
1-12 
 

 Estado do Rio Grande do Norte 
 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 
 Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato 
 Rua Pedro Velho, 1291 - Centro. 
 CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN - Telefax - 3351-2904 
  E-mail:contato@camarapaudosferros.rn.gov.br  

camarapaudosferros.rn.gov.br    

 

     Ata da 11ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa 

da 18ª (Décima Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos 

Ferros, realizada aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 

17h30minh (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 

secretariado pela Vereador Hugo Alexandre dos Santos. O Exmo. Sr. 

Vereador convidado pelo presidente da casa, em substituição a secretaria 

ausente por motivos de saúde, justificar também a ausência do ver. Gordo 

do Bar que teve que se ausentar para resolver problemas pessoais, a 

ausência do Ver. Xixico que se encontra em Brasília. Em seguida o 

Senhor secretário fez a conferência do quórum, verificando-se o 

comparecimento dos seguintes vereadores: FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, JOSÉ ALVES BENTO, 

RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE 

ASSIS, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS 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. Dando continuidade O 

Presidente passou a Pauta da ordem do dia para Ao Senhor secretário 

fazer a leitura que consta as seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 

1782/2017, PROJETO DE LEI Nº 1786/2017, PROJETO DE LEI Nº 

1823/2018, PROJETO DE LEI Nº 1825/2018, PROJETO DE LEI 
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COMPLEMENTAR Nº 0013/2018, INDICAÇÃO Nº 033/2018, 

INDICAÇÃO Nº 038/2018, MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR Nº 

011/2018. Dando continuidade O Senhor presidente passou o Projeto de 

lei Nº1782/2017 para a Senhor Secretário para que seja feita a leitura que 

tem como lei: Reconhece de Utilidade Pública o Grupo de Escoteiros 

Caio Vianna Martins - 37º RN e dá outras providências. Concluída a 

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

lei. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que esse 

grupo de escoteiro tem um grande serviço prestado a população tendo 

em sua Presidência Juvêncio que é um homem que tem dedicado muito 

de sua vida a esse grupo de escoteiro que tem tentado salvar a tradição 

da cidade através do desfile do dia 7 de setembro. Portanto está de 

parabéns esse grupo de escoteiros por esse reconhecimento através de 

seu trabalho. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, nesse momento especial a esse grupo de Escoteiro Caio Viana, 

e que o Ver. junhão já falou tudo sobre esse grande grupo, pois é muito 

importante esse resgate do dia 7 de setembro. Que esse é um 

reconhecimento justo. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos 

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

facebook e que tem muita burocracia para que seja feito esse 

reconhecimento de utilidade pública e que não sabe como funcionava nas 

outras legislaturas que gostaria até que o Presidente pudesse explicar, 

mas que esse reconhecimento é mais que merecido pois eles fazem um 

grande trabalho por nossa cidade. E estão de parabéns todos que fazem 

parte desse grupo de escoteiros que é Caio Viana. Em resposta ao Ver. 

Hugo Alexandre o Presidente diz que há alguns anos atrás os títulos que 

eram dados, era muito seguro pois na verdade não tinha nenhuma 

documentação que assegurava que a entidade era mesmo prestadora de 

serviços à comunidade, bastava apenas um projeto solicitando o título. 

Mas hoje após a lei municipal que foi de autoria desta casa legislativa, são 

vários os requisitos. Além da documentação legal como estatuto, ata de 

fundação, registro em cartório, CNPJ, declaração de autoridades, como 

também tem que comprovar as atividades da associação durante os dois 
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últimos anos que antecede a tramitação da proposição. E muitas ainda 

não conseguiram esse reconhecimento por não ter nenhuma atividade, 

pois algumas são criadas apenas para se beneficiar politicamente. E que 

se não se engana foi de autoria da ex-vereadora Martas Pontes, e que 

após essa lei tudo ficou mais correto e dentro da lei. O Vereador Renato 

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

assistindo através do facebook, e parabenizar os propositores, e que 

carrega consigo essa bandeira dos escoteiros, que no início dessa 

legislatura a emeda foi de sua autoria. E que falar do Grupo Caio Viana 

Martins, e falar de sua vida. E diz que Caio era um menino comum ao seu 

tempo, mudou-se para Belo Horizonte com a família aos oito anos, onde 

passou a estudar no Grupo Escolar Barão do Rio Branco até o 4º ano 

primário. Ingressou no Movimento Escoteiro aos catorze anos, ao iniciar 

seus estudos em outra escola, o Colégio Arnaldo e Afonso Arinos, que 

patrocinava, na época, o Grupo Escoteiro Afonso Arinos. No dia 18 de 

dezembro de 1938 o grupo organizou uma excursão de trem a São 

Paulo com 25 membros. Os escoteiros viajavam no vagão da primeira 

classe do trem noturno da Central do Brasil, que possuía no total 11 

vagões, quando, por volta das 2 horas da madrugada do dia 19 de 

dezembro, este se chocou com um trem cargueiro que vinha em sentido 

contrário, provocando um terrível desastre no qual morreram cerca de 40 

pessoas. Caio, na época, monitor da Patrulha Lobo, recebeu uma forte 

pancada na região lombar durante o choque, o que mais tarde revelou-se 

mortal, mas mesmo assim persistiu em ajudar os outros escoteiros que se 

reuniram para decidir a melhor maneira de agir. O primeiro passo foi a 

procura dos membros que não haviam sido encontrados até o momento, 

o lobinho Hélio Marcos de Almeida Santos e o escoteiro Gerson Hissa 

Satuf, encontrados já mortos. Os escoteiros continuaram prestando os 

primeiros socorros a todos os feridos e fazendo uma grande fogueira para 

auxiliar as buscas e o trabalho de salvamento. Para isso, utilizaram todo 

material que tinham disponível, os colchões, cobertores e lençóis dos 

vagões-leitos, confeccionando macas e abrigo para as pessoas mais 

feridas. O acidente, que ocorreu entre as estações de Sítio e João Aires, 

próximo à cidade de Barbacena, só recebeu socorros às 7 horas da 
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manhã do dia 19. A equipe de socorro transportou os passageiros feridos, 

inclusive alguns escoteiros, para um hospital em Barbacena. Como não 

havia macas para todos, e ao ver ao redor dele pessoas mais 

necessitadas, Caio Viana Martins recusou ser levado de maca, dizendo: 

"Um Escoteiro caminha com as próprias pernas”. Foi andando, junto a 

seus amigos, até a cidade, mas, ao chegar ao hotel, sentiu-se mal e foi 

levado à Santa Casa, onde veio a falecer, por conta do rompimento de 

vísceras e um grave derrame interno. Caio Vianna Martins foi sepultado 

no mesmo dia, no cemitério de Bonfim, na Zona Norte de Belo Horizonte, 

junto ao lobinho Hélio e ao escoteiro Gérson. A história desse grupo não 

poderia ter um melhor nome, através de uma boa administração Juvêncio 

tem feito diferença afrente desse grupo mesmo com toda dificuldade 

encontrada pois não tem verba destinada a eles para custear seus 

trabalhos, que lembra que já foram feitos muitos projetos mas que não 

são feitos os repasses. O vereador Eraldo Alves diz que faz jus esse 

projeto a esse grupo que tanto faz pela cidade, e que já admira a anos os 

grupos de escoteiros. 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 Nº1786/2017 para a Senhor Secretário para que seja feita 

a leitura que tem como lei: Denomina a Av. Principal, de Av. Dr. 

Francisco Almino de Souza, localizada no Loteamento Ares da Serra. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou os trabalhos da mesa 

para o segundo secretário ver. Galego do Alho para defender a matéria. 

O Senhor presidente interino passa 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 é 

com muita satisfação que apresenta essa proposta, pois Dr. Almino que 

residiu muitos anos em Pau dos ferros, ele era o médico das crianças, e 

teve o prazer de acompanhar seu trabalho na fundação CESP, um homem 

muito tranquilo e cativante. Um cidadão de bem conhecido e que deixou 

um grande legado de amigos, pai e medico para a cidade. Um home de 

bem que é merecedor dessa homenagem. O Vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 
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assistindo através do facebook, e diz que como bem falou o Ver. Eraldo 

Alves, esse homem foi de grande importância para a cidade e 

principalmente para 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 Eraldo Alves reassume os trabalhos da mesa. Em seguida o 

Ver. Hugo Alexandre pede ao senhor Presidente permissão para 

apresentar e ler o Requerimento Nº001/2018 de sua autoria que tem 

como emenda: para que seja inserido como regime de urgência 

especial o Projeto de Lei Nº1823/2018 de autoria do Executivo. Pós 

atendido o pedido do Ver. Hugo Alexandre o senhor Presidente colocou o 

requerimento em votação que não havendo discussões foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Em seguida o senhor 

Presidente colocou em votação o regime de urgência especial que foi 

aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Dando 

continuidade O Senhor presidente passou passa o Projeto de lei 

Nº1823/2018 para a Senhor Secretário para que seja feita a leitura que 

tem como lei: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos 

Agentes Comunitários de Saúde - ACS e aos Agentes de Combate às 

Endemias - ACE, incentivo financeiro adicional, e dá outras 

providências. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 

ao ver. Gugu Bessa defesa do projeto de lei por ausência do líder do 

Governo e líder da Bancada. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a 

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

do facebook, e diz que esse projeto e de muita importância pois já foi 

discutido em reunião com agente de endemias, prefeitos e vereadores e 

que conseguiram chegar num acordo, então esse projeto já foi mais que 

discutido e acordado entre os profissionais. O Vereador Renato Alves 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o ver. Hugo Alexandre pelo 

requerimento, e que vai votar no projeto porque foi acordada pelos agente 

mas que queria votar nos 100%. Pois eles não estão sendo tratados com 

zelo, pois até o fardamento veio mal feito e de tamanhos muito grandes. 

E o servidor nunca deve ser penalizado e tem que ser respeitado, pois o 
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funcionário que trabalha satisfeito tem uma melhor produção. E que como 

seu pai dizia que quem tem vergonha não faz vergonha a ninguém. O 

Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como 

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

satisfatório ver vários agentes hoje nesse na plenária da casa, e que você 

não tiveram uma vitória pois a vitória seria os 95%. E que costuma dizer 

que o agente de saúde a ponta da lança para a saúde. E que a própria lei 

estimula o gestor a usar do bom senso quando sugere os 95%. Mas o 

gestor não olha com mais humildade para esses profissionais por que ele 

não tem família que precise ou que trabalhe nesses cargos, e por isso não 

se solidariza com esse incentivo completo. E esse servidor é merecedor 

desse do incentivo, pois na maioria das vezes sofre humilhação e muitas 

das vezes arrisca sua vida, trabalhando diariamente sem nenhum tipo de 

segurança. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz 

que escutou atentamente as palavras do Ver. Renato, e que diz que foi 

um leilão e não um acordo, mas que fica feliz em terem chegado a um 

objetivo, e que cada um possa se lutar sempre pelos seus objetivos. E 

que concorda com o Sarg. Monteiro em suas palavras em dizer que seria 

bom os 100% e que era o que ele desejava também. O Vereador galego 

do cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o Ver. Renato por 

suas palavras, e que esse batalhadores que vivem de sol a sol para 

ganhar o seu pão de cada dia. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta 

a todos os presentes, e que gostaria de confessar que esteve nessa 

reunião em que discutiram a porcentagem, e que se deparou com uma 

grande sinuca por não ter ainda lido o projeto. E que na oportunidade ficou 

calado, apenas a observar e viu que Damiana se expressou muito bem 

seus palavras, e que ao final da reunião a categoria teve que negociar e 

aceitar a porcentagem de 70%, e que essa semana recebeu uma ligação 

que pediu para que fosse colocado em votação como regime de urgência 

e que depois de muito pesquisar conseguiu uma brecha para esse projeto 

ser votado. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, 

diz que ficou feliz que os edis se solidarizarão ao grupo de agentes e 

endemias e saúde, votando a favor do projeto. E que também queria que 

eles tivessem direito de aos 100% pois eles são merecedores de toda e 
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qualquer melhoria. E que não deixem se levar em dizer que os vereadores 

não estão fazendo nada e que só ficaram de braços cruzados. E que 

queria que tivesse chegado ao máximo, mas que de qualquer maneira 

estão de parabéns pelo valor atingido. O senhor Presidente diz que não 

poderia deixar de se reportar a esse projeto, pois foi abordado diversas 

vezes por agentes de endemias em relação a esse projeto, se já teria 

chegado a caso e de quais medidas seriam tomadas. E pra surpresa a 

demora do projeto chegar na casa, e que não ver com bons olhos quando 

um gestor ver que os direitos existem e tenta ganhar tempo, causando 

indignação e chateação a esses profissionais da saúde que muitas vezes 

são mal recebidos por pessoas que não sabem o verdadeiro valor do 

serviço prestado com esses servidores. E pra surpresa quando o projeto 

chegou a casa e a categoria tomou conhecimento, foi convidado para ir 

ao gabinete do Ver. Gugu Bessa e disseram que o projeto veio totalmente 

errado de como teria sido acordado com a gestão municipal. E pediram 

para que não tramitasse o projeto por que iam tentar conseguir uma 

modificação, que recebeu também um ofício de sindicato de saúde 

pedindo que fosse modificado o projeto, mas isso não foi possível pois era 

de autoria do Executivo Municipal. Logo após como falou o colega Ver. 

Gugu teve uma reunião entre os agentes e o chefe do Poder Executivo, 

ao qual chegaram a esse denominador de 50% a 70%. E o programa que 

era para passar a ser um incentivo, passou a ser um transtorno, pois 

depois do que foi acordado foi modificado e depois foi buscado para se 

ter um direto, acabou que tem certeza que esse percentual não agradou 

a categoria. Se não agrada por que excluíram aquilo que é um direito de 

vocês, como é que o incentivo que passa a ser um transtorno para receber 

vai está dando satisfação em seu desenvolvimento. Mas que acredita que 

todos continuaram prestando o seu serviço com excelência, respeito e 

educação, não pelo incentivo por que na verdade deixou de ser uma 

motivação e passou a ser um transtorno. Por que se você quer cobrar 

você tem que motiva, por fim diz que é lamentável não ter chegado a 

porcentagem máxima e merecida. E que não é comum um vereador 

apresentar um requerimento pedindo pra que seja votado o regime de 

urgência em um projeto do Executivo. Isso é sensibilidade e compromisso 
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com a população, uma ação louvável e digna de parabéns. Por fim diz 

que a casa estará sempre de braços abertos para toda a população. 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 

Nº1825/2018 para a Senhor Secretário para que seja feita a leitura que 

tem como lei: Denomina a Rua Projetada, de Rua Rafael Ferreira de 

Oliveira, localizada no loteamento Ares da Serra. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou os trabalhos da mesa para o segundo 

secretário ver. Galego do Alho para defender a matéria. O Senhor 

presidente interino passa 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 é com grande 

satisfação que defende essa matéria para esse grande homem de bem, 

agricultor, marceneiro, grande pai, amante da poesia e um homem 

exemplar, que residiu sua vida toda no sitio alagoinha. E que essa via 

pública é aquela antigo corredor que dar acesso ao sitio alagoinha, e essa 

é uma proposta pelo reconhecimento daquele grande matriarca, uma 

home que se dedicou a família, amigos e a sua comunidade. Proposta 

justa em homenagear esse cidadão que criou muito bem e sua família e 

deixou o seu exemplo e legado em sua família. O Vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o vereado por essa 

proposição, pois é mais que justa essa homenagem a esse grande 

amante da poesia. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que o vereado está de parabéns pela proposição. E que 

já foi com sua banda de música muitas vezes na comunidade do sitio 

Alagoinha, e que conheceu sua família que recebe a todos muito bem, e 

que essa homenagem justa. 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 

Eraldo Alves reassume os trabalhos da mesa e passou o Projeto de lei 

complementar Nº013/2018 para o Senhor Secretário para que seja feita 

a leitura, Concluída a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente 

encaminhou para as comissões temáticas da casa, pois esse é dos 
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projetos mais importantes que vai tramitar na casa nesse ano de 2018. 

Projeto que foi esperado a décadas, e que está chegando a casa para a 

alegria dos edis, e que esse é um projeto em que vão ter muito trabalho e 

que todos deveram se debruçar diante dele, e que também irá promover 

audiências públicas para debate com a população. E que ver esse projeto 

chegar a essa casa legislativa lhe deixa muito feliz, e que esperar contar 

com toda a população para debate e possíveis mudanças. E 

posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. O Senhor 

Presidente passou o indicação nº 033/2018 para o Senhor Secretário 

para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo 

Municipal, a pavimentação e drenagem da Rua Costa Rica, no Bairro 

Nações Unidas. 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, e diz que gostaria de reivindicar essa 

melhoria para a referida rua, pois os moradores necessitam urgentemente 

dessa pavimentação. Em seguida 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 038/2018 para o Senhor Secretário para que seja 

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

continuação e drenagem da Rua Abdon Pinheiro, no Bairro Frei 

Damião. 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, e diz que reivindica a continuação dessa pavimentação pois 

a rua tem uma necessidade urgente. O Vereador Gugu Bessa 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa proposição é de muita 

importância pois os vereadores necessitam com urgência que seja feita 

pavimentação e drenagem daquela rua. Em seguida 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 Moção de Profundo Pesar Nº 0011/2018 para o Senhor 

Secretário para que seja feita a leitura que tem como ementa: Moção de 

profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Maria das Dores da Silva. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/s autor (a) 
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dessa moção de pesar. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz a família que ninguém quer ter percas, e que lembra que 

quando Maria e José foram as festividades de pascoa, e se deram de 

conta no caminho de volta que seu filho não estava, e que voltaram e 

encontraram Jesus reunido com os doutores da lei, que nesse teve o 

momento de angustia dessa mãe e desse pai, ao perder o filho. E que 

sabe o momento de angustia que a família está passando em perder sua 

mãe nas portas de uma data comemorativa. Uma perca de uma grande 

mãe, exemplar e que se foi deixando muita saudade, mas também um 

grande legado de ensinamentos. E feliz quem morre em sua cama e na 

sua casa, pois a doença é como se fosse uma subida ao calvário, um 

momento de falar com Deus se preparando para um bom lugar no céu. O 

Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, e diz que está 

feliz em estar prestando essa homenagem a essa grande mulher que 

partiu do conviveu de todos para o lado de Deus, essa grande mulher que 

deixou uma grande saudade aos que ficaram aqui na terra. E que tem 

certeza que ela está no céu olhando por todos, que espera que todos 

continuem suas lutas com vitória. O Vereador Sarg. Monteiro 

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

assistindo através do facebook, e diz que um prazer participar dessa 

última homenagem a essa grande mulher que foi Dona Dodô, que tem a 

certeza que está em um bom lugar no céu cuidando de cada um dos seus 

que ficaram aqui na terra. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a 

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

do facebook, e diz que tem certeza que onde ela tiver estará olhando por 

toda sua família. E diz que gostaria de se congratular a família que está 

passado por essa grande, e que é bem verdade que uma pessoa com 

essa grande história de humildade e honra a toda a família, que é 

impossível não sentir saudade masque permaneça sempre as boas 

lembranças. Em seguida o senhor Presidente colocou a moção de 

pesarem 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 aberto o pequeno EXPEDIENTE com 
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os seguintes Vereadores: JOSE ALVES BENTO, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA. O Vereador Galego do 

Alho cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria de agradecer 

a Deus por esta vivo, e cobrar do Senhor Prefeito Leonardo Nunes Rego 

o pagamento das emendas que foram aprovadas na casa e que até o 

momento ainda não foram repassadas as instituições que estão 

precisando desses repasses, pede a sensibilidade para que seja 

cumprida essas emendas. Gostaria também de reforçar mais uma vez o 

pedido para que seja colocado um vigia na praça do bairro João XXIII pois 

estão acabando os equipamento de academias que ali foram estalado. 

Reforçar também o pedido para que seja consertado o carro de transporta 

a carne para o açougue público. Então quer pedir ao gestor que que se 

sensibilize diante dos problemas da cidade e tente resolver essas 

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

e diz que gostaria de parabenizar a todas as mães pelo seu dia que será 

no próximo domingo. E que vem a tribuna também para pedir ao Executivo 

Municipal que olhe pelo povo da Cidade de Pau dos Ferros e pelos 

cidadãos que vem passado por um grande problema que é o transporte 

da carne do município. E que alguns blogs andaram querendo denigrir a 

imagem dos vereadores por estarem fiscalizando a cidade, mas o dever 

do vereador é fiscalizar e cobrar melhorias para a população. O Vereador 

Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, e que vem a tribuna para 

desejar um feliz dia a todas as mães, não só aquelas que estão ao lado 

de seus filhos aqui na terra, mas também aquelas que olham por seus 

filhos do céu. E que Nossa Senhora da Conceição abençoe todas as mães 

do Brasil e do mundo. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que gostaria de usar seu tempo na tribuna 

simplesmente para parabenizar amiga, vereadora Bolinha que ontem 

completou mais um ano de vida, e que neste momento deixa seu abraço 

e desejos de muitas felicidades. Pois todos são sabedores que está 

guerreira está passando por um momento difícil de saúde e que todos 

estão pedindo e horando e que com certeza Deus irá abençoar sua vida 

e todos os seus caminhos, também te dando muitas graças 

reestabelecendo sua saúde. O Senhor Presidente diz que gostaria 
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também de deixar seus parabéns a todas as mães. E em especial a sua 

mãe Dona Salete, sua esposa Alzenir, suas irmãs que através de Elenilda 

saúda as demais. Um dia especial para aqueles que ainda convivem ao 

lado de sua mãe, dia de abraçar e dar carinho. E para aqueles que suas 

mães já partiram dias de lembrar e até ficar triste. E aproveitar a 

oportunidade para também parabenizar pela passagem de seu 

aniversário e do dia das mães. 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                                                              Hugo Alexandre dos Santos 
           Presidente                                                                                  Secretário Adoc 

 

 

 


