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Ata da 6ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos cinco dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, às 18h00 

(dezessete horas e trinta 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 secretariada 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, JADER JUNIOR DE 

LIMA ARAÚJO, RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, 

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSÉ ALVES BENTO, JOSÉ 

GILSON REGO GONÇALVES, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ, 

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES E ERALDO ALVES DE 

QUEIROZ. Dando continuidade a Secretária da casa diz que antes de 

passar os trabalhos ao presidente gostaria de justificar a ausência 

durante as primeiras sessões da casa legislativo, pois infelizmente as 

vida prega momentos desagradáveis e que não estamos preparados. E 

que uma desses momentos viveu agora no início do ano, quando foi 

acometida de uma gripe e uma tosse e depois de passar por vários 

exames e investigações para um diagnóstico, chegaram à conclusão de 

que estava com um derrame pleural e ainda nessa busca chegaram a 

suspeita que seria uma neoplasia, e na conclusão depois de vários 
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exames foi descartada todos esses diagnósticos pois não constataram 

nada em seu pulmão. Porém ficando com a dúvida resolveu fazer mais 

alguns exames para investigar e depois de vários exames o médico 

chegou ao diagnostico exato em que seu problema seria uma câncer no 

ovário. Uma notícia que ninguém gostaria de receber, um baque um 

momento que nos pega de surpresa, mas que com a confiança em Deus 

enfrenta o início de seu tratamento. E que tem tido como fortaleza sua fé 

em Deus e Nossa Senhora da Conceição, e o apoio de sua família, e a 

alegria em saber que Pau dos Ferros gosta tanto de você e que estão 

em oração. E que essa orações com confiança em Deus iremos chegar 

a vitória dessa batalha. Por fim agradece a todos os amigos e familiares 

que estão em oração por sua vitória. Em seguida 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 4ª sessão ordinária, 

que foi disponibilizada nos e-mails dos vereadores e no mural. O Senhor 

Presidente colocou a Ata em discussão, em seguida a mesma foi 

colocada em votação que foi aprovada por unanimidade dos votos dos 

Vereadores presentes. O Senhor Presidente apresentou a ata da 5ª 

sessão ordinária, que foi disponibilizada nos e-mails dos vereadores e 

no mural. O Senhor Presidente colocou a Ata em discussão, em seguida 

a mesma foi colocada em votação que foi aprovada por unanimidade 

dos votos dos Vereadores presentes. Dando continuidade O Presidente 

passou a Pauta da ordem do dia para o Senhora secretária fazer a 

leitura que consta as seguintes matérias: Projeto de lei Nº1812/2018, 

Projeto de lei Nº1813/2018, Projeto de lei Nº1815/2018, Projeto de lei 

Nº1816/2018, Indicação Nº004/2018, Indicação Nº005/2018, 

Indicação Nº016/2018, Indicação Nº017/2018, Moção de Pesar Nº 

003/2018. Dando continuidade o senhor presidente passou o Projeto de 

lei Nº1812/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura 

que tem como lei: Reconhece de Utilidade Pública a Sociedade 

Filarmônica Pauferrense (SFP) "Antônio de Holanda Cavalcante. 
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Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 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 nada mais é que um reconhecimento a uma 

orquestra impar na cidade, que faz formações em jovens e adultos. A 

música está nas antigas civilizações e grandes religiões, então sem 

dúvidas a casa hoje está dando uma certidão de nascimento, 

reconhecido pelo poder legislativo. E que essa homenagem do nome 

Antônio Holanda de Carvalho é muito merecida a esse homem que 

acreditou tanto nessa orquestra e que também deu seu incentivo para o 

crescimento dessa orquestra. O Vereador Renato Alves cumprimenta a 

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

do facebook, e parabeniza o ver. Gilson Rego pela proposição, e diz que 

essa orquestra é merecedora desse título por sua grandeza, assim 

como também o Senhor Antônio Holanda merece ter seu nome 

estampado a essa instituição que ele tanto investiu com doação. E que 

hoje fez tornar uma orquestra cultural que é reconhecida por toda a 

cidade, trazendo orgulho a todos os moradores 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. Gilson Rego pela proposição, e diz que esse projeto é de muita 

importância para a cidade, pois só engrandece a cidade. E que mais 

ONG possam procurar seus direitos para que possam ser reconhecidas 

como utilidade pública pelo município. O Vereador Sarg. Monteiro 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o ver. Gilson Rego pela 

proposição, e que essa orquestra é merecedora desse título pois vem 

trazendo jovens para fazer uma boa música, ajudando na sua formação. 

O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o 

ver. Gilson Rego pela matéria, e diz que também faz parte de uma 

banda de música e isso lhe deixa muito feliz, pois a música alegra e 

educa muitas crianças. Portanto fica muito alegre em votar nesse 

projeto e que estão todos de parabéns e que Deus abençoe essa banda 
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e que possa aparecer mais bandas com trabalhos tão bonitos quanto 

esse. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, 

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

parabeniza o ver. Gilson Rego pela proposição e a Sociedade 

Filarmônica Pauferrense. E que por ser relator da comissão percebeu a 

organização dessa associação, em dia com todas as suas 

documentações e obrigações. Associação essa muito importante para a 

cidade, e parabeniza a todos que fazem parte dessa associação. O 

Senhor Presidente parabeniza o prof. Jailson e os demais da 

associação, e diz que é muito importante legislar de maneira certa 

dentro da lei, e que é satisfatório ver uma associação tão organizada e 

dentro dos devidos tramites legais. Com tudo essa entidade é muito 

merecedora desse título, parabeniza os que estão a frente dessa 

associação e o ver. Gilson por essa importante proposta. 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 Nº 1813/2018, para a 

Senhora Secretária para que fosse feita a leitura, Concluída a leitura do 

projeto de lei o Senhor Presidente encaminhou para comissão de 

Justiça e redação final para receber parecer e posteriormente voltará ao 

plenário para discursão e votação. O Senhor Presidente passou O 

PROJETO DE LEI Nº 1815/2018, para a Senhora Secretária para que 

fosse feita a leitura, Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor 

Presidente encaminhou para comissão de Justiça e redação final para 

receber parecer e posteriormente voltará ao plenário para discursão e 

votação. O Senhor Presidente passou O PROJETO DE LEI Nº 

1816/2018, para a Senhora Secretária para que fosse feita a leitura, 

Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente encaminhou 

para comissão de Justiça e redação final para receber parecer e 

posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. O ver. 

Gilson Rego pede ao Senhor presidente que fosse consultado o plenário 

para ser feita antes das indicações a leitura da moção de pesar, pois os 

familiares da homenageada já estão esperando e alguns já tem a idade 
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avançada. O senhor Presidente faz a consulta ao plenário e não 

havendo nenhuma objeção; o Senhor Presidente passou o MOÇÃO DE 

PROFUNDO PESAR Nº 003/2018 para o Senhor Secretário para que 

seja feita a leitura que tem como ementa: Moção de Profundo Pesar 

pelo falecimento da Sra. Avany Mota Paiva. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da Moção de Pesar. 

O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, como 

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

uma satisfação disfrutar de uma amizade tão pura o quanto foi a de 

Dona Avany, uma grande mãe, esposa e cidadã de bem. E que tem 

certeza que deixou muitos ensinamentos aos que a conheceram, e que 

hoje não poderia deixar de fazer essa homenagem a essa mulher de fé 

que partiu deixando saudade em todos. O Vereador Hugo Alexandre 

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

assistindo através do facebook, e se solidariza a Senhora Avany esse 

grande mulher que passou pela cidade e que fez uma grande história 

para a cidade. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e que fala com propriedade da vida de Dona Avany, pois 

conheceu toda a sua família e também onde ela constituiu sua família. 

Constituiu seu matrimonio, criou seus filhos sempre muito acolhedora, 

dedicada e religiosa dedicou sua vida a sua família e amigos, um grande 

exemplo de mulher que deixou seu legado para a sociedade. E que 

costuma sempre dizer que as pessoas que amamos não morrem 

apenas partem primeiro com nós, então a lembrança na família vai ser 

sempre constante mas que o seu legado ficara para sempre na 

lembrança de todos. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e deixa registrado que trará um projeto para imortalizar seu 

nome em uma rua da cidade de Pau dos Ferros. Que sabe que não foi 

fácil para a família essa perca da matriarca da família, mas que suas 

lembranças e ensinamentos vão ficar para sempre em suas lembranças. 

O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, como 
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também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que a 

câmara está homenageando de forma póstuma uma grande mulher que 

deixou o seu exemplo e legado a toda a sua família e amigos. Uma 

mulher que criou sua família de forma honrada com bons ensinamentos. 

O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como 

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

foi muito bem falado pelos demais vereadores e que também deixa a 

sua solidariedade a toda a família que sempre unida ficaram com Dona 

Avany até o seu último suspiro. E que tem certeza que onde ela está 

ficará a olhar por todos os seus familiares. O Vereador Sarg. Monteiro 

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

assistindo através do facebook, e deixar a família de Dona Avany sua 

solidariedade, e diz que é um prazer estar como vereador e participar 

dessa grande homenagem a essa família. O Vereador Junhão 

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

assistindo através do facebook, e diz que falar dessa família é falar de 

tradição, de bons ensinamentos e de união. Uma família muito unida 

que vem horando os ensinamentos e o verdadeiro sentido da família. O 

Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 

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

o autor da proposição o ver. Gilson Rego. E que assim como todos já 

falaram essa família é um exemplo de união e tradição. Que Deus possa 

abençoar toda a família seguindo os ensinamentos deixados por Dona 

Avany. Em seguida o Senhor Presidente dia que após ouvir todos os 

vereadores em relação a proposta hora em discursão, cumprimenta a 

todos os familiares de Dona Avany. Então dia que Dona Avany foi tudo 

isso já citado pelos demais colegas, e que essa matéria que será 

aprovada irá homenagear uma grande mulher, mãe e esposa. E que 

essa homenagem faz justiça a seus ensinamentos deixados para os 

seus familiares e amigos. For fim deixa seu abraço fraterno e solidário a 

todos que tiveram a grande satisfação de conviver ao lado dessa grande 

mulher. Em seguida o senhor Presidente colocou a Moção de Pesar em 

votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos 
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votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o 

INDICAÇÃO Nº 004/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita 

a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo Municipal, a 

Reforma do Centro de Artesanato Genúria Aires do Rêgo. Concluída 

a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 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 gostaria de reivindicar do senhor Prefeito que seja 

feita essas melhorias, pois a estrutura está em estado de calamidade 

não possibilitando ser utilizado pelos artesãs. A Vereadora Itacira Aires 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza a iniciativa do ver. Galego 

do alho pela reforma desse centro de artesanato, e que essa já é uma 

luta que vem de tempos pelo espaço pala esses artesãos da cidade. E 

essa estrutura que foi disponibilizada e que não está mais em condições 

já vem sendo um problema de mais de ano, e com essa falta de um 

lugar com mais visibilidade para a exposição de seus trabalhos a renda 

vem sendo muito pouca para aqueles que precisam vender seus 

produtos para se sustentar. E pede a sensibilidade do prefeito para essa 

melhoria. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, 

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

parabeniza o vereador pela matéria, e diz que essa proposição é de 

muita necessidade para esses artesãos da cidade que precisam de 

ganhar sua renda através dos seus trabalhos. O Vereador Sarg. 

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

estão assistindo através do facebook, e parabeniza o vereador pela 

matéria, e diz que essa preocupação de todos os edis, pois os artesãs 

necessitam desse espaço para a exposição e venda de seus produtos. 

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 o INDICAÇÃO Nº 005/2018 

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

ementa: Requer ao Executivo Municipal a Continuação da 
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Pavimentação da Rua Hipólito Cassiano, no Bairro São Judas 

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

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 indicação é de muita importância pois essa rua 

está muito esburacada dificultando o acesso dos moradores. O 

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

indicação é de suma importância, pois os moradores pedem essa 

complementação dessa pavimentação. O Vereador Renato Alves 

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

assistindo através do facebook, e diz que inclusive nessa rua foi feita 

uma garagem em um lugar indevido, e que deve ser tomada as 

providencias cabíveis, pois toma o acesso da população. 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 o INDICAÇÃO Nº 016/2018 para a Senhora 

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

ao Executivo Municipal, que seja feito dois redutores de 

velocidade, na Rua Arí Rodrigues Maria, no Bairro Manoel Deodato. 

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

da indicação. O ver. Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, 

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

que esse foi uma reinvindicação da população da rua, e que isso não 

deveria ser necessário ser um pedido da população, que os governantes 

deveriam ter uma equipe que estudasse onde seria necessário esses 

redutores de velocidade. E que tem certeza que se o transito já tivesse 

sido municipalizado a equipe teria essa preocupação. E por fim pede 

que essa reinvindicação seja atendida pois não tem conseguido 

nenhuma resposta de seus pedidos. O Vereador Gordo do Bar 

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

assistindo através do facebook, e diz que essa indicação é muito 

importante pois diminuiria muito os acidentes, que muitas ruas da cidade 

estão com necessidade de redutores de velocidade, mas que acha que 
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no pais ainda não tem equipe capacitada para a engenharia de transito, 

o maior exemplo vivo é o contorno que tem na BR226 com a BR405. O 

Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 

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

o ver. Monteiro pela proposição, e que esse é um problema que toda a 

população de Pau dos Ferros vem sofrendo. Que se esses redutores 

fossem devidamente nos locais certos deveriam evitaria muitos 

acidentes. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, 

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

parabeniza o vereador pela preocupação, mas que também não se pode 

atrelar os acidentes ao gestor municipal. E que seria muito bom se tudo 

que fosse pedido na casa fosse feito, mas que a gestão tem outras 

prioridades, e que existe um planejamento. O Vereador Gugu Bessa 

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

assistindo através do facebook, e diz que ninguém falou que acidente de 

transito é culpa do prefeito, que estão falando da necessidade dos 

redutores de velocidade em alguns lugares da cidade. O Vereador Sarg. 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que os acidentes é sim 

responsabilidade do Prefeito, pois o transito tem que ser municipalizado 

para que ele tenha o poder de fazer essas melhorias, principalmente 

com sinalizações, e todos tem conhecimento que o transito de Pau dos 

Ferros é caótico. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que também já pediu muitos redutores de velocidade 

mas que até o momento ainda não teve nenhum atendido. O Vereador 

Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que as indicações estão 

sendo aprovadas pela cada, mas que não está tendo muita importância 

para o Prefeito, que nem uma resposta chega a casa depois de 

aprovado. E que inclusive já apresentou muitos pedidos de lombadas, 

mas que nenhum foi atendido pelo Gestor Municipal. 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 o INDICAÇÃO Nº 017/2018 para a Senhora 
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Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer 

ao Executivo Municipal, a terraplenagem nas ruas do Bairro Bela 

Vista e no Loteamento Nova Pau dos Ferros. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da indicação. O Ver. 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que esse pedido vem 

dos moradores que já procuraram q secretaria competente mas que não 

tiveram êxito. E pede ao líder do Governo ver. Gilson Rego que 

interceda junto ao Prefeito pela população daquele bairro, que vem 

sofrendo com os buracos, dificultando o acesso. E que vem hoje a casa 

para pedir que atendam a esse pedido pois a população clama aos 

vereadores para que procure fazer a melhoria naquele bairro e naquelas 

ruas. Que está hoje como vereador para cobrar e pedir ao executivo 

municipal e estadual. O Senhor Presidente colocou a indicação 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 diz que já foi marcada a data para 

a audiência pública sobre o abastecimento de agua e que as 

autoridades já foram convidadas, entidades, políticos ligados 

diretamente e representantes de órgãos a que competem o assunto. Em 

seguida o presidente fala que a câmara tem uns bens disponíveis para 

doação e que precisa se reunir com os vereadores para terem 

conhecimento de alguns ofícios já chegados na casa e de mais alguns 

que deveriam ser doados a órgãos que necessitem, na sequencia marca 

para a próxima terça-feira às 11:35hrs. O Senhor Presidente declara 

aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: 

FRANCISCO JOSE FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCO 

AUGUSTO DE QUEIROZ, JOSE ALVES BENTO, HUGO ALEXANDRE 

DOS SANTOS, JOSE GILSON REGO GONÇALVES, JADER JUNIOR 

DE LIMA ARAUJO, FRANCISCO GUTEMBER BESSA DE ASSIS E 

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES. O Vereador Gordo do Bar 

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

assistindo através do facebook, e dar boas-vindas aos vereadores 
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Bolinha e Xixico, e que hoje retribui o que ouvia da vereadora quando 

voltou após o seu problema de saúde; que seja bem vinda e que Deus 

está na frente. E parabeniza o ver. Hugo Alexandre por ter ido atrás e 

ter conseguindo uma viatura para a polícia militar de Pau dos Ferros, e 

que isso é uma prova da preocupação com a população da cidade. Em 

seguida o vereador pede ao senhor presidente que usando do artigo 37, 

inciso 38, do artigo 50 e do parágrafo 7º. Que gostaria que o Presidente 

colocasse em pratica o projeto lei nº1808/2017 que foi votado nesta 

casa de autoria do mesmo, mas que não foi sancionado pelo prefeito e 

pede que seja promulgado pela casa. O Vereador Xixico cumprimenta a 

todos os presentes, e diz que gostaria de ter uma resposta do prefeito a 

respeito das sucessões sociais, que foram aprovadas emendas na casa, 

mas que ainda não foi repassado para nenhuma entidade beneficiada, 

que chega a ser até uma enganação pela expectativa de cada entidade. 

E que quer pedir ao prefeito que tome as providências em pedir para 

retire o mato dos sangradouros do açude 25 de março, pois estão 

tapados correndo o risco de acontecer algum desastre caso tenha mais 

chuva. 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 agradecer a Deus pelas orações em prol da colega 

vereadora Bolinha, uma grande guerreira, e que fica muito feliz vê-la na 

casa hoje. E que todos estão em oração para que Deus ilumine o 

tratamento da mesma. Em seguida o vereador diz que está triste pelo 

ocorrido com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma injustiça em 

prender a quem tanto ajudou a população brasileira em especial aos 

pobres. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, 

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

as boas-vindas a vereadora Bolinha, e dizer que desde as primeiras 

notícias que tive da enfermidade que hoje ela está combatendo, já 

começou uma grande campanha de oração a Deus, pedindo pelo 

reestabelecimento da sua saúde, e que continuará junto, pois tem 

certeza que o médico dos médicos vai reestabelecer sua saúde e lhe 

curar. Também dar as boas-vindas ao vereador Xixico. E por fim diz que 
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gostaria de falar da sua viagem até a capital Natal, e que conseguiu em 

parceria com o Deputado Estadual Jacó Jacome uma viatura policial 

para a cidade de Pau dos Ferros. E que se alegra com essa conquista 

para a cidade, que fica feliz por quem fica feliz por esse recurso, mas 

que fica triste por aqueles que tentam te derrubar por questão de 

aparecer. Mas que isso não te calara e nem fará desistir de buscar 

benefícios da cidade, pois é vereador de Pau dos Ferros e estará 

sempre buscando benefícios para a cidade. O Vereador Gilson Rego 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o Senhor Presidente pela 

postura em pedir aos vereadores que se detenha ao assunto em 

discussão no momento, pois se misturado irá confundir a população que 

está ouvindo. E diz que irá cobrar da gestão o por que as respostas das 

indicações não estão vindo para a casa legislativa para o conhecimento 

dos vereadores. Em seguida diz que fica feliz em saber que a cidade 

está esburacada, pois é sinal de que está chovendo, então que venha 

chuva, e que a cidade fique ainda mais esburacada. Pois a 

terraplanagem está sendo feita por bairros, e que tem que ter paciência 

para que a prefeitura possa fazer o seu trabalho. E que tem uma grande 

satisfação em ter a vereadora Bolinha de volta a casa e que sem 

dúvidas irá vencer essa batalha, pois é uma mulher de muita fé. Por fim 

diz ao ver. Xixico que é bom falar com precisão, pois será que essas 

entidades que não estão tendo o repasse das emendas aprovadas 

estão devidamente com a sua documentação em dia para o 

recebimento da quantia destinada. E que também gostaria de 

parabenizar o ver. Hugo pela conquista para a cidade. O Vereador Jader 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que gostaria de informar que 

as associações já estão recebendo o repasse, e que teve a informação 

que as que ainda não receberam irá receber até o fim do mês. Por fim 

agradece a Deus pelo retorno do ver. Xixico e da ver. Bolinha, para que 

Deus ilumine a vida de todos e que seja vencida toda e qualquer 

doença, e que todos estão em suas orações. O Vereador Gugu Bessa 
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cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz estar muito feliz pela presença da 

Ver. Bolinha e que sempre pede a Deus pela sua saúde, para que Deus 

possa te curar e abençoar sua vida, pois é merecedora por todas as 

boas obras já prestada a população e aos que necessitam de sua ajuda. 

E que também gostaria de parabenizar o ver. Hugo pela conquista para 

a cidade. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que mais uma vez gostaria de agradecer a todos os colegas e 

amigos, pelas orações e votos de reestabelecimento de sua saúde, por 

todas as orações dos amigos que entraram em contato e pediram a 

Deus por sua saúde, e que continuem a pedir por sua saúde, que tem 

certeza que sua força vem de todas as orações em sua intenção. Em 

seguida 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                                                  Francisca Itacira Aires Nunes                              
           Presidente                                                                              Secretário 
 


