
1-9 
 

  Estado do Rio Grande do Norte 
 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 
 Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato 
 Rua Pedro Velho, 1291 - Centro. 
 CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN - Telefax - 3351-2904 
  E-mail:contato@camarapaudosferros.rn.gov.br  

camarapaudosferros.rn.gov.br    

 

     Ata da 24ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 16h45min (dezesseis 

horas e querenta 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 seguida o secretário, fez a conferência do quórum, verificando-se o 

comparecimento dos seguintes vereadores: JOSE ALVES BENTO, JOSÉ 

GILSON REGO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, RENATO 

ALVES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, JADER JUNIOR DE 

LIMA, FRANCIOSCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCA ITACIRA 

AIRES NUNES, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, 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 

o Senhor Presidente apresentou a ata da 23ª sessão ordinária do ano em 

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

seguida colocou a Ata em discussão, como não houve pronunciamento dos 

vereadores as mesmas foi colocada em votação e aprovada por unanimidade 

dos votos dos Vereadores presentes. Dando continuidade O Presidente passou 

a Pauta da ordem do dia para O Senhor secretário fazer a leitura que consta as 

seguintes matérias: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0014/2018, 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°002/2018, PROJETO DE 
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DECRETO LEGISLATIVO N°011/2018, PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N°012/2018, INDICAÇÃO Nº 062/2018, INDICAÇÃO Nº 

066/2018, INDICAÇÃO Nº 067/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 016/2018, 

MOÇÃO DE PESAR Nº 023/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 024/2018. Feita a 

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

matérias: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°002/2018, MOÇÃO DE 

PESAR Nº 023/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 024/2018, a pedido dos autores. 

Dando continuidade O Senhor Presidente passou o projeto de lei 

complementar nº 0014/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura do projeto tem como lei: Dispõe sobre a reestruturação do Conselho 

Municipal de Saúde, que Revoga a Lei Complementar nº 014/2010, e dá 

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

ao 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 esse projeto de lei complementar nada mais é que uma ampliação do 

conselho municipal de saúde, que vem abranger ainda mais a área, um projeto 

de muita importância para a saúde do município, ampliando a fiscalização, 

trazendo melhorias para a saúde. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que esse projeto já deveria ter vindo para casa a tempos, pois 

o outro projeto já estava bem ultrapassado, e que esse vem melhorar ainda mais 

o trabalho na área da saúde. Em seguida o senhor Presidente colocou o projeto 

de lei complementar em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou 

Projeto de decreto legislativo N°012/2018 para a Senhora Secretária para que 

seja feita a leitura do decreto: Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao 

Pastor José Alex da Silva. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao 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 é muito suspeito para falar do Pastor Alex, que é seu grande 

amigo, e que vem prestando serviços relevantes a cidade. Tanto na área de 

oração, como também nos projetos sociais desenvolvidos pelo mesmo, e que é 

digno desse título. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, 

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

o ver. Hugo Alexandre pela proposição, pois Alex é uma pessoa de bom coração, 
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um homem de luz, sereno, calmo, que chegou em Pau dos Ferros e foi muito 

bem acolhido pela cidade. E que ele veio para somar nessa cidade com todos 

os seus projetos desenvolvidos. 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 pela proposição, e diz que Pastor Alex é um 

homem de Deus, que vem atuando muito na sua igreja no bairro Manoel 

Deodato, e com projetos, tirando pessoas do mundo e levando para igreja. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que falar de Pastor Alex é 

fácil e prazeroso. Uma pessoa que veio a terra para servir, com sua serenidade 

e humildade, que ajuda muito a todos os seus amigos, um homem que não mede 

esforços em suas orações para ajudar a quem precisa. A Vereadora Itacira Aires 

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

através do facebook, e parabeniza o ver. Hugo Alexandre pela proposição, e diz 

que é louvável esse título diante de uma bibliografia que traz tantas coisas boas, 

assim como todos que o conhecem sabem de sua missão na cidade, tentando 

resgatar vidas, então nada mais justa que essa homenagem. E que ele continue 

com essa disposição e bons feitos e ações pela humanidade. O Vereador Gugu 

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

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

proposição, uma pessoa que muita admira, por seus trabalhos pela comunidade 

do Manoel Deodato, e que é mais que justa essa homenagem. O Vereador 

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

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

proposição, e diz que esse título é mais que merecido, a esse homem que vive 

para levar a palavra de Deus para a população pauferrense. O Vereador Gilson 

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

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

proposição, iniciativa justa a esse homem de Deus, que vive para resgatar almas. 

O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que o Pastor Alex 

merece essa homenagem, pois é um homem tranquilo que vive para levar a 

palavra de Deus as pessoas. O Senhor Presidente parabeniza o ver. Hugo 

Alexandre por apresentar um projeto tão merecido ao Pastor Alex, que esse 

projeto sempre foi uma pretensão do Ver Hugo. E que ele é merecedor desse 
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título por ser um homem de Deus, e que essa homenagem é justa. Em seguida 

o senhor Presidente colocou o projeto de decreto legislativo em votação que 

depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes.         O Senhor Presidente passou A INDICAÇÃO Nº 062/2018 para 

o Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer 

ao Executivo Municipal a pavimentação Asfáltica da rua 25 de Março, no 

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

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

presentes, e diz que essa rua merece ser asfaltada, bastante movimentada que 

faz várias ruas trafegarem por ela, e que espera que seja atendido no seu pedido. 

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

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

louvável, mas que interessante pegar o dinheiro do orçamento de um custo como 

esse e utilizar para calçar ruas que ainda não foram calçadas, dar prioridade as 

ruas que estão por serem calçadas. E que não é tudo que sai da casa que dar 

para ser atendido, muitas vezes não existe orçamento para isso. 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 INDICAÇÃO Nº 066/2018 para o Senhor Secretário para 

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

a Pavimentação e Drenagem da rua Alexandre Canuto de Souza, no 

Conjunto Dr. Manoel Alves Pessoa Neto. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao 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 reivindicação dos 

moradores que sentem uma grande dificuldade para transitarem, principalmente 

no tempo do inverno. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os 

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

parabeniza o vereador pela iniciativa, mas diz que mesmo com o empenho do 

gestor não dar para atender à necessidade em calcar todas as ruas da cidade, 

pois a cidade vem crescendo cada dia mais. 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 INDICAÇÃO Nº 067/2018 para o Senhor Secretário para que seja feita a leitura 



5-9 
 

que tem como ementa: Requer ao Executivo Municipal a construção de uma 

poliesportiva no Bairro Manoel Domingos. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao 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 vem fazer essa reinvindicação para a 

melhoria de vida dos jovens do referido bairro, que isso ajudaria sem dúvidas a 

tirar muitos jovens dos caminhos das drogas. O Vereador Renato Alves 

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

através do facebook, e parabeniza o ver. Galego do Alho por essa proposição, 

pois o esporte é vida, e na cidade está faltando esses espaços, na cidade não 

tem mais um atrativo para os jovens e crianças. O Vereador Gordo do Bar 

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

através do facebook, e diz ao colega Renato que a quadra do bairro Riacho do 

Meio será entregue no próximo dia 15. Que essa proposição é bem-vinda, mas 

que o prefeito já anunciou que vai construir um ginásio de esporte para beneficiar 

esse bairro. Assim como também anunciou que está para acontecer o 

campeonato de futebol no estádio de futebol na cidade de Pau dos Ferros. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o ver. Galego do Alho 

por essa importante iniciativa em comprar essa quadra, pois essa é uma cidade 

polo que não deveria deixar de sediar grandes jogos da região. Que faz tempos 

que prometem inaugurar estádio, mas que não se ver esse benefício. E falando 

do campeonato municipal, já vem sendo prometido a mais de um ano. A 

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

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

Alho pela proposição, e diz que é triste saber que Pau dos Ferros não tem um 

lugar para sediar os campeonatos como o Jern’s, que antigamente erra sediado 

por esse município. Mas que só vemos nas cidades ginásios com obras 

paralisadas, e com isso quem sai perdendo é a população, com falta de lugares 

para os jovens praticarem seus esportes. Espera que essa indicação seja 

atendida pois não estão sendo atendidas, e nem tendo resposta de seus 

pedidos. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que está 

de parabéns o autor da proposição. E que vem sendo demolidas as obras 

históricas da cidade, como o Ginásio Professor João Faustino, e que não sabe 
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por que quem estava legislando nesse tempo na casa não impediu a demolição 

desse ginásio, não teve nenhuma iniciativa para inibir essa ação do prefeito, nem 

pediu para que fosse feita apenas uma reforma e não a demolição. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que se Deus quiser Pau dos Ferros 

será agraciado com ginásios de esportes em um futuro bem próximo, pois já tem 

várias obras em projetos para ginásios na cidade, assim como também algumas 

obras retomadas. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, 

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

o ver. Galego do Alho pela proposição, pois aquele bairro necessita muito de 

uma quadra poliesportiva, pois não existe um lugar adequado para um trabalho 

bem feito naquela comunidade. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos 

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

e diz que o autor da proposição está de parabéns, mas que já está em projeto 

quadras que beneficiaram várias comunidades. E que nem tudo tem solução, 

então se o ginásio foi demolido é por que realmente era de necessidade diante 

de um parecer técnico. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

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

diz que o atual gestor vem anunciando projetos que não tem projeto ainda. E que 

ele fala em projetos inacabados, mas que foram deixados pelo atual gestor, 

obras apenas começadas. E que existe várias coisas irregulares nessas obras, 

inclusive funcionários do município trabalhando nelas, com a construtora, que 

fala com propriedade pois já esteve lá fiscalizando e viu. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, diz que essa é uma boa indicação, pois é a 

necessidade daquele bairro, que os atletas têm que se deslocar de seus bairros 

para realizar suas atividades. 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 Projeto de 

decreto legislativo N°011/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura do decreto: Concede o Título de cidadão pauferrense Sr. Ildivan 

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

do projeto de lei. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que esse titulode cidadão é merecido, a esse homem que presta um relevante 

serviço à população Pauferrense desenvolvendo um belo trabalho na igreja de 
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cristo dessa cidade. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, 

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

o ver. Junhão pela proposição a esse homem de Deus que merece essa 

homenagem por seus relevantes serviços prestado a população. Em seguida o 

senhor Presidente colocou o projeto de decreto legislativo em votação que 

depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. O Senhor Presidente passou a Moção de Pesar nº 016/2018 para o 

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

pesar pelo falecimento da Sra. Maria de Lurdes Holanda Dias Deodato. 

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 os familiares de 

Lurdinha. E diz que falar da grande mulher que foi Lurdinha, é falara da infância 

de sua filha, e do trajeto de trabalho de sua esposa. Foi uma grande perca para 

todos os que a conhecia, mas que tem certeza que pela fé que Lurdinha tinha 

esta acolhida do lado do pai celestial. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a 

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

facebook, e diz que Lurdinha sempre foi um exemplo de fé, que deixou o seu 

legado de trabalho e uma irmandade muito unida. Teve sua vida abreviada com 

uma doença cruel, deixando filho de menor, mas deixou sua história. Combateu 

um bom combate, e guardou sua fé, então a casa não poderia deixar de fazer 

essa homenagem a essa grande mulher que deixou seu exemplo de vida 

principalmente aos que conviveram com ela, e é gratificante homenagear uma 

pessoa que foi tão importante na vida de tantas pessoas. O Vereador Renato 

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

assistindo através do facebook, e diz que falar de Lurdinha é falar de uma pessoa 

muito querida, principalmente no movimento religioso da cidade, partiu deixando 

muita tristeza para as pessoas que tiveram a honra de ter um convivência com 

ela. Trabalhou em uma escola da cidade, e contribuiu muito na educação de 

muitas crianças, e merece em um futuro ter seu nome eternizando em um 

instituto de ensino. E que mesmo diante de uma dor tão grande pela perca 

devemos nos alegrar pelo exemplo de vida e de fé que foi Lurdinha. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que Lurdinha teve sua vida 
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abreviada, mas deixou o seu legado na parte social, religiosa e formadora de 

opinião. Então fica suas condolências à família de Lurdinha por essa grande 

perca. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como 

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

em comum com Lurdinha, pois foram acometidas pela mesma doença, e teve a 

oportunidade de se encontrar com Lurdinha nas suas busca em prol de sua 

saúde, e Lurdinha sempre deixou transparecer muita fé e confiança. Infelizmente 

Lurdinha foi camada pelo pai celestial para cumprir seu papel junto ao pai 

celestial, pois na terra teve seu papel muito importante na igreja católica através 

dos movimentos da igreja. Então uma mulher de muita fé que propagou essa fé 

até os últimos dias de vida na terra, um exemplo de vida que se foi tão jovem por 

uma doença tão cruel, mas que seja guardado na memória de todos os 

momentos bons de amor e de fé, e que se torne imortal a passagem de Lurdinha 

na terra. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como 

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

homenagem póstuma é um reconhecimento muito grande e uma prazer fazer 

essa homenagem pela pessoa que foi Lurdinha. Que suas filhas foram alunas e 

sempre conheceram Lurdinha, e que é nítido o sentimento de amor e carinho 

demostrado por elas no dia do velório dela. E ela combateu um bom combate e 

está guardada ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. O Vereador Galego do 

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

assistindo através do facebook, e diz que Lurdinha foi um exemplo de vida na 

terra, uma mulher batalhadora que deixou muitas coisas boas na terra, mas que 

foi chamada pelo pai celestial e está nos braços do pai celestial. O Vereador 

Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que Lurdinha foi um exemplo 

de fé, sempre propagando muito essa fé. Evangelizou e deixou seu testemunho 

de amor a cristo, e tem certeza que Deus está guardando ela do seu lado, pois 

seu nome estava escrito no livro da vida, descansando hoje no paraíso eterno. 

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

homenagem é justa a grande mulher que foi Lurdinha, uma pessoa que prestou 

um relevante serviço a cidade na área da educação, e que espera que ela esteja 

no reino do céu. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, 

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

gostaria de prestar suas condolências a toda a família, uma pessoa humilde e 
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carinhosa, que merece essa justa homenagem. O Presidente Eraldo Alves diz 

que também não poderia deixar de dar seu testemunho da grande mulher que 

foi Maria de Lurdes, e que conheceu muito bem a família. E que conheceu 

Lurdinha desde criança e sempre foi uma pessoa muito querida por todos, mas 

que deixou uma tristeza muito grande a partir do momento que descobriu essa 

grande doença, que levou a falecimento. E essas percas são muito difíceis, 

principalmente para a família e amigos. Mas que Lurdinha deixou seu grande 

legado e ensinamentos em especial os seus filhos. Mas que o que consola a 

todos é que sem dúvidas está nos braços do pai celestial. 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. ENCERRADA 

a Pauta da Ordem do dia. Dando continuidade o Senhor Presidente em 

concordância com os demais vereadores despensa o pequeno EXPEDIENTE. 

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 
 

 

 

 


