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            Ata da 21ª 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 junlho de dois mil e dezessete, às 

17h30minh (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, RENATO 

ALVES DA SILVA, JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO, FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES, JOSÉ GILSON RÊGO, HUGO ALEXANDRE, FRANCISCO DE 

ASSIS MONTEIRO, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCA ITACIRA AIRES 

NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ E O PRESIDENTE ERLADO 

ALVES DE QUEIROZ. O Presidente convida a todos a ficarem de pé para a 

execução do Hino Nacional Brasileiro. 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. Dando continuidade 

O Presidente passou a Pauta da ordem do dia para A Senhora secretária fazer 

a leitura que consta as seguintes matérias: Requerimento Nº161/2017. O 

Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 161/2017 para a Senhora 

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

seja inserida nos anais da casa a moção de profundo pesar pelos 
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falecimentos das Senhoras: Josefa Gomes de Queiroz, Bruna Queiroz de 

Carvalho, Prof. Dra. Joseney Rodrigues de Queiroz Dantas e Daniel 

Aprígio de Queiroz Dantas. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou 

a palavra aos autores e autora do requerimento. A vereadora Itacira Aires 

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

assistindo através do facebook, e diz que essa monção de profundo pesar em 

homenagem às vítimas de um trágico acidente que chocou toda a cidade e 

região. Uma lamentável surpresa. Que depois desse trágico acidente os 

apelos aos representantes políticos não param, para que tenham mais um 

cuidado ao que diz respeito a conservação das estradas, pois esse não é o 

primeiro acidente que os vários buracos que existe nas estradas vem 

ocasionando. E que um dos maiores transtornos, foi a morte dessas quatro 

pessoas, que estavam em todo vigor da sua juventude. E em nome da Dra. 

Joseney coordenadora do campos universitário UERN de Pau dos Ferros. 

Uma mulher que sempre lutou pelos interesses daquela universidade, e por 

melhorias para Pau dos Ferros e região. E que quando se fala em água foi 

uma das mulheres que mais batalhou, para trazer água para o município. Por 

esse motivo uma das coisas que tem chamado atenção foi sua morte nas 

águas, pois foi nas águas que Deus a recolheu junto com a extensão mais 

simbólica da sua existência, a sua mãe e seu filho. Tão simbólico ao ponto de 

não ser desfeito nem na hora da morte. Dra. Joseney uma mulher batalhadora 

pela educação, sempre deu o seu melhor para conseguir alcançar seus 

sonhos. Acrescentou também sobre a jovem Bruna, também vítima do 

acidente. Filha única, Bruna estava no início de sua vida cheia de planos. 

Concluído diz que essa é uma homenagem a essa grande mulher que foi 

Joseney, e os demais que estavam com ela. E que gostariam também que 

transmitir a solidariedade e sentimento ao seu esposo Josenilson. E pedir a 

Deus que cubra de bênçãos essas famílias que estão sofrendo muito com 

essas percas. Por fim gostaria de encerrar com umas palavras que sempre 

costuma dizer; que as pessoas que amamos não morrem, elas apenas partem 

antes de nós, mas permanecem vivas em nossos corações. O vereador 

Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, e aos que assistem através 

da rede social facebook, e diz que Joseney foi uma companheira de muitas 

lutas e batalhas. E que esse acidente foi uma perca muito grande não só para 
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Pau dos Ferros, mas também para toda região. Uma pessoa que sempre lutou 

determinada, sempre participou junto com essa casa pela implantação de 

vários projetos inclusive o curso de medicina, e da luta incessante pela 

transposição do Rio São Francisco com o tema “Que tem sede tem presa”. 

Uma pessoa sempre dedicada, meiga, uma pessoa do bem. Acrescenta 

também que a casa está de parabéns pela moção de pesar a essas grandes 

pessoas. Por fim pede que Deus abençoe essas famílias, que sofrem com 

essa dor. O vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, e aos 

que assistem através da rede social facebook, e diz que a notícia desse 

acidente foi lamentável e triste, ver uma senhora como Dona Josefa ter uma 

morte assim como esta, assim como seu neto Daniel e sua filha Joseney. 

Joseney uma mulher de garra, e de luta, ainda jovem teve sua vida abreviada. 

Sempre engajada nos projetos pela cidade, dotada de uma inteligência 

enorme. Acrescenta também sobre a jovem Bruna, cheia de planos que teve 

sua vida ceifada. Por fim pede que Deus abençoe essas famílias, que sofrem 

com essa dor. O vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, e 

aos que assistem através da rede social facebook, e diz que é importante falar 

sobre a trajetória de Josiney, um jovem de 42 anos que nasceu no sitio 

Cachoeira município da Cidade de São Miguel, lutadora ficou órfã aos 12 anos 

de idade, sempre batalhou por sua educação e por todos os direitos dos 

estudantes. Conquistou todos os seus sonhos como casar, ser mãe e seu 

doutorado em letras. Joseney sempre foi uma mulher atuante em todos os 

projetos em prol da população. Por fim acrescenta que essa moção de 

profundo pesar é mais que merecida a todas essas pessoas que tiveram suas 

vidas interrompidas. O vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, e aos que assistem através da rede social facebook, e diz que essa 

moção de pesar é para todas as vítimas do trágico acidente acontecido. 

Joseney esposa de um colega de trabalho que entrou na polícia em 1997. 

Então gostaria de expressar sua tristeza diante dessa infeliz fatalidade, um 

sofrimento que não há palavras que possa descrever, ou até mesmo dar o 

conforto. Pois nem o tempo poderá trazer o esquecimento. Por fim os mais 

sinceros sentimentos a todos os familiares das vítimas desse trágico acidente. 

Que tiveram suas vidas interrompidas. O vereador Junhão cumprimenta a 

todos os presentes, e aos que assistem através da rede social facebook, e diz 
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que mesmo com a tristeza, temos a certeza de que viemos ao mundo com a 

certo da morte, mas que nunca conseguimos entender quando ela chega. E 

que Joseney foi uma mulher muito abençoada por Deus com suas conquistas. 

Concluído pede a Deus que abençoe a família dessas pessoas lhes dando o 

conforto. O vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente as pessoas que 

faleceram nesse trágico acidente. E em relação a Professora Joseney 

também não teve o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas teve o prazer de 

conhecer sua história, e então constatou através dos relatos dos nobres pares 

que ela realmente exercia a cidadania. E que pode acompanhar atrás das 

redes sociais, que ela tinha luta diária em causas que vinham beneficiar nossa 

cidade. Então com isso ver que foi uma perca muito grande não só para seus 

familiares, mas também principalmente para a cidade de Pau dos Ferros. Uma 

voz atuante, aguerrida e forte para nossa cidade; tiveram poucas pessoas que 

fizeram o que ela fez por Pau dos ferros. Então infelizmente quem perdeu foi 

essa cidade. Concluído falou ter certeza que a professora Joseney deixou o 

seu legado a cada um dos pauferrenses, e em especial aqueles alunos da 

UERN. E que pede a Deus que conforte aos familiares dessa vítimas desse 

trágico acidente. O vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, 

e aos que assistem através da rede social facebook, e diz que assim como os 

demais vereadores já falaram Joseney é digna de toda homenagem feira, por 

seu histórico de batalhas pela cidade de Pau dos Ferros. Que teve a honra de 

com ela está presente em algumas batalhas dessa casa. E que é triste saber 

que esse trágico acidente vem a eliminar não só uma pessoa, e sim três 

gerações de um só vez. O vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, 

e diz que a Professora Joseney prestou muito serviço a universidade UERN. 

E que essa tragédia que aconteceu semana passada que vitimou quatro 

pessoa deixou a população e região muito abalada. O vereador Galego do 

Alho cumprimenta a todos os presentes, e aos que assistem através da rede 

social facebook, e diz que falar da morte da professora Joseney causa muita 

tristeza principalmente pela forma que aconteceu eliminando três gerações de 

uma família. Por fim conclui deixando suas condolências às famílias desse 

trágico acidente. O senhor presidente diz que após o pronunciamento dos 

demais parlamentares gostaria também de deixar seu pronunciamento. Pois 



5 
 

igualmente a todas as famílias de Pau dos ferros e região do alto oeste, 

gostaria de deixar suas condolências às famílias das vítimas. E que essa 

sessão especial é de muita importância a essas pessoas: Josefa Gomes de 

Queiroz, Bruna Queiroz de Carvalho, Prof. Dra. Joseney Rodrigues de 

Queiroz Dantas e Daniel Aprígio de Queiroz Dantas. É bem verdade que o 

nome da Prof. Dra. Joseney conseguiu chegar a mais pessoas, por toda sua 

trajetória de vida como educadora, mãe e esposa. Assim como falado 

anteriormente uma mulher de um grande desempenho profissional e 

dedicação as grandes lutas. Acrescenta também que essa não é a primeira 

homenagem que a casa legislativa faz a Joseney, pois a poucos anos atrás 

ela recebeu no plenário o título de cidadã pauferrense. Então a casa presta 

mais essa homenagem a essas vítimas e suas famílias que passam por esse 

momento de muita dor e tristeza. E parabeniza a cada um de seus colegas 

pelos pronunciamentos. 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 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 

 

 

 


