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     Ata da 26ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos trinta e um dias do mês de agosto 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: 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. Em seguida o Senhor Presidente 

justificou a ausência do vereador Gugu Bessa, que estaria a tratar 

assuntos particulares.  O Senhor Presidente convidou a todos para 

ficarem de pé para 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. O Senhor Presidente apresentou a ata da 25ª sessão ordinária, 

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

seguida colocou a Ata em discussão, como não houve pronunciamento 

dos vereadores a mesma foi colocada em votação e foi aprovada por 
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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 

Nº1746/2017, Projeto de lei Nº1748/2017, Projeto de lei Nº1750/2017, 

Projeto de lei Nº1751/2017,  Projeto de decreto legislativo Nº002/2017, 

Requerimento Nº118/2017, Requerimento Nº129/2017, Requerimento 

Nº133/2017, Requerimento Nº141/2017, Requerimento Nº171/2017, 

Requerimento Nº181/2017, Requerimento Nº183/2017, Requerimento 

Nº184/2017, Requerimento nº185/2017, Requerimento nº189/2017. Na 

sequencia o Senhor Presidente pela justificada ausência do Vereador 

Gugu Bessa, retirou de pauta o Projeto de Decreto Legislativo 

Nº002/2017 e o Projeto de lei Nº1746/2017 de autoria do mesmo. Dando 

continuidade o Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1748/2017 

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

fica denominada a rua projetada nº02, de Rua Fábio de Lima 

Magalhães. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 

ao/a autor (a) do projeto de lei. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a 

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

do facebook, e diz que o projeto de lei nada mais é que uma homenagem 

ao Senhor Fábio Magalhães, irmão de um dos cantores da cidade de Pau 

dos Ferros “Mobral”, filho de Dona Rita e do Senhor Genilson. Um rapaz 

que teve sua vida abreviada a mais ou menos dois anos atrás, e que nada 

mais justo que essa homenagem póstuma a um cidadão de bem que terá 

seu nome em uma rua da cidade, que foi um pedido de seus familiares. O 

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

a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que Fábio foi um 

amigo muito conhecido, e pai de dois filhos Tayane e Matheus conhecidos 

por todos. E que essa é uma homenagem mais que justa a uma pessoa 

que teve sua vida única e exclusiva para trabalhar, e que cuidou muito 

bem de sua família, criando seus dois filhos dignamente, e que teve sua 

vida ceifada mito rápido morrendo de um infarto fulminante. O senhor 

Presidente parabenizou o Vereador Gilson pela iniciativa de apresentar 

esse projeto de lei para prestar essa homenagem a José Fábio de Lima 

Magalhães, irmão de alguns conhecidos na cidade. E que lembra da 
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grande aflição passada pela família com a perca pois foi uma morte 

repentina. 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 

Nº1750/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como lei: fica denominada a rua projetara nº04 de rua Francisco 

Canindé da Costa. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao/a autor (a) do projeto de lei. O Vereador Eraldo Alves 

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

assistindo através do facebook, e diz que defendendo a imortalidade do 

jovem Francisco Canindé da Costa que faleceu com dezesseis anos de 

idade, ao qual teve o prazer de conhecer e conviver ao seu lado e de 

seus familiares pois foi seu vizinho. Um cidadão de bem, filho do Senhor 

Paulo Raulino da Costa que é seu amigo e ao qual tem muito respeito. E 

que esse jovem morreu muito jovem, uma morte que comoveu toda a 

cidade de Pau dos Ferros, e deixou um grande sofrimento a toda a 

família. E que se sente muito honrado em apresentar esse projeto na casa 

legislativa para denominar esse logradouro. 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 Nº1751/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: fica 

denominada a rua projetara nº 05 de rua Tatá Cigano. Concluída a 

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

lei. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, como 

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

com muito orgulho que apresenta a proposição a essa pessoa tão querida 

e conhecida que era Tatá Cigano, que residia no bairro São Geraldo. Uma 

pessoa carismática que só plantou amizade no meio em que conviveu, 

constituiu sua família com esposa e filhos, destacando seu filho Rodrigo 

secretario de agricultura do município. E que é mais que merecido essa 

homenagem a esse homem que teve sua vida abreviada por 

complicações de saúde, mas que deixou seu legado de humanidade e 

respeito ao próximo. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 
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presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e parabeniza ao Vereador Gordo do Bar pela iniciativa, pois 

Tatá era uma pessoa muito boa e conhecido por todos, casado com Dona 

Lucia, e pai de Rodrigo que tem honrado o bairro São Geraldo como 

secretário do primeiro escalão do município de Pau dos Ferros; e confirma 

seu voto favorável por Tatá ter sido um grande amigo. O Vereador Gilson 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que nada mais que justa essa 

homenagem póstuma de dar um nome de uma rua, a uma pessoa que só 

pregou o bem que morreu muito novo vítima de uma doença. O vereador 

Xixico diz que também conheceu Tatá Cigano que era uma pessoa boa e 

honesta, e que realmente merece o nome de 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 REQUERIMENTO Nº 118/2017 

para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: requer a colocação de uma faixa de pedestre e sinalização 

enfrente a Escola Municipal Francisco Torquato do Rêgo, no bairro 

São Geraldo. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 

ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador sarg. Monteiro cumprimenta a 

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

do facebook, e diz que através desse requerimento vem tentar garantir a 

segurança dos pedestres e principalmente dos alunos da escola, pois e 

referida escola fica da rua que dar acesso a UFERSA o que ocasiona 

grande fluxo de veículos. E que alguns acidentes já aconteceram naquele 

local. Então isso é preocupante, e pede ao gestor municipal que olhe com 

bons olhos esse requerimento. 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 129/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como ementa: requer a confecção e 

fixação de placas nas ruas conforme leis municipais. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do 
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requerimento. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que esse requerimento é muito simples mas é um 

requerimento que a falta dessa sinalização traz muito transtorno para os 

moradores das ruas que não tem identificação, e para as pessoas que 

precisão fazer as localizações dessas ruas. E que já encaminhou ao 

gestor esse mesmo requerimento, que havia sido um pedido do gerente 

dos correios, mas que até hoje ainda não foi solucionado o problema. E 

que espera a sensibilidade do gestor para essa solicitação, pois a 

população necessita dessa identificação. O Vereador Xixico cumprimenta 

a todos os presentes, e diz que esse requerimento é de suma importância 

pois tem muita rua nova que não tem identificação, e que merece ser 

atendido urgentemente. 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 133/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como ementa: requer a pavimentação e 

drenagem da rua Mariana Guedes do Rêgo, no bairro Zeca Pedro. 

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

do requerimento. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que gostaria de reivindicar ao senhor Prefeito a 

pavimentação e drenagem da referida rua, pois necessita dessas 

melhorias para que a população tenha um melhor acesso a suas casas. 

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 141/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como ementa: requer a construção de uma praça de lazer polo de 

academia comunitária no conjunto Manuel Deodato. Concluída a 

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

requerimento. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 
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facebook, que gostaria de reivindicar ao senhor Prefeito essa praça, pois 

tem certeza que com ela a população vai poder fazer suas atividades com 

mais facilidade. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que esse requerimento é de muita importância, pois no bairro já tem 

uma quadra esportiva e com essa praça ajudara bastante a população 

nas suas atividades físicas. 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 171/2017 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como ementa: requer que seja feita 

melhoria no acesso e em toda extensão da rua José Fernandes do 

Rêgo, no bairro Domingos Gameleira com a retirada das pedras 

existentes e terraplanagem da mesma. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. A Vereadora 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que a referida rua está 

precisando urgentemente dessa melhoria pois a muito tempo vem 

fazendo esse pedido através de requerimento, mas que infelizmente 

ainda não foi atendido seu pedido, e o pedido dos moradores daquela rua. 

Então pede encarecidamente a secretaria que dê uma atenção a essa 

referida rua. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, e parabeniza a vereadora pela preposição, e pede ao gestor e 

a secretaria que olhe com bons olhos esse requerimento pois é 

conhecedor do difícil acesso a essa rua e das queixas dos moradores 

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

essa rua merece urgentemente que seja feita essas melhoria, 

principalmente a retirada das pedras. 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 181/2017 para a Senhora 

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

pavimentação asfáltica da rua Vicente José da Costa no Bairro São 

Geraldo. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 
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autor (a) do requerimento. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que essa rua realmente merece a pavimentação asfáltica 

pois desafora o trânsito e fica livre de muitos acidentes. 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 183/2017 

para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: requer a pavimentação e saneamento da rua Gilberto 

Pinheiro de Morais, no Bairro São Judas Tadeu. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que realmente 

essa rua necessita dessas melhorias para facilitar o trafego do transito e 

dos pedestre. 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 184/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: requer a pavimentação e 

saneamento da rua Mizael Bezerra de Queiroz, no conjunto Manoel 

Deodato. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 

autor (a) do requerimento. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que foi procurado por moradores da referida rua pois a 

dificuldade de acesso está muito grande, além da questão dos esgotos 

abertos podendo causar doença aos moradores. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que realmente essa rua 

necessita dessas melhorias, pois o acesso está muito difícil. 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 185/2017 

para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: requer a criação do Conselho Municipal do Idoso em Nosso 

Município. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 

autor (a) do requerimento. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que essa questão do conselho do idoso já deveria existir 
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no município pois já existe o estatuto, e que apesar de existir o CRAS que 

se preocupada com o idoso o conselho é de muita importância, pois existe 

muitos idosos abandonados e sofrendo mal tratos. E que por isso a 

necessidade de um conselho. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que fica muito confusa com essa matéria, pois 

em uma audiência pública na casa, ao qual estive presente o Bispo, e um 

dos assuntos discutidos foi esse do Conselho Municipal do Idoso. E que 

na oportunidade também estava presente um representante da Pastoral 

do Idoso que era Joaquim do INSS, e que ele levantou e fez um 

questionamento que deixou as pessoas muito ansiosas para que isso 

viesse a acontecer. E que depois isso ficou sendo cobrado o conselho do 

idoso; e que lembra muito bem que em um momento estava com o 

Prefeito da época e chegou a questionar o que estava faltando para que 

esse conselho fosse criado. E que tinha a convicção que teria sido 

aprovada esse projeto pela casa, mas que como o vereador procurou 

saber e é conhecedor que não existe projeto aprovado. Então por esse 

motivo ficou surpresa pois achava que já existia o Conselho do Idoso no 

município, pois no tempo o representante da pastoral do idoso havia 

falado que todas essas cidades aqui próximas já existia o conselho do 

idoso e que Pau dos Ferros como cidade polo ainda não tinha. E que é de 

muita importância essa requerimento, que o conselho de idoso tem até a 

questão de verbas destinadas especialmente para o cuidado dos idosos. 

Por fim parabeniza o vereador e convida aos colegas vereadores a juntos 

cobrarem do executivo esse conselho para a cidade. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que esse requerimento é de 

suma importância, pois com o conselho os idosos irão ter uma atenção 

mais especial. O Senhor Presidente parabeniza o Vereador Junhão pela 

iniciativa, e diz que assim como dito pela Vereadora Itacira esse foi um 

assunto muito discutido nas gestões passadas, e que esse conselho é 

muito importante que já deveria ter sido criado há muito tempo, pois além 

de poder dá a oportunidade a sociedade de acompanhar de perto o 

funcionamento desse conselho, ele pode ser muito atuante e terá muita 

importância para os idosos. Como por exemplo hoje muitas causas são 

resolvidas pelo conselho tutelar por denúncias anônimas crianças sendo 
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maltratadas e desprezadas; o conselho vai lá averiguar e toma as 

medidas cabíveis ao assunto. Então essa criação do conselho do idoso 

em Pau dos Ferros além de muitos outros benefícios, irá resolver os 

casos mais comuns que se ouve falar diariamente. E que também se 

surpreendeu em não ter ainda esse conselho pois esse assunto já foi 

muito debatido tendo até prometimento da criação imediata desse 

conselho. Mas espera que dessa vez o chefe do executivo se mobilize e 

possa criar junto com sua equipe esse conselho. 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 189/2017 para a 

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

requer que seja inserido nos anais da casa a moção de profundo 

pesar falecimento do Senhor Genilson Bezerra de Almeida. Concluída 

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

requerimento. O Vereador Sargento Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes em especial a família do Senhor Genilson, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que pouco pode ser 

dito ou feito perante ao que o único Deus que é definitivo, e nessas horas 

faltam as palavras e só aumentam a dor e a saudade. E deixa suas 

condolências à família do inesquecível Genilson, homem de bem, casado 

com a Senhora Elóia Fernandes de Almeida, ao qual constituiu uma 

família de dez filhos. E deseja a toda a família que Deus possa confortar 

os corações de cada um. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos 

os presentes em especial a família do Senhor Genilson, e diz que gostaria 

de deixar a sua solidariedade a toda a família do Senhor Genilson, pois 

no dia do acontecido não estava na cidade. E que é mais que justa a 

homenagem. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que também gostaria de deixar sua solidariedade a toda 

a família desse homem batalhador que lutou muito em sua jornada de 

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

morou muito tempo vizinho ao Senhor Genilson, um homem de bem, 

honesto e de um bom coração. E que essa homenagem mais que justa e 

vota favorável. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e 
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deixa também a sua solidariedade a toda a família. O Vereador Gilson 

Rêgo cumprimenta a todos os presentes, e diz que também não poderia 

deixar de parabenizar o Vereador Monteiro por essa homenagem 

póstuma, mais que justa ao Senhor Genilson, um cidadão de bem, 

trabalhador que morreu novo. O Senhor Presidente deixar também sua 

mensagem de solidariedade aos familiares do senhor Genilson, e que é 

um ato de justiça essa proposta de uma forma de levar reconhecimento e 

solidariedade da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, por todos os 

exemplos deixados pelo cidadão de bem que esse homem foi. 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. Em 

seguida o senhor presidente passa a Senhora secretaria para fazer a 

leitura de um oficio de Nº40/2017 enviado pela secretaria SEDES. O 

Senhor Presidente declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os 

seguintes Vereadores: HUGO ALEXANDRE, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO AUGUSTO DE 

QUEIROZ. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que iria fazer um simples esclarecimento em relação a 

última sessão que ocorreu na casa, mas diferentemente dos nobres 

vereadores que citaram o seu nome em algumas indagações, vai preferir 

falar na presença deles que são os vereadores Gordo do Bar e Gugu 

Bessa. E que diferentemente deles que falaram dele mesmo estando 

ausente, vai preferir falar na presença deles, para que possam ter um 

pouco mais de ética e possam respeitar a ausência dos colegas. E pede 

que eles estejam na próxima sessão. E pede também ao líder do governo 

que possa marcar a reunião com o senhor Prefeito para resolver a 

questão das famílias que não poderão trabalhar na finecap, das vinte e 

sete famílias que precisão trabalhar e que esperaram durante um ano 

inteiro para ganhar seu dinheiro do evento de sua cidade. E que também 

é solidário aos professores da rede municipal que se manifestaram em 

praça pública, pois todo servidor tem direito de fazer um manifesto. Como 

também é solidário aos concursados que mais uma vez foram 

surpreendidos por uma nova decisão de um desembargador que 
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suspendeu a nomeação. O Vereador Galego doo Alho cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que gostaria de primeiramente agradecer a 

Deus por esta completando mais um ano de vida, e gostaria também de 

agradecer as mensagens de carinho recebidas por toda a população e 

amigos. E que também gostaria de deixar registrado que esteve na cidade 

de Mossoró onde foi receber e prestigiar a vinda do ex-presidente da 

república Luiz Inácio Lula da Silva, e que teve a honra de poder subir em 

palanque e abraçar aquele homem humilde e simples. E que tem certeza 

que vem campanha por ai e ele será novamente o presidente pois ele fez 

muito por todos os Brasileiros. E que também está muito triste por todos 

os barraqueiros que não poderão colocar suas barracas na finecap 2017. 

E pede aos colegas vereadores que se juntem e lutem por esse povo. O 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e que também foi 

procurado pelos barraqueiros de Pau dos ferros que colocavam suas 

barracas na finecap e esse ano foram privados desse direito, então 

espera que seja solucionado esse problema para que todos possam 

trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta. O Vereador Sargento 

Monteiro cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria de 

parabenizar em nome da bancada de oposição o vereador Galego do 

Alho, esse homem honesto, trabalhador e que está cumprindo sua missão 

representando o povo de Pau dos Ferros. E que também gostaria de 

parabenizar os vereadores, Hugo, Eraldo, Xixico e Bolinha que se 

empenharam quando foram requisitados pelos barraqueiros. Pois apesar 

de ter um poder muito limitado estão dispostos sempre a resolver os 

problemas da população. E que espera que junto com o Gestor possam 

resolver o problema dessas famílias que estão em busca de ganhar seu 

pão de cada dia. E que também é solidário aos professores do município, 

servidores públicos que merecem que seus direitos sejam atendidos. 

Assim como também é solidário aos concursados de Pau dos ferros. Em 

seguida o senhor Presidente em nome dos Vereadores da casa 

parabeniza o Vereador Galego do Alho pelo seu natalício, muita paz e 

saúde; que acompanhou a ida do vereador a cidade de Mossoró para 

recepcionar o ex-presidente Lula. E que também em nome de todos os 

funcionários da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, parabeniza o 
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vereador, que Deus o ilumine como parlamentar e representante do povo.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


