já 

aderiram a esse projeto, inclusive no Rio Grande do Norte, e esse projeto 

não trará nenhum prejuízo para o município. O Vereador Gilson Rego 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o Ver. Gugu pela iniciativa, 

mas que como já conversado internamente, sabe que o projeto tem uma 

relevância muito grande, por saber que tem uma grande dependência 

essas pessoas que tem essas necessidades especiais. Que tem medo da 

inconstitucionalidade do projeto, mas que está de parabéns de grande 

relevância, porém, existe algumas coisas no projeto que preocupa que 

prejudique os servidores, mas que o parecer deve estar bem respaldado 

pelo relator. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, 

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

o ver. Gilson estar interpretando um pouco errado esse projeto, pois o 

projeto vem tão somente para assegurar a diminuição de carga horaria ao 

servidor público que ele venha a acompanhar o seu filho, esposo ou 

esposa em suas atividades diárias, a lei está bem clara todos os seus 

artigos. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz ao ver. 

Gugu representou bem, mas que o direito é laico e tem vários 

entendimentos, isso é um pleito de benefícios, e que todo exercício tem 

uma exceção. E que é bem obvio que todo exercício deve ser comprovado, 

uma redução de carga horaria para ajudar na vida de seu deficiente, que 

necessita de muita atenção e cuidado, requer um cuidado redobrado. O 

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

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

Gugu pelo projeto, e diz que ele está bem fundamentado e dentro da lei. E 

que só sabe da importância de um projeto de lei dessa envergadura é 

quem vive diariamente com uma pessoa que é deficiente, que é favorável 

ao projeto de lei, e que se for vetado votará contra o veto. A Vereadora 

Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 
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estão assistindo através do facebook, e diz que já tinha pensado em 

colocar um projeto desse modo, mas que ficou sabendo da entrada do 

projeto a casa, e que fica muito safisteita e é a favor desse projeto. E que já 

acompanha algumas cidades que já aderiram a esse projeto, e toda mãe 

tem uma grande preocupação com seu filho, e com necessidades especiais 

são ainda mais cuidados, dedicação e carinho. Então a pessoa que tem 

filhos com alguma deficiência necessita especial, precisa de mais atenção 

e tempo para cuidados. E esse projeto é bem amplo irá atender também 

alguns idosos que vivem abandonados por conta de carga horaria de seus 

filhos, esposos e tutor. Então tira o chapéu e louva essa iniciativa, e espera 

que seja aprovado e passe a vigorar, pois trará mais apoio a quem 

necessita. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que esse projeto é muito importante e parabeniza o ver. Gugu pelo projeto 

que irá ajudar a muitas pessoas. O senhor Presidente diz que esse projeto 

é muito importante e parabeniza o ver. Gugu Bessa, e que se o projeto não 

for constitucional deve ser analisado pelo poder executivo, que só tem a 

ganhar as pessoas que serão beneficiadas com esse projeto. 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 

Nº1824/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura, 

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

comissão de Justiça e redação final para receber parecer e posteriormente 

voltará ao plenário para discursão e votação. O Senhor Presidente passou 

o Projeto de lei Nº1825/2018 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura, concluída a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente 

encaminhou para comissão de Justiça e redação final para receber parecer 

e posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. O Senhor 

Presidente passou o INDICAÇÃO Nº 032/2018 para a Senhora Secretária 

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

Municipal, a pavimentação e drenagem da Rua Raimundo Peixoto de 

Queiroz, no Bairro Riacho do Meio. 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 essa é uma 
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reinvindicação da população que vem a muito tempo clamando por esse 

benefício, para que esses moradores venham a transitar melhor nessa rua. 

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

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

autor pela proposição, e pede ao executivo que olhe com bons olhos por 

aquela rua. 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 

034/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Requer a sinalização na Zona Rural, mais 

especificamente em todas as entradas de sítios e fazendas. 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 

é uma proposição simples mais importante, pois, muitas vezes as pessoas 

se confundem por não conhecerem bem os setores do município, que já viu 

em outros municípios e acha isso muito importante. A Vereadora Itacira 

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

assistindo através do facebook, e diz que essa indicação é muito pertinente 

e importante, pois ao ir a zona rural as pessoas encontram dificuldade em 

encontrar sinalização indicando o nome do local, e quando encontra são os 

próprios moradores do setor que colocam. Assim como também a 

necessidade de indicação nas ruas da cidade, pois encontram-se também 

sem sinalização. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e parabeniza o ver. Sarg. Monteiro pela indicação, pois ajudará 

muito a facilitar o trafego de pessoas na zona rural, e que seria muito bom 

até mesmo pra instituições e órgãos públicos. O Vereador Junhão 

cumprimenta a todos os presentes, diz que é muito importante essa 

indicação de sinalização, assim como também seria importante se pudesse 

colocar calçamento nos sítios por serem poucos. O Vereador Gugu Bassa 

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

assistindo através do facebook, e diz que é muito importante essa 

indicação, pois ajudará muito as pessoas que vivem trafegando nesses 

locais, até mesmo para os órgãos públicos. 
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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 035/2018 para a 

Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: 

Requer que seja feita a reforma na estrutura da quadra poliesportiva 

ver. Assis Bigodão, no Bairro Manoel Deodato. 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 reforma 

na estrutura, pois está muito necessitada desta atenção dessa atenção do 

gestor público. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, 

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

o gestor pegou todas as quadras muito mal zeladas e o atual gestor vem 

investindo muito no esporte da cidade, e que é muito importante esse 

investimento, pois o esporte tem a função de tirar o jovem do mundo das 

drogas. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, como 

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

indicação é importante, pois tem quadras que necessitam dessas 

melhorias, mas que cabe também a população zelar por elas. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e parabeniza o vereador autor pela 

indicação, e diz que importante o investimento nas quadras, para inventivar 

os jovens e crianças saiam das ruas. 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 a Moção de Pesar nº 009/2018 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como ementa: Moção de Profundo Pesar 

pelo falecimento do Sr. Djalma Neves. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor (a) da indicação. A Vereadora Itacira 

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

assistindo através do facebook, e diz que chegou a encontrar Vavá nas 

suas idas a natal, faleceu novo, vítima de uma doença cruel. Um cidadão 

prestativo, muito conhecido por todos, sempre muito receptivo, educado, 
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sempre atendeu a todos muito bem na CAERN onde trabalhou durante 

muitos anos. Então nesse momento estão a fazer essa homenagem a esse 

grande homem, que sempre zelou muito suas filhas e cuidou muito bem, e 

pede que Deus dê o conforto necessário a família que teve essa perca 

irreparável e cedo, e que o elo de união e confiança permaneça entre essa 

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

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

muito feliz em fazer essa homenagem a Vavá, um grande homem que 

deixou um grande serviço prestado a população presente, que é justa essa 

homenagem póstuma a esse cidadão que teve sua vida abreviada. O 

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

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

homenagem é justa a esse grande homem, faleceu cedo vítima de câncer, 

deixando muita saudade na sua família. O Vereador Gilson Rego 

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

assistindo através do facebook, e diz que essa homenagem é justa a esse 

cidadão de bem, um cara muito humilde e dedicado a sua família. O 

Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que fica satisfeito em 

homenagear o grande homem que foi Vavá, e que Deus possa confortar a 

família. O senhor Presidente diz que essa foi uma iniciativa justa da Ver. 

Bolinha, e que teria a mesma intenção, mas que já tinha sido dado entrada 

uma na casa, diz também que trabalhou muitos anos com Vavá, convivia 

diariamente com ele como colega de trabalho, nunca viu ele maltratar 

ninguém e na verdade nunca viu ele com raiva, sempre calmo e pacato. 

Deu sua contribuição na CAERN em Pau dos Ferros, um grande 

companheiro de trabalho que sempre se dedicou muito a empresa, foi um 

grande pai, muito dedicado a seus três filhos. Teve sua vida abreviada por 

uma doença muito cruel, deixou uma grande história e deixou um grande 

legado na terra. Em seguida 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 a Moção de 

Pesar nº 010/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura 

que tem como ementa: Moção de profundo pesar pelo falecimento do 

Sr. José Edson Filho. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 
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palavra ao autor (a) da indicação. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a 

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

facebook, e diz que essa homenagem é justa pelo que ele representou 

para a família, e todos aqueles que conheceram. E que todos foram pegos 

de surpresa com essa morte, um cidadão que partiu deixando muita 

amizade e saudade para todos aqueles que conheceram ele, faleceu cedo, 

um homem novo e ativo. Então mais que justa essa homenagem a esse 

homem que só pregou o bem, e serviu muito a quem precisava, partiu mas 

deixou seu legado na terra. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos 

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

facebook, e diz que é mais que justa essa homenagem a esse homem que 

faleceu tão de repente deixando a saudades para sua família. O Vereador 

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

que estão assistindo através do facebook, diz que a morte de Edson foi 

uma perca muito grande para Pau dos Ferros e região, pois ele sempre 

prestou muito serviço à população, e não media esforços em ajudar ao 

próximo. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, 

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

essa homenagem é merecida, ao homem simples e que vivia para sua 

família e para fazer o bem em quem estava ao seu redor. A Vereadora 

Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 

estão assistindo através do facebook, e diz que essa homenagem é 

merecida a esse homem que passou pela terra e deixou um grande legado 

a quem te conheceu, dedicado ao que fazia, a sua família e a maçonaria. 

Sempre desenvolveu um belo trabalho na EMATER, atencioso e disposto a 

ajudar aquelas pessoas que precisavam dele. O Vereador Sarg. Monteiro 

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

assistindo através do facebook, e diz que conheceu Edson há muitos anos 

atrás, e que todas as boas ações feitas por ele já foram citadas, então 

deixa seu profundo pesar a família, e que Deus conforte o coração de 

todos eles. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que não tinha muita amizade com o Senhor Edson, mas que sempre foi 

muito amigo de sua mãe. E que por ser filho de uma boa pessoa que 

também só fez o bem na terra, tem certeza que pelo que já foi falado e por 

ser de uma família de bem, só deixou boas ações feitas na terra. O 
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Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, agradece em 

nome da família por cada palavra bem usada em relação a quem foi Edson. 

O Senhor Presidente diz que após ouvir todos também gostaria de 

congratular a família, e deixar a sua solidariedade. Diz também que 

conheceu, não teve uma convivência próxima, mas que não precisa ser tão 

próximo para falar que Edson foi um grande profissional, pai e esposo. Um 

rapaz pacato, educado, que só fez o bem na terra, e que espera que os 

ensinamentos fiquem entre sua família, que seja uma continuação todas as 

boas ações na terra. E que como representante legitimo do povo, está hoje 

a prestar uma homenagem a esse grande homem que ele foi na terra. 

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. Em seguida o senhor 

presidente passa a senhora secretaria para fazer a leitura de um oficio nª 

061/2018 SESAU encaminhado pelo sindicato da saúde de Pau dos 

Ferros. Em seguida o Presidente diz que gostaria de informar aos senhores 

vereadores que a câmara municipal contratou uma empresa especializada 

em design e web design para prestar serviços a casa no setor de 

comunicação, para potencializar ainda mais a divulgação dos trabalhos 

legislativos, e que será realizado na próxima sexta-feira (11) a partir das 

8hrs da manhã, para assessores e vereadores, com orientações 

importantes para a divulgação dos trabalhos do vereador. O Senhor 

Presidente declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes 

Vereadores: FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, JOSÉ ALVES 

BENTO, JOSÉ GILSON REGO. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a 

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

facebook, e diz que vem a tribuna para registrar que teve a felicidade de ir 

a vila Perímetro Irrigado, para anunciar mais 104 cisternas, uma parceria 

entre a prefeitura municipal e o instituto Padre Pedro, e que cada cisterna 

pode ser feita pela família da casa, recebe o dinheiro e pode pagar aos 

seus trabalhadores. E também receberam da Brisanet o equipamento de 

monitoramento da cidade de Pau dos Ferros. Aparelhos esse de alta 

resolução que será montado no batalhão da cidade para que seja feita 

esse monitoramento 24 horas por dia, segurança essa que será implantada 

no máximo em 15 dias. Por fim deixa os parabéns ao gestor municipal por 
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essas importantes conquistas para a cidade. O Vereador Galego do Alho 

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

assistindo através do facebook, e vem a tribuna para falar da morte de uma 

amiga conhecida como Francisca galega, e vem para dizer que foi uma 

perca muito grande e que a saudade ficará entre todos. E vem tamabem 

para cobrar do gestor municipal que a mais de um mês o carro da carne 

está quebrado e que estão conduzindo a carne em uma caminhonete 

descoberta sendo exposta a bactérias e muitas coisas que podem custar a 

saúde de muita gente. Por fim que pedir para que seja colocado um vigia 

na praça do Bairro João XXIII. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a 

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

facebook, e diz que essas críticas serão levadas ao secretário, diz que 

como o Ver. Gordo do Bar disse também esteve presente no recebimento 

das câmeras que serão para o monitoramento de segurança da cidade, 55 

câmeras que serão distribuídas pela cidade. 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 
 


