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     Ata da 22ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 17h55min 

(dezessete horas e cinquenta 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 secretariado pela 

Vereador Hugo Alexandre dos Santos. O Exmo. Sr. Vereador convidado pelo 

presidente da casa, em substituição a secretaria ausente em tratamento de 

saúde na cidade de Natal, justificar também a ausência do ver. Francisco 

Augusto que também encontrasse em tratamento de saúde na cidade de Natal 

e a ausência do Ver. Jose Alves Bento, que por motivo superior também não 

pode comparecer à sessão. Em seguida o secretário, fez a conferência do 

quórum, verificando-se o comparecimento dos seguintes vereadores: 

FRANCISCO JOSÉ FERNANDE DE AQUINO, JADER JUNIOR DE LIMA 

ARAÚJO, JOSÉ GILSON RÊGO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, 

FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, HUGO ALEXANDRE DOS 

SANTOS 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 20ª e 21ª sessão ordinária do ano 

em questão, que foram disponibilizadas 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 foram aprovadas por 

unanimidade dos votos dos Vereadores presentes. Dando continuidade O 
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Presidente passou a Pauta da ordem do dia para O Senhor secretário fazer a 

leitura que consta as seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 1840/2018, 

PROJETO DE LEI Nº 1841/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°004/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°008/2018, PROJETO 

DE DECRETO LEGISLATIVO N°012/2018,   INDICAÇÃO Nº 065/2018, 

INDICAÇÃO Nº 066/2018, INDICAÇÃO Nº 067/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 

016/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 019/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 022/2018, 

RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS CONTAS ANUAIS DO MUNICIPIO 

DE PAU DOS FERROS RELATIVAS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. 

Feita a leitura da pauta de ordem do dia o Senhor presidente retira de pauta as 

seguintes matérias: INDICAÇÃO Nº 066/2018, INDICAÇÃO Nº 067/2018, por 

ausência do autor já justificada e MOÇÃO DE PESAR Nº 019/2018, MOÇÃO DE 

PESAR Nº 016/2018 a pedido dos autores; PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N°004/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°008/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°012/2018, por falta de 

quórum para votação. Dando continuidade O Senhor presidente passou o 

Projeto de lei Nº1841/2018 para a Senhor Secretário para que seja feita a leitura 

que tem como lei: Denomina a Rua projetada 5, de Dgenane Cristina 

Diógenes Pessoa. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 

ao/a 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 hoje se reporta a uma pessoa que marcou sua vida em um determinado 

momento, e por esse motivo não é fácil falar de uma pessoa ao qual teve muito 

apresso e carinho, mas que infelizmente teve sua vida abreviada. Dgenane, 

trabalhou na prefeitura municipal de Pau dos Ferros, passou no concurso público 

como ASG, mas, por sua competência foi designada para a controladoria do 

município, e foi nesse local que teve o prazer de conhecê-la. Uma pessoa de um 

coração grande, que passou junto a sua pessoa por muitos momentos difíceis 

ao qual consolidou uma grande amizade. Teve sua vida abreviada, mas, na terra 

ficará sua história de vida, muita batalha e amizades muito sinceras. O Vereador 

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

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

essa lembrança e grande homenagem a essa grande pessoa que foi Dgenane. 

Uma pessoa que morreu prematuramente, mas que deixou um grande legado, 
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principalmente em sua família, pois era uma líder entre eles. O Vereador Gilson 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o ver. Hugo pela iniciativa justa em 

imortalizar o nome de Dgenane, uma jovem acometida por uma doença covarde 

que teve sua vida abreviada, e que terá seu nome imortalizado com o seu nome 

em uma rua. 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 nº 

1841/2018 para o Senhor Secretário 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 

065/2018 para o Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: Requer ao Sr. Governador Robinson Mesquita de Farias que seja 

providenciado a TASER (arma não letal) para todos os destacamentos do 

7° BPM sediado em Pau dos Ferros/RN. 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 indicação é simples, pois essa 

arma é necessária em todos os destacamento e viaturas policiais, uma arma não 

letal que ajudará muito na ocorrência dos policiais. TESER é uma arma não letal, 

que após o agente dispara-la ela produz uma carga que no máximo cinco 

segundos atinge o sistema nervoso da pessoa, sendo muito prático para o 

agente mobilizar o infrator. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e parabeniza o vereador pela proposição, e diz que já viu na televisão 

em grandes cidades que utilizam essa arma, e as vezes na cidade tem 

necessidade de usar essa arma. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a 

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

facebook, e parabeniza o ver. Sarg. Monteiro pela indicação, pois essa arma é 

para situações bem especificas, e seria de muita importância, e espera que o 

Governador possa atender as necessidades da cidade. O Vereador Gilson Rego 

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

através do facebook, e parabeniza o ver. Sarg. Monteiro pela indicação, pois a 

segurança pública está se tornando um caos, pois a pessoa anda nas ruas com 
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medo, e isso não é uma culpa apenas dos gestores, então o trabalho de 

educação na escola ajuda bastante para um cidadão de bem no futuro. O Senhor 

Presidente diz que entende a colocação do Ver. Monteiro, mas que esse pedido 

também deveria partir internamente do órgão policial, mas que é de muita 

importância também essa indicação, para ajudar na melhoria do trabalho polícia. 

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 a Moção de Pesar nº 002/2018 para o Senhor 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Bento da Silva " Chico 

Soldado. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra aos 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 Bento 

na sua vida Profissional, que trabalhou muitos anos como policial. Uma 

homenagem feita ao falecido que fortalece sua passagem na terra, trabalhou 

muitos anos na rodoviária de Pau dos Ferros, um homem calmo e pacifico, 

sempre muito tranquilo nas ocorrências sempre conseguiu um acordo na sua 

maioria das vezes. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, 

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

Sarg. Monteiro falou ele foi um homem calmo que sempre soube conduzir muito 

bem suas ocorrências, que essa homenagem é muito justa e que Deus coloque 

ele em um bom lugar. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

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

diz que não sabia da ocorrência da morte de Chico Saldado, que foi uma grande 

surpresa saber dessa morte. Mas que deixa também sua homenagem e seu 

pesar a família desse grande homem que fez muito pela segurança de Pau dos 

Ferros. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa 

homenagem é muito justa, que é triste perder uma pessoa tão querida. E que 

nessa vida devemos ter a certeza que fazendo o bem na terra iremos a um bom 

lugar no céu, e aqui na terra ele fez muita coisa boa na terra. E que um dia iremos 

todos nos encontrar na presença de Deus, na ceia do dia do julgamento final. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que ele já foi muito bem falado 

hoje em plenário, que não teve uma convivência com ele, mas que o conheceu 
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no seu trabalho na rodoviária da cidade. E parabeniza o Ver. Sarg. Monteiro pela 

iniciativa, e que ele morreu novo deixando todos muito triste pelo cidadão que 

ele foi. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, diz que não teve o 

prazer de conhece-lo, mas que deixa as suas condolências à família diante de 

tudo que ouviu na casa sobre esse homem de bem que fez muito pela segurança 

da cidade. O Senhor Presidente diz que também gostaria de se reportar a essa 

matéria, diz também que não foi ao velório pois não teve conhecimento do 

falecimento do Senhor Bento, que quando teve conhecimento já estava no 

cemitério onde ainda chegou a ir. E que infelizmente a vida é assim, pega muita 

gente de surpresa, mas não podemos questionar os desígnios de Deus, então 

acha que ele cumpriu sua missão na terra, sendo chamado mais cedo por Deus. 

Uma pessoa que não conhece nenhuma referência negativa em sua profissão, 

nem em sua casa e sociedade, então que fique entre toda a sua família seus 

ensinamentos, boas lembranças e boas práticas. 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. O Senhor 

Presidente passou relatório circunstanciado das contas anuais do município 

de Pau dos Ferros relativas ao exercício financeiro de 2017 para o Senhor 

Secretário fazer leitura e apresentação em plenário para o conhecimento de 

todos os vereadores e população de Pau dos Ferros. O Vereador Gilson Rego 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que é satisfatório receber esse relatório 

para o conhecimento do legislativo, isso é transparência. E que espera que 

venha todos os anos e que se faça cumprir a lei de responsabilidade fiscal. 

ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. Dando continuidade declara aberto o 

pequeno EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO E JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO. O Vereador Sarg. Monteiro 

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

através do facebook, e diz que mais uma vez vem prestar conta de seu mandato 

através do Deputado Galeno Torquato conseguiu a pedido dos policiais militares, 

para que mais uma vez seja realizado o curso de Sargento que não seria mais 

realizado na cidade, pois o total não seria cabível para as despesas, e essa é 

mais uma luta e vitória do seu mandato sempre aguerrido pelos direitos os 

cidadãos Pauferrenses. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, 
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e dia que ocupa a plenária para parabenizar a todos os pais pela passagem de 

seu dia, pois ser pai é uma coisa gratificante, com todo respeito e amor. Então a 

todos os pais deixa seus parabéns e que Deus abençoe a todos. 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                                                              Hugo Alexandre dos Santos 
           Presidente                                                                                  Secretário Adoc 
 

 

 

 


