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     Ata da 46ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª (Décima 

Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, realizada aos vinte 

um dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 18h10minh (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: JOSÉ GILSON RÊGO, HUGO 

ALEXANDRE DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, JOSÉ 

ALVES BENTO, FRANCISCOO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, RENATO 

ALVES DA SILVA, JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, FRANCISCO 

GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, 

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. O Senhor Presidente diz que antes de passar a pauta para a senhora 

secretária gostaria de consultar o plenário, pois tem três matérias pedindo para 

inclusão na pauta já que é a última sessão do ano, para que essas matérias não 

fiquem pendentes para o ano que vem, um requerimento do ver. Renato Alves, 

um projeto de decreto legislativo do Ver. José Alves Bento e um projeto de 

decreto legislativo do Ver. Jader Junior. Em seguida o senhor Presidente colocou 

em votação a inclusão das materias que depois de discutido foi aprovado por 

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 Nº1803/2017, Projeto 

de decreto legislativo Nº006/2017, Projeto de decreto legislativo Nº010/2017, 
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Requerimento Nº135/2017, Requerimento Nº173/2017, Requerimento 

Nº214/2017, Requerimento Nº220/2017, Requerimento Nº226/2017, 

Requerimento Nº235/2017. Dando continuidade o senhor presidente passou o 

Projeto de lei Nº1803/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que tem como lei: Fica denominada a rua projetada nº 1; de rua 

Raimunda Maria da Conceição. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao/a autor (a) do projeto de lei. 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 homenageia Raimunda Maria da 

Conceição, sua vizinha que morou muitos anos no Bairro João XXIII, um pedido 

de suas filhas essa homenagem. O Senhor Presidente parabeniza o vereador 

pela matéria, e diz que conheceu Dana Raimunda e seu marido o Senhor Elias 

de Freitas, e que foi frequentador de sua casa, onde participou de grandes 

partidas de sueca, que essa homenagem é muito justa a uma das mulheres que 

deixou como exemplo de vida a simplicidade e dedicação a sua família. 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 Decreto legislativo Nº006/2017 para a 

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

título de cidadão Pauferrense ao Senhor Cesar Nildo de Queiroz. Concluída 

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

decreto legislativo. 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 homenagear esse grande homem que vive trabalhando 

diariamente para dar o sustento de seus filhos, um empresário muito conhecido 

em Pau dos Ferros, que é merecedor desse título. O Vereador Gordo do Bar 

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

através do facebook, e parabeniza o vereador pela matéria a esse homem 

merecedor que é o irmão Cesar, apesar de evangélico sempre foi frequentador 

de seu quiosque para comprar alimentos quase todas aas noites, um cidadão 

respeitado no cidade de Pau dos Ferros. 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 o Projeto de Decreto legislativo Nº010/2017 para a 

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

título de cidadão Pauferrense ao Senhor Benjamin Cavalcante. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do projeto de decreto 
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legislativo. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz se um honra 

esta vereador para dar esse título de cidadão ao Senhor Benjamin, seu primeiro 

maestro, uma pessoa ao qual admira muito seus bons exemplos, sempre com 

muita paciência para administrar a banda quando era maestro. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que Seu Benjamin é um mártir da 

cidade, namorou cinquenta anos com Dona Diassis, nunca casou passou esse 

anos de namoro até seu falecimento, e esse título é mais que merecido. O 

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

é muito justa ao Senhor Benjamin, muito conhecido por todos por tocar na banda 

de música, um homem tranquilo em seus afazeres. A Vereadora Itacira Aires 

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

através do facebook, e diz que ao ler os dados bibliográficos fez uma reflexão, 

desse homem simples, que todos o conhece como sendo da banda de música 

há muitos anos, banda essa que sempre foi uma luta constante para se manter. 

Senhor Benjamin sempre dedicou sua vida a banda de música e até hoje ainda 

acompanha a banda, não com a mesma disposição por contada idade, mas não 

deixa de estar presente nos eventos. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a 

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

facebook, e diz que Seu Benjamim é a referência da banda de música de Pau 

dos Ferros, banda essa de uma história longa. E que é mais que justa essa 

homenagem a esse grande homem que sempre lutou pela cultura da cidade. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que o vereador está de parabéns 

por essa proposição, Seu Benjamin muito conhecida por toda população da 

cidade por sempre se dedicar a banda marcial da cidade, e ele é merecedor de 

tal homenagem, cidadão de bem, amigo, homem simples, que espera que Deus 

te dê muitos anos de vida. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os 

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

que falar de Benjamin é falar de Cultura, homem humilde de um coração puro. E 

que o vereador está de parabéns por essa homenagem. O Vereador Junhão 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que Paulinho Cavalcante que está 

presente em plenário é sobrinho do Senhor Benjamin. O Senhor Presidente 

parabeniza o vereador autor pela homenagem ao Senhor Benjamin pelo 

trabalhos relevantes a cidade, e que fica surpreendido em saber que ele não é 

Pauferrense, pois sempre conheceu ele em Pau dos Ferros e tocando na banda 
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de música. E que no próximo ano terá a solenidade de entrega dos títulos e será 

um grande prazer fazer a entrega a seu Benjamin assim como todos os demais 

agraciados com o título de cidadão Pauferrense. 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 passa a senhora secretaria os três requerimentos restantes 

deste ano do Ver. Sarg. Monteiro que seja lido sequencialmente e depois irá 

fazer a defesa e depois colocado em votação de forma coletiva. 

REQUERIMENTOS Nº0173/2017 tem como ementa: Requer a criação do 

projeto ciranda no campo. REQUERIMENTOS Nº214/2017 tem como ementa: 

Requer o saneamento básico da Rua Joana de Castro Feitosa, no bairro 

João XXIII. REQUERIMENTOS Nº220/2017 tem como ementa: Requer a 

continuação do abastecimento das caixas d’agua nos bairros de nossa 

cidade. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao autor dos 

requerimentos. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, 

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

ausência na sessão passada por problema de saúde. E diz que em defesa aos 

projetos o ciranda no campo já vem sendo desenvolvido só que particular, e 

gostaria de que ele se tornasse um programa municipal, que isso ajudaria a 

população carente que fica mais distante da cidade. Sobre o saneamento básico 

da Rua Joana Feitosa é uma reinvindicação dos moradores daquela rua, que 

vem sofrendo sem esse saneamento. E por último o abastecimento das caixas 

d’agua das cidades, que está precisando do abastecimento continuo para a 

melhoria da população. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os 

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

que esse pedido da Joana de Castro já havia sido feito pelo Ver. Galego do Alho, 

mas que como não passou em plenário foi um pedido direto a secretaria não 

está prejudicado. E em questão do abastecimento de água não é obrigação do 

prefeito isso é função da CAERN, que tem que ver o foco em coisas básicas isso 

não é uma função da prefeitura abastecimento das casas da cidade. O Senhor 

Presidente diz que o Ver. Monteiro está pedindo ao Prefeito e que já deve ter 

pedido a CAERN também, mas que não deve ser de conhecimento do Ver. 

Gilson que o abastecimento dessas caixas é uma parceria com da Prefeitura 

com a CAERN, a prefeitura fez uma solicitação e a CAERN comprou essas 

caixas e fez a doação, e a prefeitura abastecia, que nem tudo que se trata de 

água é de competência da CAERN, por que é uma competência dela através de 

tubulação e que isso pode sim ser uma competência da prefeitura. O Vereador 
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Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 

estão assistindo através do facebook, e diz que o Ver. Monteiro não está errado 

em pedir o abastecimento das caixas d’agua, e que sendo possível o 

abastecimento pode ser feito pela prefeitura. E em questão ao saneamento o 

requerimento não está prejudicado pois não foi feito requerimento em plenário. A 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que os três requerimentos 

são de muita importância, e o do abastecimento de água é de muita importância 

pois a população de Pau dos Ferros vem clamando por agua na cidade, que tem 

uma adutora de engate que vem sanando um pouco a situação, mas que é justo 

esse pedido de abastecimento de água nas caixas d’agua, que não ver problema 

na prefeitura fazer esse abastecimento. Que esse saneamento da Joana de 

Castro também é importante que já vem de muitos anos, e que espera que seja 

solucionado. E que achou muito importante esse programa ciranda no campo 

com esses programas sociais junto as secretarias para os pessoas do campo. E 

que junto com essas ações seja feito esse cortes de terra e o roço para esse 

homem do campo que vive ai abandonado sem ser visto pela Prefeitura. O ver. 

Renato Alves diz que já começou o cadastro para começar o corte de terra na 

zona rural, e que após as primeira chuvas irá começar a cortar a terra. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que o que vem salvando a 

população realmente é essa adutora de engate rápido, que esse jovem que está 

na prefeitura se empenhou muito no tempo que foi secretário de recursos 

hídricos do estado para trazer essas adutora de engate, e que graças a Deus ela 

vem salvando a população, isso foi o emprenho do prefeito de que na época era 

secretário, juntamente com o governo do estado que na época era Rosalba. O 

Vereador Xxico cumprimenta a todos os presentes, e diz que esses 

requerimentos são importantes, mas o projeto ciranda no campo é muito 

importante para atender os sítios da cidade, e sobre o abastecimento é muito 

importante por que a população vem sofrendo com a falta d’agua, quem tem 

dinheiro compra e quem não tem o melhor meio é nessas caixas. Em seguida o 

senhor Presidente colocou os requerimentos em votação que depois de 

discutidos foram aprovados por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 226/2017 para a 

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

de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Pedro Henrique Rodrigues. 

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



6-10 
 

requerimento. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 

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

moção de pesar a esse jovem que partiu muito cedo, conhecido como Pedro de 

Chico Caetano, morreu de um acidente de transito e sua mãe teve o gesto de 

doar seus órgãos para salvar outras vida, um gesto grandioso mas difícil para 

quem é mãe. 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 

235/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: Moção de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Francisco 

Thales da Costa. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, 

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

queria homenagear um amigo através de uma moção de pesar, mas não poderia 

deixar em branco essa homenagem a esse amigo. Um amigo que cresceu junto 

com ele, brincando e acompanhando seu crescimento. Que é muito triste perder 

a pessoas que gostamos, um jovem que faleceu deixando uma grande tristeza 

em sua família, um bom filho, pai e irmão. Um jovem calmo que partiu deixando 

muitos amigos, uma pessoas honesta que sempre foi caridoso com quem 

precisava, partiu deixando uma tristeza no rosto de todos aqueles que conhecia. 

E que não poderia deixar de registrar essa moção de pesar, que os vereadores 

que desejarem se subscrever a essa moção estará as ordens. O Vereador 

Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que ficou muito triste com a 

notícia dessa morte, mas que estamos apenas emprestados nessa terra, que 

temos a hora de nascer mas também a hora de morrer, que espera que Deus 

conforte o coração desses familiares. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a 

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

facebook, e pede para se subscrever a moção de pesar, pois não teve como 

está presente no velório. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os 

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

diz que domingo o Bairro São Benedito foi surpreendido com essa morte, que é 

triste ver um jovem iniciando sua vida morrer assim de uma maneira tão trágica, 

que viu o sofrimento de seus pais. E que viu a mobilização do bairro que ficou de 

luto pela morte desse jovem, que acompanhou seu velório e enterro, e hoje vem 

transmitir seus sentimentos a família enlutada, e que aqueles que amamos não 

morre, permanece vivo em nossos corações. O Vereador Hugo Alexandre 

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

através do facebook, e diz que não poderia deixar sua mensagem a essa família 
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enlutada, que Thales foi um amigo que perdeu e que foi um choque, que não 

conhecia nenhuma inimizade deixada por ele. E que ainda está triste pela morte 

desse jovem trabalhador, digno e de muita honestidade, e que ele ficará 

marcado e registrado no coração de todos. O Vereador Gugu Bessa 

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

através do facebook, e diz que falar nessa hora é muito difícil, um amigo muito 

honesto que conseguiu montar seu empreendimento com muita garra, pede 

também para se subscrever, e que tem certeza que ele está em um bom lugar 

no céu, que nunca será esquecido por seus amigos e principalmente por sua 

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

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

um amigo muito conhecido por todos na cidade, que vivia do seu trabalho, com 

suas lutas diárias. E deixa suas condolências à família e pede para se 

subscrever. O Senhor Presidente diz que gostaria também de levar sua 

solidariedade à família de Thales nesse momento tão difícil, uma perca 

irreparável e que só podemos pedir a Deus que conforte o coração de toda a 

família. Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em votação 

que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. O Ver. Hugo Alexandre pede se retirar, e diz que gostaria de 

aproveitar para desejar feliz natal a todos da câmara municipal, como também os 

que estão assistindo em suas casas, que gostaria também de agradecer aos 

funcionários e a mesa dessa casa pelo trabalho realizado durante o ano, 

agradecer também aos colegas vereadores pelo companheirismo e ao mesmo 

tempo pedir perdão por qualquer fraqueza, por qualquer ato que pudesse ser 

contrário e ter deixado alguém chateado, que Deus abençoe a todos nesse final 

de ano. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. O Senhor Presidente agradece 

aos colegas vereadores pela confiança na mesa diretora para aquisição do 

terreno, declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: 

JOSÉ GILSON RÊGO, RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO, JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, FRANCISCO 

DE ASSIS MONTEIRO, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ, FRANCISCO 

GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, JOSÉ ALVES BENTO. A Vereadora Itacira 

Aires pede permissão também para se ausentar pois tem um evento na APAE, e 

deixa também seus sinceros votos e feliz natal e um ano novo prospero, cheio 

de realizações, que todos venham em 2018 com as energias renovadas para 

desenvolver um trabalho ainda melhor. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a 

todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através do 
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facebook, e que vem a tribuna para desejar a todos um prospero ano novo, com 

amor e menos violência, pede também desculpa a todos da casa por alguma 

falha, e desejar um feliz natal com muita luz, e que possamos elevar realmente o 

cristo Jesus, desejar também um feliz ano novo com muita paz e esperança. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que vem desejar um feliz 

natal repleto de muito amor, e que Deus conforte o coração de todos aqueles 

que perderam seus entes queridos nesse ano que está terminando. E dizer 

também que sem ofender os demais, que tem muita admiração e aprendeu 

muito a respeitar o Ver. Eraldo, que aprendeu muito e vem aprendendo com ele, 

que o respeito e amizade que tem é de coração. Que tem um grande carinho por 

cada um dos vereadores e que é grato a Deus pelo companheirismo e respeito 

entre cada um, que essa casa é de exemplo para muitas outras câmaras, que 

muitas vezes são alvos de críticas e desrespeito, mas que isso vem de pessoas 

que não são conhecedoras dos trabalhos desenvolvidos nessa casa, que as 

pessoas devem medir as palavras antes de falar pois não aceitará ser agredido 

com palavras e procurara seus direitos junto a justiça. E agradece a todos da 

casa pelo trabalho desenvolvido por cada um com muita responsabilidade. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e que vem a tribuna da casa 

para agradecer por mais um ano, e ao Senhor Presidente e os membros da 

mesa pelos trabalhos conduzidos na casa, e quem tem um grande respeito por 

todos dessa casa legislativo, cada um por sua importância no seu trabalho. Ao 

presidente da casa que tem representado a todos muito bem, desejar a todo 

povo de Pau dos Ferros um feliz natal e um prospero ano novo, com muita chuva 

para essa população que vem enfrentado uma grande crise de água no 

município. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e deseja um 

feliz natal a todos e um prospero ano novo a todos, e que agradece a Deus por 

esta fazendo parte dessa casa, e sai nesse ano de cabeça erguida com suas 

votações nesse plenário. Que agradece a também a sua família que vem 

apoiando sempre seus trabalhos. E ao Presidente da casa pela boa condução 

dos trabalhos, e ensinamentos, e que Deus abençoe a todos os demais 

vereadores e população. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

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

diz que final de ano o coração amolece e o perdão vem ao coração de todos. 

Que não pode deixar de falar de um foto que aconteceu, que o Prof. Gilson 

Sampaio vem falando em redes sociais que os vereadores estingaram o ódio, 
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mas não ver isso, com relação ao projeto nº1804/17, que todos com muita calma 

dialogaram sem palavras de baixo escalão, sobre notas que saíram falando que 

a casa autorizou a agressão no dia da sessão em que teve a votação do projeto, 

que não teve agressão em momento algum por nenhum dos policias que 

estavam presentes fazendo seu trabalho de segurança, sem agressão, sem 

ódio, que deixa hoje sua nota de repudio a todos que agrediram através de 

palavras de baixo escalão. Por fim deixa sua tristeza pelo que vem acontecendo 

no que diz respeito aos funcionários públicos do estado que vem sofrendo sem 

receber seus salários, que deixa seu apoio a todos os companheiros. 

Finalizando deixa seu feliz natal a todos os companheiros vereadores, 

funcionários e pessoas que vem assistindo de casa todas as sessões. O 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que apresentou mais 

de cinquenta proposições sendo todas as solicitações sendo aprovadas e 

enviadas, mas que não recebeu respostas dessas matérias. E deseja a todos os 

funcionários, edis e população de Pau dos Ferros, um feliz natal e um prospero 

ano novo. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e traz a tribuna dois 

assuntos, primeiro são as notas que vem saindo acusando os vereadores e 

polícia de abuso de autoridade, e denigrindo a imagem dos vereadores, notas 

essas que vem sendo soltadas pelo Prof. Gilton Sampaio, mas que em nenhum 

momento em suas notas ele vem falar que veio a casa legislativa e chamou os 

autores dos projetos de analfabetos, esquecendo também que seu pai Gonçalo 

Sampaio já esteve vereador na casa, um grande homem que criou todos os seus 

filhos e deixou seu grande legado. E que ouviu muitas inverdades, colocando 

todos contra os edis da casa, mas que em nenhum momento o Senhor Gilton 

Sampaio fala em suas testemunhas de suas agressões aos vereadores, que 

como vereador não poderia deixar de falar daquele dia de manifestação, que os 

policiais não agrediram ninguém, apenas colocaram a ordem no plenário da 

forma mais amigável e respeitosa possível, usando o regimento interno da casa. 

Por fim deseja a todos os funcionários e municípios da cidade, um feliz natal e 

um prospero 2018 a todos. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

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

diz que aos poucos vai se aprendendo, e que não é fácil ser vereador. Mas vem 

hoje agradecer a todos os funcionários da casa, que Deus abençoe a cada um, e 

que irá honrar a sua cadeira nessa casa. Por fim deseja a todos um feliz natal e 

um prospero ano novo a todos, com muita paz, saúde e que venha chuva para 

abençoar a cidade. O Senhor Presidente diz que gostaria de concluir esse ano 
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legislativo conseguindo realizar 46 sessões Ordinárias, várias audiência e 

sessões extraordinárias, concluindo o ano com a certeza que cumpriram o eu 

papel, nem sempre acertando todas as vezes, nem sempre errado, mas erraram 

e acertaram, se arraram muitas vezes foi com a vontade de acertar. E por fim 

agradece a todos os colaboradores da casa, cada um na sua função, 

desempenhando o seu papel. E mesmo com muitos altos e baixos, faz parte da 

vida, muitas vezes incompreendidos, mas agindo da forma correta cumprindo 

com suas obrigações. Mas que pede a Deus que abençoe a todos, e deseja a 

todos um feliz natal e um prospero ano novo. 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                                                                           Itacira Aires Nunes                             
           Presidente                                                                                                1º Secretária 

 

 

 


