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     Ata da 20ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 18h25minh (dezoito 

horas e vinte e cinco 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: JOSE 

GILSON REGO GONÇALVES, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, 

FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, JOSÉ ALVES BENTO, JADER JUNIOR 

DE LIMA ARAÚJO, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, 

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES 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. E desejou a todos uma volta produtiva para o segundo semestre 

legislativo e justificou a ausência do ver. Francisco Augusto de Queiroz que está 

de atestado médico. Em seguida o Senhor Presidente apresentou as atas das 

18ª e 19ª 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 colocadas 

em votação e 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 1832/2018, PROJETO DE LEI Nº 1838/2018, PROJETO DE LEI Nº 
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1840/2018, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2018, PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO N°011/2018, PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N°012/2018, INDICAÇÃO Nº 060/2018, INDICAÇÃO Nº 

062/2018, INDICAÇÃO Nº 063/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 016/2018. Dando 

Em seguida o vereador Gilson Rego pediu que fosse retirado de pauta a MOÇÃO 

DE PESAR Nº016/2018 de sua autoria e do ver. Gugu Bessa. O Senhor 

Presidente passou Projeto de lei N°1832/2018 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura do projeto tem como lei: Dispõe sobre a proibição da 

inauguração e a entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam 

em condições de atender a população no Município de Pau dos Ferros e dá 

outras providências. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 

ao autor (a) do projeto de decreto legislativo. O Vereador Galego do Alho 

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

através do facebook, e diz que esse projeto vem para acabar com essas obras 

inacabadas prejudicando a população pois acaba sendo dinheiro desperdiçado. 

A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que gostaria de antes de 

falar a respeito do projeto, gostaria de agradecer a Deus, pois no recesso se 

submeteu a uma cirurgia de grande porte, e graça a Deus se saiu muito bem. E 

que os resultados dos exames estão sendo muito satisfatório, agradece a todos 

que rezaram e continuam rezando por sua saúde. E que acredita muito no poder 

da oração e que continua com uma grande força por confiar muito em Deus, e o 

agradecimento a todas as religiões que se movimentaram em orações por sua 

saúde e que tem confiança que vai sair dessa ficando curada. E completa que 

gostaria de compartilhar a alegria que teve após 28 anos, pois sempre teve o 

sonho de ter uma filha mulher, mas Deus te comtemplou com cinco filhos 

homens e nesta semana recebeu a chegada de sua neta mulher Maria Ester, 

trazendo muita alegria para toda a família. Em seguida voltando para o projeto 

de lei que trata da proibição de inauguração de obras inacabadas, e diz que é 

mais que justo que esse projeto seja sancionado e tornado em pratica, pois 

existem na cidade muitas obras que foram inauguradas, mas que estão 

inacabadas, inclusive uma creche que tem no Bairro Alto São Geraldo, que foi 

inaugurada, mas que não tem condições de funcionamento. O Presidente diz 

que é uma satisfação ouvir da Vereadora Bolinha sua fé, força de vontade e 
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coragem, que todos estão felizes e entusiasmados em saber que sua saúde está 

sendo reestabelecida, contando com a presença e companheirismo. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que gostaria de dar boas-vindas a 

Vereadora Bolinha, e que Deus tem sido muito maravilhoso em esta 

reestabelecendo sua saúde. E parabenizar o ver. Galego do Alho, pois essa 

matéria é justa e que será de muita importância. Mas que gostaria de lembrar 

que o prefeito que está na gestão inaugurou a Creche, mas o dinheiro estava na 

conta para ser concluída na gestão seguinte, e que foi devolvida por falta de 

gestão e que irá concluir agora nessa gestão com recursos próprios. E que a 

exemplo de uma boa gestão tem uma escola Francisco Aires Segundo que está 

em funcionamento no município sem ainda ter sido inaugurada. E que mesmo 

assim não tira a importância do projeto de lei que está em discussão, que é muito 

importante para a população. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos 

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

e diz que fica feliz em ver todos os vereadores bem após o recesso, e em 

especial em ver a Vereadora Bolinha com saúde ao lado de seus colegas 

vereadores, e parabenizar também pelo nascimento de sua neta e que está 

muito feliz por ver que a vereadora está feliz e cheia de saúde. E sobre o projeto 

em discussão gostaria de parabenizar o ver. Galego do Alho pela iniciativa, e 

que é muito importante essa iniciativa, pois a população não estará sendo 

enganada por ver uma obra que não está em condições de funcionamento ser 

inaugurada. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que o que está sendo questionado é que as obras são inauguradas sem 

condições de funcionamento, pois quando se é inaugurado o entendimento é 

que esteja pronta para o funcionamento. Então isso é uma falha de uma gestão 

que inaugura obras sem condição de funcionar. 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. Dando continuidade o senhor 

Presidente passou o projeto de lei nº 1838/2018, projeto de lei nº 1840/2018, 

projeto de lei complementar nº 014/2018, projeto de decreto legislativo 

n°011/2018, projeto de decreto legislativo n°012/2018, para a Senhora 

Secretária para que seja feita as leituras, concluídas as leituras dos projetos de 

lei o Senhor Presidente encaminhou para as comissões que lhe competem para 
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receberem parecer e posteriormente voltará ao plenário para discursão e 

votação. O Senhor Presidente passou a indicação Nº 060/2018 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer o Exmo. 

Sr. Robinson Mesquita, de Farias, Governador do Rio Grande do Norte O 

Projeto Vila Cidadão, no Município de Pau dos Ferros/RN. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que isso é uma reinvindicação da 

população que seja implantada essas ações, trazendo melhoria a população. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e agradece a Deus pela recuperação 

de da vereadora, e parabenizar o ver. Galego do alho pela matéria, mas que 

acha difícil ser cumprido, pois o Governador já está fechando e desativando os 

programas, a exemplo o hospital da mulher na cidade de Mossoró, que teve suas 

portas fechadas. Deixando vários profissionais desempregados e a população 

sem essa assistência. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

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

diz que não podemos ser injustos com o governo atual, por que com mesmo todo 

desgaste o governador vem beneficiando muito a cidade de Pau dos Ferros, 

implantando a central do cidadão com sede própria e fazendo uma grande 

reforma na UTI do Hospital regional de Pau dos Ferros, ITEP na cidade. Então 

não podemos ser injustos e deixar de registrar essas obras na cidade. O Senhor 

Presidente também se reporta a matéria e diz que o ver. Gilson Rego é infeliz na 

sua colocação quando quer falar do Governador, pois o seu candidato Henrique 

Alves que esteve preso a pouco menos de um ano, fechou várias escolas quando 

foi Governador, assim como também o prefeito atual fez no seu mandato 

anterior, que fechou várias escolas por falta de aluno. Então para tudo existe 

uma resposta, quando o vereador se reporta ao hospital da mulher em Mossoró, 

alguma coisa deve ter impossibilitado o funcionamento, e por esse motivo deve 

ter fechado. Que o governo não fecharia um hospital tão importante sem ter 

motivo algum, então não podemos aproveitar a matéria para fazer oposição ao 

Governo Estadual.  Pois a matéria em questão tem uma importância grande, pois 

pede uma melhoria para Pau dos Ferros. Em seguida o senhor Presidente 

colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Em seguida o Presidente 
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retira de pauta a indicação nº 062/2018 e a indicação nº 063/2018, pela falta 

do ver. Francisco Augusto de Queiroz já justificada no início da sessão. 

ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. Dispensado o PEQUENO 

EXPEDIENTE em concordância com os vereadores pois será dada uma pausa 

se quinze minutos para outra sessão. 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 
 

 


