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     Ata da 16ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 17h58minh 

(dezessete horas e cinquenta e oito), 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 GILSON RÊGO, HUGO 

ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCA ITACIRA 

AIRES NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE QUIROZ 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. Em seguida o Senhor 

Presidente apresentou as atas da 14ª e 15ª sessão ordinária do ano em questão, 

que foi disponibilizada nos e-mails dos vereadores e no mural. Em seguida 

colocou as Atas em discussão, como não houve pronunciamento dos vereadores 

as mesmas foram colocada em votação e 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 1787/2017, PROJETO DE LEI Nº 

1832/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°002/2018, PROJETO 
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DE DECRETO LEGISLATIVO N°005/2018, PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N°006/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°007/2018, INDICAÇÃO Nº 052/2018, INDICAÇÃO Nº 053/2018, INDICAÇÃO 

Nº 054/2018, REQUERIMENTO Nº 002/2018. Dando continuidade O Senhor 

presidente passou o Projeto de lei Nº1787/2018 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como lei: Denomina a Rua Projetada 11, de Rua 

Ana Maria de Queiroz, localizada no Loteamento Ares da Serra. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou os trabalhos da mesa para o vice-presidente 

Francisco Augusto para a defesa do projeto de lei. O Vereador Eraldo Alves 

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

através do facebook, e diz que essa pessoa simples pela qual teve muito carinho 

e admiração por ser uma mulher lutadora, que sempre cuidou de seus pais e 

tinha um grande carinho por todos da família sempre recepcionando todos muito 

bem em sua casa. Foi professora na escola do município, que se situava no sitio 

Maniçoba. E que tem certeza por sua simplicidade, dedicação aos pais e a sua 

família ela é muito merecedora dessa homenagem. Adorava dançar e ouvir rádio 

não perdia nenhum programa do rádio e nem um forró, acolhia a todos em sua 

casa e vivia em harmonia com sua família. O Vereador Gilson Rego 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 essa mulher 

acolhedora, pessoa de bem que todos gostavam muito, e parabéns ao vereador 

pela iniciativa. 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. Reassumindo os trabalhos da mesa O Senhor presidente 

Eraldo Alves atende ao pedido do Vereador Francisco Gutemberg e retira de 

pauta o Projeto de Decreto Legislativo N002/2018. O Senhor Presidente 

passou O PROJETO DE LEI Nº 1832/2018, para o Senhor Secretário para que 

fosse 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 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°005/2018 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 
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voltará ao plenário para discursão e votação. O Senhor Presidente passou 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°006/2018 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 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°007/2018 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 A 

INDICAÇÃO Nº 052/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura 

que tem como ementa: Requer ao Exmo. S.r. Robinson Mesquita de Farias, 

Governador do Estado do Rio Grande do Norte a implantação da junta 

Médica Especial do DETRAN/RN, no município de Pau dos Ferros. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra aos 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 que gostaria de 

reivindicar essa implantação para o município, para que pessoa com essa 

deficiência tenham um atendimento aqui na cidade sem se deslocar para outra 

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

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

vereador autor pela proposição. E diz que se soubesse o teor dessa indicação 

teria pedido junto a ela que ele implantasse uma junta medica também do IPERN 

em Pau dos Ferros, pois os funcionários do estado precisam se deslocar para a 

cidade de Mossoró para fazer uma avaliação médica, e que em outra época em 

Pau dos Ferros tinha uma junta medica que atendia as pessoas de da região. O 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa indicação é 

muito importante, pois além da doença o povo ainda tem que se deslocar para 

outra cidade, e que essa providencia deve ser tomada com urgência. 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 053/2018 para a Senhora Secretária para que 

seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo Municipal a 
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pavimentação e Drenagem da Rua Francisco Henrique da Cunha, no bairro 

São Benedito. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra aos 

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 essa indicação já foi reivindicada em outras legislaturas mas não foi 

atendida, e que a situação dessa rua é drástica, que há anos a população já vem 

sofrendo com essa rua sem pavimentação e drenagem. E que já viu que no 

processo licitatório ela está incluída, mas não sabe o por que ainda não começou 

as obras. Que está até sofrendo pelas pessoas colocarem entulhos na rua, por 

ser uma rua sem nenhuma melhoria e de difícil acesso, e que tem essa 

esperança que seja solucionada a problemática dessa rua. Que no dia de hoje 

está sendo a inauguração da rua independência, e no entanto a periferia está 

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

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

Vereadora pela proposição, pois essa rua tem uma grande necessidade dessa 

melhoria pois a rua está intransitável. O Vereador Xixico cumprimenta a todos 

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

colocou um requerimento pedindo essa pavimentação e drenagem daquela rua 

mas não foi atendido. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

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

parabeniza a vereadora por essa indicação reforçando o pedido do vereador 

Xixico, pois é uma necessidade daqueles moradores. E que ficou até surpreso 

quando viu essa indicação, pois pensava que por já ter sido licitada pensava que 

os trabalhos já tinham iniciado. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos 

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

e diz que é mais que justo essa indicação por tratar da rua de sua casa, mas 

essa rua já está no meio das ruas que serão calçadas. E que todos são 

testemunhas que a cidade vem crescendo muito e que isso vem prejudicando 

pois esses bairros mais antigos já deveriam ser calçados, mas que essa rua está 

pra ser calçada e não sabe ainda o motivo de não ter começado essa 

pavimentação. Mas que a gestão esta empenhada e vai logo fazer esses 

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

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

ouvir atentamente os pronunciamento e que se as ruas antigas fossem pra ser 
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todas calçadas a cidade toda já deveria estar calçada. 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 de muita importância, 

e que vem passando por muitas ruas na cidade e não está muito diferente dessa. 

E que onde se anda tem buraco, não sabe onde estão escondendo as maquinas 

para ajeitar essas ruas. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que é uma obrigação dos vereadores fiscalizar e procurar saber 

onde estão as maquinas. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que fez a pergunta e respondeu que elas estão escondidas uma 

garagem mas especificadamente na garagem da Jardinense. 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 054/2018 para a Senhora Secretária para que 

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

pavimentação Asfáltica das ruas São Francisco e Francisco Dantas, no 

bairro São Judas Tadeu. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra aos autor (a) da indicação. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que essas ruas necessitam dessa pavimentação com urgência, 

pois o transito é muito intenso e está muito cheia de buraco. O Vereador Hugo 

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

assistindo através do facebook, e diz que é de muita importância a pavimentação 

dessas rua pois desafogaria a av. independência onde o fluxo de carro é muito 

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

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

são muito antigas e merece essa pavimentação asfáltica, pelo fluxo intenso de 

carro, e que espera que esse pedido seja atendido. 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 requerimento nº 002/2018 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: Requer presença do senhor Secretário 

de Agricultura Rodrigo Araújo Andrade. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra aos 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 indicação é tão somente para explicação 
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por reclamações dos moradores da zona rural, pois os alunos do perímetro 

irrigado e demais sítios vizinhos estão perdendo aula por falta de acesso de 

carros. E também perguntar pelas maquinas do município, pois já está com 

dezoito meses da atual gestão e nada de maquinas funcionando no município. 

E que acredita que terão muito o que pergunta e ele muito o que responder, pois 

a população precisa desses esclarecimentos. O Vereador Xixico cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que a presença do secretário será de muita importância 

para esclarecer as perguntas população que está vivendo em um descaso sem 

estradas para trafegar. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os 

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

diz que esse é um requerimento justo, mas que em outros tempos existia um 

bloqueio de para convocação de secretário. Mas que tem certeza que será muito 

bem aceito pelo secretário de agricultura esse requerimento, e que já houve uma 

licitação e a ganhadora foi uma empresa de Sousa/PB, mas que está havendo 

uma grande dificuldade por falta de documentação. Que a população da zona 

rural já vem sofrendo a muito tempo sem essas estradas e que o perímetro não 

está tendo dificuldade pois é calçado, mas que tem certeza que será bem 

acatado esse requerimento. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

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

diz que não falou que o difícil acesso era ao perímetro irrigado mas sim os sítios 

vizinhos, que estão perdendo aula por falta de acesso de carros. E que desde o 

ano passado já vem sofrendo toda a população com essas maquinas quebradas. 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que a população da zona 

rural é pequena mas que não deve ser abandonada, deve ser uma prioridade do 

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

também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que de fato deve 

muito bem atendida, mas que essa dificuldade já vem de outros anos, de quando 

foi assumido pela gestão. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que está com dezoito meses de gestão, e que já daria para ter 

resolvido a situação dessas maquinas quebradas. E que o importante é que 

essas maquinas sejam ajeitadas. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos 

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

e diz que esteve com prefeito e ele falou da impossibilidade que estava tendo 
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com a empresa ganhada da licitação, e que fez o destrato com a empresa 

ganhadora por não terem cumprido com suas atribuições. Mas disse que vai 

contratar um serviço terceirizado, e até falou que na hora que terminar o período 

chuvoso vai recuperar as estradas da zona rural. Que chegou a pedir um 

emergencial ao prefeito, pois está intransitável o acesso. 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 Cumprimenta os alunos do curso de administração da UERN 

presentes no plenário para assistir a sessão acompanhados do Professor 

Alexandre. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. Dando continuidade o 

Senhor Presidente declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes 

Vereadores: FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, JOSÉ ALVES BENTO, 

FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIRO. A vereadora Itacira Aires cumprimenta a 

todos os presentes, e cumprimenta o Senhor Gambiarra que é um senhor da 

terceira idade e que sempre está presente nas sessões assistindo. E que 

estamos no junho violeta (contra a violência) a campanha do não contra a 

violência a pessoas da terceira idade, e isso é muito importante pois ainda é vista 

muitas situações de idosos que sofrem essa violência. Que no dia 15 de junho é 

comemorado o dia mundial da conscientização contra a violência a pessoa idosa, 

e que esse mês seja uma alerta de reflexão de como anda a situação do idoso 

em no pais, estado e município. E que possamos fazer alguma coisa para 

reverter a situação do estado que está sempre entre os estados que mais 

praticam a violência a pessoa idosa, e esse é um motivo alarmante, então todos 

devem se dar as mão e procurar resolver essa situação e apoia essa luta contra 

a violência ao idoso. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que esteve visitando algumas ruas da cidade de Pau dos Ferros 

fiscalizando as caixas d’agua com agua potável, e viu que foram retiradas 

algumas caixas d’agua, entre elas do sitio barragem e que cobrou do gestor e 

vai aguardar a resposta. E que foi também no bairro Riacho do Meio visitar uma 

família muito grande, com dois filhos que vivem em uma cama e precisam de 

atendimento e transporte, que já cobrou da secretária, já pediu ao líder do 

governo para cobrar do prefeito e nada foi feito ainda. E que só o que essa família 

está pedindo é transporte para levar essas crianças e levar para a reabilitação, 

e essas crianças estão perdendo esse direto de fazer essa reabilitação por falta 
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de transporte. É triste ver essas crianças em uma cama sem ter como fazer seu 

tratamento. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e agradecer 

a limpeza da parede do açude 25 de março, como a melhoria em algumas ruas 

do Bairro Riacho do Meio. E que seja tomada as providencias das demais ruas 

da 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                                                                           Itacira Aires Nunes                             
           Presidente                                                                                                1º Secretária 
 

 

 

 


