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Ata da 22ª 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 julho de dois mil e dezessete, às 

18h30minh (dezoito 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. 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: Projeto de lei Nº1741/2017 

LDO, Emenda Modificativa 001/2017 Ao Projeto de lei 

N°1741/2017, Emendas aditivas: Nº001/2017, Nº002/2017, 

N°003/2017, N°004/2017, N°005/2017, N°006/2017 e N° 

007/2017 Ao Projeto de lei N°1741/2017. Atendendo questão de 

ordem o senhor presidente passa a palavra ao vereador Gugu Bessa, que 

pede ao Senhor Presidente que como acordado com os demais edis da casa 
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que seja dispensado a leitura do projeto de Lei que está na pauta. O 

vereador Gordo do Bar pede que seja consultado o plenário para a inclusão 

das três emendas modificativas N°008/2017, N°009/2017 e N° 

010/2017 que todos os vereadores foram autores, mas que não está 

constando na pauta por ter chegado até a casa hoje. O senhor presidente 

atendendo ao pedido apresentado pela bancada de situação, consulta o 

plenário a inclusão das três emendas. Em seguida o senhor Presidente 

consultou o soberano plenário sobre a inclusão das emendas na ordem do 

dia havendo a concordância de todos; posteriormente houve a discussão e 

votação das referidas emendas sendo também aprovado por unanimidade 

dos votos dos vereadores presentes. Dando continuidade Senhor Presidente 

passou o oficio Nº 131/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que dispõe sobre: A diretriz para a elaboração da lei orçamentaria 

anual exercício de 2018. Concluída a leitura e seguindo a forma regimental 

o Senhor Presidente encaminha a Senhora Secretaria o Projeto de lei 

Nº1741/2017 para a leitura. E seguindo o pedido a questão de ordem 

levantada pelo vereador Gugu Bessa. Que depois de encaminhado aos 

vereadores e a comissão dentro do prazo legal, fica a critério do plenário a 

despensa da leitura do projeto. Em seguida o senhor Presidente colocou o 

em votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos 

dos vereadores presentes. Dando continuidade o Senhor Presidente passou 

a Senhora Secretária para que seja feita a leitura somente da disposição 

inicial, para que a sociedade tome conhecimento do dispositivo inicial do 

projeto. Após a leitura o Senhor Presidente deu continuidade passando a 

Senhora Secretaria para que fosse feita a leitura dos pareceres do relator e 

da comissão de finanças e orçamento para a leitura. Após feita a leituras dos 

pareceres. O Senhor Presidente passou Emenda modificativa 

Nº001/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como ação: Revitalização, manutenção e Urbanização da Orla do 

Açude 25 de Março. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou os 

trabalhos da mesa para o Vice-Presidente para que possa fazer a defesa da 

ementa modificativa. O Senhor presidente ver. Eraldo Alves cumprimenta a 

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

facebook, e diz que essa ementa tem um objetivo que considera muito 
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importante, que apenas altera a redação da ação cinquenta e um do órgão 

quatro da secretaria do meio ambiente, que como já existe um convênio com 

o governo federal e que a obra já está em andamento. E que como ela já 

está em tramitação normal, ela não pode se juntar com a revitalização do 

Rio Apodi. Então essa emenda é somente para manter a revitalização do 

Açude 25 de março em uma ação independente. O vereador Renato Alves 

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

assistindo através do facebook, e diz que essa preposição é de suma 

importância revitalizar o Rio Apodi pois ele está sem vida. Em seguida o 

senhor Vice-Presidente colocou a emenda em votação que depois de 

discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. 

Dando continuidade o Senhor Vice-Presidente passou Emenda aditiva 

Nº007/2017 que complementa a preposição da ementa lida 

anteriormente, para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como ação: Urbanização, Revitalização e Conservação do Rio Apodi 

Mossoró. Concluída a leitura o Vice-Presidente passou a palavra ao/a autor 

(a) da referida ementa aditiva. O vereador Eraldo Alves cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que após defender a emenda modificativa, defende essa 

ementa aditiva que cria a ação 313 que é a revitalização do Rio Apodi e que 

tem também uma grande importância. Em seguida o senhor Vice-Presidente 

colocou a emenda em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Dando sequência aos 

trabalhos o Senhor Presidente retoma a presidir os trabalhos da mesa, e diz 

que como é do conhecimento dos demais vereadores que na pauta tem para 

ser votada mais nove emendas aditivas, que tem o mesmo objetivo. Indicar 

entidades e recursos dentro das subvenções sociais, a serem inclusas na lei 

diretrizes orçamentaria para a elaboração do orçamento do município para o 

exercício de 2018. São seis emendas que foram protocoladas na casa no dia 

quatro de julho pela bancada de oposição, prazo esse limite para 

apresentação de emendas a secretaria da casa. E no presente dia a 

bancada de situação trouxe a pretensão de apresentar três emendas fora do 

prazo, mas que depois de consultar todo o plenário foi aprovada a inclusão. 

Após discutido as duas bancadas chegaram ao entendimento que deveriam 
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transformar as nove emendas aditivas como de autoria de todos os 

vereadores. Então ouve esse consenso que será lido seguidamente as nove 

emendas aditivas, e em seguida será facultada a palavra para os 

vereadores, e posteriormente serão votadas coletivamente. Dando 

continuidade o Senhor Presidente passou para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que das nove emendas aditivas ao projeto de lei 

Nº1741/2017. Lei de diretrizes orçamentaria, para elaboração do orçamento 

para o exercício 2018. Emendas aditivas: Nº001/2017 ação: Fica 

assegurado na Lei das Diretrizes orçamentária para o ano de 2018, a 

destinação de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), para a Manutenção 

da Associação Lilia do Padre. Emendas aditivas: Nº002/2017 ação: 

Fica assegurado na Lei das Diretrizes orçamentária para o ano de 2018, 

a destinação de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais), para a 

Manutenção do Centro de Recuperação Espiritual para Dependentes de 

Drogas – CREED. Emendas aditivas: Nº003/2017 ação: Fica 

assegurado na Lei das Diretrizes orçamentária para o ano de 2018, a 

destinação de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), para a Manutenção 

da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer em Mossoró e 

Região. Emendas aditivas: Nº004/2017 ação: Fica assegurado na Lei 

das Diretrizes orçamentária para o ano de 2018, a destinação de R$ 

60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para a Manutenção do Hospital Dr. 

Nelson Maia. Emendas aditivas: Nº005/2017 ação: Fica assegurado 

na Lei das Diretrizes orçamentária para o ano de 2018, a destinação de 

R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), para a Manutenção da 

Maternidade Santa Luiza de Marillac. Emendas aditivas: Nº006/2017 

ação: Fica assegurado na Lei das Diretrizes orçamentária para o ano 

de 2018, a destinação de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), para a 

Manutenção do Patronato Alfredo Fernandes. Emendas aditivas: 

Nº008/2017 ação: Fica assegurado na Lei das Diretrizes 

orçamentária para o ano de 2018, a destinação de R$ 36.000,00 (Trinta e 

Seis Mil Reais), para Subvenções Sociais à Casa da Criança. Emendas 

aditivas: Nº009/2017 ação: Fica assegurado na Lei das Diretrizes 

orçamentária para o ano de 2018, a destinação de R$ 24.000,00 (Vinte e 

Quatro Mil Reais), para Subvenções Sociais ao Grupo de Escoteiro 
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Caio Viana Martins. Emendas aditivas: Nº010/2017 ação: Fica 

assegurado na Lei das Diretrizes orçamentária para o ano de 2018, a 

destinação de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais), para Subvenções 

Sociais ao Grupo de Escoteiro Duque de Caxias. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores. O vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que a casa hoje se torna grande 

por essa união. E que sem desmerecer as demais a maternidade é a que 

mais está precisando no momento. Sabendo também a necessidade do 

Patronato. Que todas as emendas foram debatidas e discutidas entre todos 

os vereadores, e que sem dúvidas todos querem o bem dessas instituições 

que foram mencionadas. E que gostaria de ressaltar também a questão dos 

escoteiros, que esse benefício vai para enaltecer o trabalho dos escoteiros, 

que é um pouco esquecido. Não deixando também de lembrar da 

associação Lilia do Padre, que vem enfrentado muitas dificuldades. Por fim 

as nove matérias todas têm necessidade, mas quer lembrar que a 

maternidade é merecedora. Que assim como visto a maternidade foi a mais 

agraciada em questão de valor, porém a se tratar em valor acha até pouco, 

porem o que tem a se oferecer de coração é muito. São instituições que 

merecem muito além que esses valores, pois são lugares de pessoas 

acolhedoras, aos qual cada um dos que estão presentes já foram agraciados 

com serviços dessas instituições. O vereador Gilson Rêgo cumprimenta a 

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

facebook, e diz que é uma grande satisfação participar da presente sessão, 

e que hoje a casa se engrandece ainda mais, pois todos estão caminhando 

em um só destino. Que após alguns debate e questionamentos de uma 

forma amadurecida todos chegaram ao mesmo ponto de vista, e que esse 

deve ser a condutar desse poder. E que gostaria de lembrar a importância 

da ementa Nº001/2017 que trata da importância de R$ 36.000,00 (Trinta e 

Seis Mil Reais), para a Manutenção da Associação Lilia do Padre. Pois é 

essa instituição que dar sustentação a banda marcial da cidade de Pau dos 

Ferros, que tem um histórico de anos por essa cidade. Que é de importância 

a câmara está unida para fazer o bem da população. Assim como também a 

ementa Nº002/2017, que está a sua frente à igreja batista, que vem fazendo 
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um ótimo trabalho a esses dependentes químicos. A ementa Nº003/2017 

assim como as demais não deixa de ser de grande importância, por cuidar 

de pessoas com câncer, pessoas debilitadas pela doença. Posteriormente 

falou na ementa Nº004/2017 que é muito importante pois estará 

beneficiando o hospital Nelson Maia que também presta serviço à 

população, um hospital de referência na cidade e região. E que oferece um 

centro cirúrgico de qualidade, muito bem preparado. Assim como também 

ementa Nº005/2017 tem uma importância gigantesca pois beneficia a 

Maternidade Santa Luiza de Marillac, recentemente reformada e que está se 

reerguendo, e que essa ementa ajudará muito essa instituição a presta um 

serviço de boa qualidade. Dando continuidade falou da ementa Nº006/2017 

que visa beneficiar o Patronato Alfredo Fernandes, uma instituição que 

presta relevante serviço à sociedade. Estará passando por uma reforma em 

breve e precisara muito dessa ajuda. Assim como a ementa Nº008/2017 da 

casa da criança que tem feito um belo trabalho junto ao ministério público, 

tirando as crianças abandonadas das ruas. Na sequência destacou também 

a ementa Nº009/2017 para o benefício do grupo de escoteiros, que faz um 

bom tirando as crianças e adolescentes desse mundo de droga. Na 

sequência falou também que a ementa Nº010/2017 assim como as outras 

também tem sua grande importância beneficiando o Grupo de Escoteiros. 

Por fim parabenizou a casa pelas emendas que tem grande envergadura. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz sentir-se muito feliz 

por ver a casa unida fazendo história neste dia. Que essas emendas são de 

suma importância para todas essas instituições, que estão sempre a serviço 

da cidade e população. E que podem contar com seu voto favorável a todas 

elas. Na sequência após pedir ao senhor presidente gostaria de fez uma 

nota de repudio a pedido dos agentes de segurança, pois o que está 

acontecendo no estado não poderia passar em branco. Pois só esse ano já 

foram quinze agentes de segurança pública mortos, e o mais grave é que 

esses agentes foram mortos quando estavam na sua folga. Então uma 

cobrança aos governantes que não fiquem inertes diante desses casos, que 

tomem as rédeas da segurança pública do estado. Por fim deixa seus 

sentimentos as famílias de todos os quinze agentes de segurança pública, e 
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a indignação pela falta de segurança no Rio Grande do Norte. O vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e parabeniza a todas as entidades 

contempladas com as emendas, todas com suas particularidades, cada uma 

com sua importância. Cada uma com seu grande trabalho pela população. 

Deixando em destaque a Maternidade Santa Luiza de Marillac, sem 

desmerecer as demais ela tem uma necessidade a mais pois cuida da saúde 

do município. Uma entidade que foi esquecida pelos governantes, mas que 

precisa ser reconhecida pois já servia a todas as pessoas da cidade. Não 

deixando também de lado o Patronato Alfredo Fernandes que já educou 

muitas pessoas de bem que sempre serviu muito ao município. Por fim deixa 

claro que todas as entidades têm sua importância e que são merecedoras 

dessas emendas. O vereador Xixico cumprimenta a todos, e em especial 

aos representantes de entidades que estão presentes. E que gostaria de 

informar a população que no dia 3 (três) de agosto estará em Brasília 

representando a Câmara de Pau dos Ferros, na audiência pública da 

transposição do Rio São Francisco no senado Federal. Sobre os assuntos 

discutido na sessão as emendas, são muito significantes para cada 

instituição, e que após um grande diálogo puderam chagar a essas emendas 

que beneficiariam esses órgãos. Cada uma instituição com a sua 

importância e seu benefício para a cidade, todas são merecedoras de cada 

centavo. O vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, como 

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

todos os colegas vereadores pelas emendas a esse órgão tão importantes 

para a cidade. Entre eles a Maternidade Santa Luiza de Marillac onde 

nasceu, assim como também o Patronato onde passou grande parte da sua 

infância, onde foi educado por excelentes professores. Deixando em 

destaque também a banda de música Antônio Florêncio, a qual faz parte há 

trinta anos e que tem muito orgulho de participar. Agradece a casa por 

sempre tratar a banda como uma prioridade nas suas matérias. Registando 

também o grupo de escoteiro que a anos vem fazendo um belo trabalho 

social no município. O vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

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

e parabeniza a casa por aprovar esse orçamento que beneficiara a várias 
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instituições que prestam um trabalho muito importante a cidade. Entre elas a 

Maternidade Santa Luiza de Marillac, que por ser um órgão que presta 

serviços à saúde da cidade, tem uma necessidade mais especial. E que 

agora cabe ao gestor municipal disponibilizar esses valores para essas 

instituições, priorizando a necessidade do município. A vereadora Itacira 

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

assistindo através do facebook, e diz que denominaria a presente sessão de 

“Consenso”, pois na mesma semana na segunda feira dia 3 (três) às 

8:39Hrs. (Oito e trinta e nove) havia passado uma mensagem aos colegas 

vereadores da oposição, chamando para se encontrarem para ver a situação 

das emendas. Então a bancada da oposição organizou-se e elaboraram as 

emendas que tinham em mente para que fossem contempladas as 

instituições. E os vereadores de situação também tiveram seu momento e 

elaboraram as suas emendas que eles também acharam por bem que 

deveriam ser contempladas. Dando continuidade falou que todas as 

instituições agraciadas com as emendas têm funções altamente importantes, 

e que todos estão à frente um número de heróis. Por que é conhecedora da 

dificuldade que cada uma enfrenta, e com garra todos esses heróis tem 

conseguido manter erguida cada uma dessas instituições. E que mesmo 

sabendo que o valor dessas emendas não é o suficiente, dará uma grande 

ajuda a cada uma dessas instituições. Na sequência disse está convicta e 

confiante de que o chefe do executivo irá colocar em pratica todas essas 

emendas solicitadas. O vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

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

e diz que a banda de música conhecida como “A furiosa”, conhecida por 

toda a população Pauferrense. A banda marcial que quando chega a festa 

da padroeira Nossa Senhora da Conceição sempre está fazendo suas 

apresentações. E que sempre será uma satisfação votar em ementa para A 

FURIOSA. Assim como também para o CREED, que conhece de perto o 

trabalho da instituição, junto a Igreja Batista em uma luta incansável para 

tirar os dependentes químicos das ruas. Dando continuidade falou da 

Associação do câncer que vem prestando um relevante serviço para Pau 

dos Ferros, assim como o Hospital Nelson Maia que é de muita importância 

para a cidade há anos. Na sequência falou também da Maternidade ao qual 
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toda a população já foi servida, instituição essa que viveu e vive para prestar 

serviço à comunidade. O Patronato também como as outras instituições tem 

sua importância por ser um grande centro educacional. A casa da criança 

assim como as demais tem pessoas muito engajadas que estão na luta para 

manter, mesmo com toda a dificuldade que vem enfrentado. Destacou 

também o grupo de escoteiro ao qual fez parte na sua juventude. Dando 

continuidade destacou que a casa legislativa deu um grande passo nesse 

dia, de grande importância para a cidade. E que pela primeira vez como 

Vereador está tendo a oportunidade de votar em ementa coletiva, então isso 

prova que os que estão ocupando os cargos de vereador na casa tem 

compromisso com o povo da cidade de Pau dos Ferros. Deixando de lado o 

lado político e priorizando o social. O vereador Galego do Alho cumprimenta 

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

facebook, e diz que todas a emendas são de muita importância, pois cada 

uma dessas instituições tem prestado um grande serviço à população. E que 

cabe ao gestor municipal colocar em pratica cada uma dessas emendas 

dessas instituições que prestam serviço à população. Na sequência 

parabeniza a todos os onze vereadores, por estarem pensando no bem 

maior da população. Dando continuidade O senhor Presidente Eraldo Alves, 

falou da satisfação em está coordenando a presente sessão, e ministrando 

esse debate de forma tão salutar. Que é muito importante o debate entre as 

mesas, é importante ver cada uma bancada defender suas emendas. Mas 

que graça a consenso, entendimento e maturidade de casa um; chegaram a 

um consenso de se votar de forma coletiva as nove emendas que trata de 

subvenções sociais, para as entidades sociais de Pau dos Ferros. E que foi 

dado um grande passo para o grupo escoteiro de Pau dos Ferros; Caio 

Viana, e Duque de Caxias a colaboração de dois mil reais por mês, somando 

vinte e quatro mil por ano. Assim também como a Casa da Criança, 

Patronato Alfredo Fernandes, Associação de Apoio a Portadores de Câncer 

e a Associação Lilia do Padre; o valor de casa um vai ser muito valoroso 

para essas instituições. Destacando também o CREED, com o valor de trinta 

e oito mil reais, o Hospital Nelson Maia sessenta mil reais; e a Maternidade 

santa Luiza de Marillac cento e vinte mil reais. A Maternidade com um valor 

maior as outras por ter passado por grandes dificuldades entre elas ter suas 
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portas fechadas. Mas que graças a Deus por ter pessoas muito engajadas 

que se doaram inteiramente, essa instituição hoje está se reerguendo. E que 

junto a outros vereadores comprovou de perto esse esforço e dedicação, e 

com toda a preocupação pela necessidade junto as colegas tiveram essa 

oportunidade de esta inserindo-a nessas emendas. Dando continuidade 

destacou que todas as instituições são importantes e merecedoras dessas 

emendas. Então a câmara municipal de forma madura e responsável está 

dando uma resposta para a sociedade de qual é o maior objetivo da casa, 

que é legislar em favor do povo, inclusive dos mais carentes. E que espera 

que o gestor cumpra sua parte, e que não venha para a casa veto a essas 

emendas. Pois assim como se uniram para aprová-las, espera que se unam 

novamente para derrubar se vier veto. Mas que está com a certeza que pelo 

empenho da bancada do governo e pela disponibilidade da mesma, o gestor 

não terá a coragem de vetar nenhuma dessas emendas. E que acredita 

também que por ser uma pessoa muito respeitadora, irá respeitar a decisão 

desses onze vereadores, e também por saber da importância dessas 

emendas para essas entidades. Portanto conta como vitória esse primeiro 

passo, e que se Deus quiser poderão comemorar como vitória, ao receber o 

orçamento e ver essas emendas já inclusas; e que consequentemente 

possam também aprovar esse orçamento. E que o prefeito possa seguindo a 

linha do tempo da coerência, do reconhecimento das necessidades dessas 

entidades de receber esses recursos, cumprir rigorosamente esses repasses 

de janeiro a dezembro do ano de 2018. Para que a casa possa mostrar a 

Pau dos ferros que numa sessão histórica de um encerramento de um 

período de um ano legislativo, a câmara municipal sentou e conversou e 

merece aplauso, pela coerência e união. E demostra que para essa casa o 

mais importante é o povo, e é vendo o povo e suas necessidades que 

poderão realizar um grande trabalho como legislador. Em seguida o senhor 

Presidente colocou em votação de forma coletiva as emendas aditivas ao 

Projeto de lei Nº1741/2017 para LDO 2018, que foi discutido e aprovado 

por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Dando continuidade 

coloca em discussão o Projeto de lei Nº1741/2017 já incluso as emendas 

aprovadas para discursão do plenário. O Vereador Gilson Rêgo 

cumprimenta a todos presentes, e diz que após todos os pronunciamentos o 
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projeto de lei Nº1741/2017 nada mais é do que a LDO, que é o que enuncia 

as políticas públicas que virá no ano 2018, estabelece paramentos para a 

locação dos recursos, metas, objetivos e ajustes as ações do governo. A 

LDO é o princípio do orçamento, que tem previsão institucional de chegar a 

casa até 31 de agosto, então o projeto de lei é simples, portanto acredita que 

todos serão unanimes já que as emendas foram aprovadas por 

unanimidade. 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. 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. 

 

 

 

 


