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     Ata da 39ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª (Décima 

Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, realizada aos sete 

dias do mês de Dezembro de dois mil e dezessete, às 09h16min (dezessete 

horas), 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 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, JOSÉ GILSON RÊGO, HUGO 

ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, 

FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ 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 convida a todos a ficarem de pé para ouvirem a execução 

do Hino Nacional Brasileiro. O Senhor Presidente apresentou as atas das 36ª e 

37ª sessões ordinárias, que foram disponibilizadas aos senhores vereadores, 

através dos e-mails oficiais dos vereadores e no mural da casa legislativa. Em 

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

vereadores as mesmas foram colocadas 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 Nº1771/2017, Projeto 

de lei Nº1775/2017, Projeto de lei Nº1780/2017, Projeto de lei Nº1796/2017, 

Projeto de lei Nº1799/2017, Projeto de lei Nº1802/2017, Projeto de decreto 

legislativo Nº008/2017, Requerimento Nº155/2017, Requerimento 
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Nº160/2017, Requerimento Nº228/2017, Requerimento Nº230/2017. Dando 

continuidade o senhor presidente passou o Projeto de lei Nº1771/2017 para a 

Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: Dispõe sobra 

a instalação de banheiros químicos adaptados para pessoas com 

necessidades especiais, nos eventos de qualquer natureza realizados no 

município de Pau dos Ferros/RN, e dá outras providências. 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 diz que reivindica esse ao 

Senhor Prefeito para que seja implantado nos eventos esses banheiros químicos 

para pessoas com necessidades especiais, pois todos tem direitos iguais e esse 

banheiros ajudaria muito a essas pessoas. A Vereadora Itacira Aires 

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

através do facebook, e parabeniza a iniciativa do Vereador, pois essas pessoas 

devem ser vistas como qualquer outro. E essa iniciativa é justa, pois tem que ser 

colocada em evidencia essas pessoas e elas merecem respeito. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e parabeniza o colega por essa importante 

proposição, que já fez uma lei no município junto com a vereadora Bolinha de 

acessibilidade. E que todos os poderes devem se juntar e lutar por essas 

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

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

está de parabéns pois é de muita necessidade para essas pessoas. E que em 

todos os lugares deveriam ter acessibilidade as pessoas com deficiência. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o vereador por esse 

importante projeto, pois é de muita importância, assim como esta pra dar entrada 

em um projeto de lei que cria o dia das pessoas com necessidades especiais. E 

que essas pessoas devem ser reconhecidas sem nenhuma restrição, pois a 

acessibilidade é essencial em todos os lugares. O senhor Presidente parabeniza 

o vereador autor por esse projeto de grande importância, pois são projetos dessa 

envergadura que engrandece a casa, e gera o reconhecimento da população. 

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 o Projeto de lei Nº1775/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: Fica denominada a 

rua projetada nº 06; de rua Francisca Maria de Sena. Concluída a leitura o 
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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 diz que conhecida como Chica dos 

Estrondos como era conhecida em Pau dos Ferros, foi uma grande servidora 

trabalhando no hospital regional, uma grande mulher que deixou um grande 

legado na cidade. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, 

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

vereador pela proposição a essa grande guerreira, foi sua vizinha e deixou um 

grande legado a sua família e amigos. O Vereador Junhão cumprimenta a todos 

os presentes, e parabeniza o vereador autor pelo projeto a essa grande mulher 

que deixou uma história de luta e garra a toda sua família e amigos. O Vereador 

Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que Dona Chica dos Estrondos 

como era conhecida sempre foi uma pessoa do bem que merece muito essa 

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

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

vereador autor, pois Dona Francisca foi sua colega de trabalho. E que esse 

projeto é mais que merecido a essa guerreira que deixou um grande legado 

entre todos. 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 o Projeto de lei Nº1780/2017 para a 

Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: Fica 

denominada a rua projetada; de rua Cosmiro Rosa Nascimento. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do projeto de lei. A 

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

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

denomina o nome da rua de Sr. Cosmiro Rosa nasceu na cidade de Pau dos 

Ferros e constitui sua família na sua cidade de origem. Um homem simples mais 

de grande coração, que soube muito bem conduzir sua família morando no 

Bairro Riacho do Meio. E nada mais que justo essa homenagem no bairro onde 

passou toda sua vida, e que conta com todos os pares para imortalizar seu nome 

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

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

vereadora por esse projeto de lei a esse grande homem que soube criar sua 

família, trabalhador e muito honesto. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que esse homem é merecedor de toda essa homenagem, pois 

era um homem honesto e trabalhador. O Vereador Junhão cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que Cosmiro Rosa como era conhecido, foi um grande 
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homem, honesto e de bom coração. E que criou seu filho na roça mas sem se 

mal dizer, sempre feliz. 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 o Projeto de lei 

Nº1796/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como lei: Fica denominada a rua projetada 11; de rua Felismina Alves de 

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

do projeto de lei. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, 

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

Felismina como era conhecida, era uma mulher de estatura pequena mas muito 

trabalhadora. Viveu grande parte da sua vida na zona rural ajudando seu marido 

nos trabalhos da roça, assim como utensílios de barro para ajudar seu esposo 

na renda de casa e criação de seus filhos. E já com idade avançada lutou muito 

tempo conta a doença, e veio a falecer no ano de 2015 já enferma que vivia 

acamada. Então nada mais que justo essa homenagem a essa grande mulher 

que teve uma vida de batalha. O Senhor Presidente parabeniza a Vereadora 

Itacira por prestar essa homenagem a essa grande mulher Dona Felismina. E 

que teve a oportunidade de conviver durante muito tempo por morar em um sitio 

vizinho ao de seu pai. E diz que Dona Felismina foi uma grande mulher, muito 

batalhadora ela exercia mesmo o trabalho do campo uma grande agricultora. 

Conhecida como uma grande loicera, uma profissão não muito conhecida hoje e 

que fazia tudo com muito capricho. Portanto merecedora dessa homenagem. 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 o Projeto de lei Nº1799/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: Fica denominada a 

rua projetada 06; de rua Cabo Vicente Souza. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do projeto de lei. O Vereador Sarg. 

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

assistindo através do facebook, e diz que defende esse projeto desse homem 

que nasceu na cidade de Marcelino Vieira, veio morar em Pau dos Ferros onde 

casou e teve seus dez filhos. E começou também sua carreira profissional a 

serviço da população na BMRN em Pau dos Ferros. Um pessoa de respeito, um 

homem admirável que prestou um grande serviço à população merecedora 

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

que o Cabo Vicente foi muito amigo de seu pai e sua mãe, conheceu bastante 

como PM. Prestou um grande serviço à população Pauferrense sempre com 
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muito respeito a todos, uma pessoa muito merecedor dessa homenagem. O 

Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o Ver. Sarg. 

Monteiro por prestar essa homenagem. Seu Vicente grande homem, trabalhador 

e honesto. E que tem certeza que a família dele ficará muito feliz com essa 

homenagem feita. 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 o Projeto de lei 

Nº1802/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como lei: Fica denominada a rua projetada nº 10; de rua Padre Cícero. 

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

projeto de lei. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, como 

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

satisfatório dar o nome de uma rua a esse homem que tanto serviu a população, 

que ganhou uma dimensão muito grande. E que hoje é uma influência grande no 

turismo da cidade de Juazeiro do Norte. O Vereador Xixico cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que realmente ele é muito merecedor dessa homenagem, um 

Padre destacado em todo Nordeste, que muito serviu a população. O Vereador 

Junhão cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o vereador pelo projeto, 

pois ele é merecedor dessa homenagem. 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 

o Projeto de Decreto legislativo Nº008/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como lei: concede o título de cidadão 

Pauferrense ao Sr. Francisco Monteiro da Silva. 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 REQUERIMENTO Nº 155/2017 para a 

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

ao Executivo Municipal, que seja construída uma praça na Rua José 

Soares, Conjunto Olívio de Souza Medeiro, no Bairro Riacho do Meio. 

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

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

também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que isso é uma 

cobrança dos moradores daquele Bairro que sentem a necessidade de uma 

praça para o lazer. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, diz 

ficar muito satisfeito pela posição do vereador Gugu Bessa, pois os moradores 



6-8 
 

do referido Bairro merecem, que espera que essa praça seja construída e que 

seja colocada o nome de José Delfino Tavares que sempre lutou muito por esse 

projeto e merece pois fez muitas coisas por aquela comunidade. O Vereador 

Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que já havia sido pedido praças 

no Bairro riacho do Meio mas que esse é um dos lugares mais apropriados. E 

pede ao Executivo que olhe com bons olhos esse requerimento pois será um 

entretenimento para a população. 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 passou o 

REQUERIMENTO Nº 160/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

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

Pavimentação da Rua Francisca de Castro, no Bairro Riacho do Meio. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que já vem sendo pedido a anos 

esse pavimentação, e pede que o chefe do poder executivo olhe com bons olhos 

esse pedido, pois aqueles moradores clamam por esse benefício para a rua. 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que esse pedido é 

muito importante e que a rua está precisando dessa pavimentação com 

urgência. 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 passou o REQUERIMENTO Nº 228/2017 para 

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

ao Executivo Municipal, atenção especial com o Núcleo Habitacional José 

Nicodemos de Lima - Carvão, com vista aos serviços estruturais básicos 

para a sua melhoria e consequentemente de seus habitantes. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra aos autores do requerimento. O 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que o Carvão está 

precisando com urgência dessas melhorias, pois já é um Bairro grande que 

cresce a cada dia e que os moradores precisam estão sentido a necessidade 

que a prefeitura olhe melhor por eles. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a 

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

facebook, e diz que esse pedido vem reforçar o que já tinha sido solicitado em 

pequeno expediente em sessões passadas, e que já foram feitos até fotos como 

relatos de como se encontra o bairro, uma verdadeira necessidade esse pedido 

pois está muito desprezado aquele bairro. E que espera que seja resolvida a 

situação do bairro. Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em 

votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 
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vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 

230/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: requer que seja construído um polo de academia comunitária na 

Praça da Bíblia no Bairro Alto do Açude. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor do requerimento. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que já reivindicou outras melhorias para 

aquela praça e dessa vez pede essa academia para melhoria do Bairro. Em 

seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois de 

discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes.  

ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. O Senhor Presidente passa a senhora 

secretaria o convite do poeta Robinson Renato para coquetel do lançamento do 

livro Boca de Noite. Em seguida diz que gostaria de dar uma satisfação a 

população no que diz respeito a um assunto que envolve a câmara municipal, de 

um projeto que foi protocolado na casa no dia 06 de dezembro, que Proíbe as 

atividades pedagógicas que visem à reprodução de conceito de ideologia de 

gênero na grade de ensino da rede municipal e da rede privada de Pau dos 

Ferros/RN e dá outras providências. Então é uma prerrogativa do vereador 

apresentar suas propostas, a casa não pode se recusar em receber propostas 

dos vereadores independentemente do que pense ou deixe de pensar a mês 

diretora, desde que não seja coisas absurdas. Dando continuidade declara 

aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: GILSON REGO, 

FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO 

JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, 

FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS. O Vereador Gilson Rego 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que lamenta uma postagem em rede 

social de uma pessoa com o nome de Elando, que chamou todos os vereadores 

da casa de vagabundos e que esse ato é digno de repudio, pois todos os 

vereadores são trabalhadores e pessoas de família, e que cada voto e opinião 

deve ser respeitada, que os vereadores e a câmara repudiam esse ato, essa 

falta de respeito. Em seguida fala de alguns ações feitas da Secretaria de Ação 

Social, atendimento feito em toda a cidade em crianças, adolescentes, adultos e 

idosos. E os parabéns para a secretária Emília Suzana pelo trabalho 

desenvolvido na cidade. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que ficou surpreendido por que uma pessoa lhe procurou e disse que duas 

crianças haviam ido pra cidade de Mossoró com a doença Calazar, que não 

sabia que existia essa doença em humanos e pede que seja tomada as 

providências para que essa doença não se espalhe pela cidade. Disse também 
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que outro assunto que não poderia deixar de lado era pedir mais uma vez para 

que seja feita a limpeza do Açude 25 de março, pois a meses vem fazendo esse 

pedido e nada de ser solucionado. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que está cansado de pedir a gestão que faça alguma 

coisa pela zona rural, fez algumas visitas aos sítios e as estradas continuam do 

mesmo jeito, pede ao poder executivo que olhe pelo homem do campo, eles 

clamam e pedem por melhorias. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que o Doutor Elando que chamou os vereadores da casa de 

vagabundo, procure saber realmente as informações reais para sair postando 

em rede social. E esclarecer que os vereadores tem o livre direto de votar e 

colocar o projeto que achar melhor, e todos os vereadores são trabalhadores e 

não vagabundos. Por fim saúda e dar boas-vindas ao filhos ausentes que estão 

prestigiando a festa da Padroeira de Pau dos Ferros. O Vereador Sarg. Monteiro 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria de registrar o trabalho à 

frente da casa, trabalho esses desenvolvido com responsabilidade que tem feito 

pedidos municipais e estaduais, procurando sempre junto ao deputado Galeno 

Torquato que tem ajudado a resolver os problemas da população. O Vereador 

Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, e diz que vem a tribuna para 

defender os vereadores que não são vagabundos, são pais de família que vivem 

batalhando por sua família e população. E que os vereadores tem seu direito de 

colocar o que acha melhor para a cidade e o povo. Por fim convida os 

vereadores Hugo Alexandre e Sarg. Monteiro, autores do projeto de lei que trata 

de ideologia de gêneros para que seja feita uma audiência pública para discutir 

com a população para que se possa debater, para depois não colocar culpa na 

casa, para que não fique saindo informações alheias. 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                                                                           Itacira Aires Nunes                             
           Presidente                                                                                                1º Secretária 

 

 

 


