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Ata da 14ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª (Décima 
Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, realizada aos trinta 
dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 17h52minh (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: HUGO 
ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO 
GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, 
FRANCISCO JOSÉ FERNANDE DE AQUINO, RENATO ALVES DA SILVA, 
FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE QUIROZ 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. Em seguida o Senhor 
presidente justifica ao senhores vereadores que a ata da sessão anterior não foi 
concluída e será apresentada na próxima 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 Nº 1827/2018, 
INDICAÇÃO Nº 037/2018, INDICAÇÃO Nº 039/2018, INDICAÇÃO Nº 046/2018, 
INDICAÇÃO Nº 047/2018, INDICAÇÃO Nº 048/2018, INDICAÇÃO Nº 049/2018, 
REQUERIMENTO Nº 001/2018. Em seguida o Senhor Presidente passou o 
Projeto de lei Nº1827/2018 para a Senhora Secretária para que seja 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 A 
INDICAÇÃO Nº 037/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura 
que tem como ementa: Reque ao Executivo Municipal, a pavimentação de 
saneamento da Rua Eliseu de Queiroz, no Bairro Centro. Concluída a leitura 
o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da Indicação. O Vereador 
Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 
assistindo através do facebook, e diz que essa rua é conhecida por todos, 
pequena mas que os moradores reivindicam essa pavimentação e drenagem, 
pois agora no período chuvoso fica ainda mais difícil o acesso. Pede também a 
secretaria de obras que olhe por aquela rua pois está em estado de calamidade. 
O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, como também a 
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todos que estão assistindo através do facebook, parabeniza o Ver. Gugu por seu 
pedido, e que é de necessidade essa melhoria, coisa simples que com interesse 
é resolvido. Em seguida o senhor Presidente colocou o indicação em votação 
que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 
presentes. O Senhor Presidente passou o indicação nº 039/2018 para a 
Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer 
ao Executivo Municipal, que seja feita a pavimentação e drenagem da Rua 
Benedito Fernandes Sampaio, no Bairro Carvão. Concluída a leitura o Senhor 
Presidente passou a palavra ao/a autor (a) da Indicação. O Vereador Gugu 
Bessa cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa rua é muito conhecida 
por todos e nessa rua os moradores vem pedindo a muito tempo essas 
pavimentação e drenagem pois a rua está muito danificada impedindo os 
moradores de transitarem. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, 
e diz que essa rua merece muito que seja feita essa melhoria pois até o acesso 
para pedestres está muito ruim principalmente agora nesse período chuvoso. 
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 Indicação Nº 046/2018 para a Senhora Secretária 
para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo 
Estadual, a reforma da Quadra Poliesportiva (cobertura, Redes e Telas de 
Proteção, Iluminação e Piso) da Escola Estadual José Fernandes de Melo. 
Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao autor da Moção de 
pesar. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como 
também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que essa 
reforma é uma necessidade para que os jovens possam praticar seu esporte e 
os professores tenham mais dignidade para trabalhar. O Vereador Gugu Bessa 
cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo 
através do facebook, e parabeniza o ver. Galego do Alho por esse importante 
pedido, pois a referida escola pede para que os alunos possam praticar seu 
esporte. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, como 
também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que quando 
esteve secretário de esporte em Pau dos Ferros fez uma visita a escola e 
verificou que a referida quadra estava em uma situação caótica, e em visita 
novamente da semana passada constatou que essa reforma precisa ser feita 
com urgência. E parabeniza o ver. galego do Alho, e que espera que seja olhado 
com bons olhos pelo Executivo Estadual. O Vereador Renato Alves cumprimenta 
a todos os presentes, e parabeniza o ver. galego do Alho pois é uma 
necessidade urgente daquela escola, que seria até mesmo um entretenimento 
para os alunos em horários vagos. O Ver. Hugo diz que lá existe um projeto 
social esportivo de muita importância naquela unidade de ensino que é 
organizada por O senhor Justino. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos 
os presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, 
e parabeniza o ver. Galego do Alho pela indicação, e essa é uma necessidade 
não só nessas mais em todas as quadras do Estado. O Vereador Junhão 
cumprimenta a todos os presentes, e diz que o sol de Pau dos Ferros tem uma 
necessidade também que seja feita a cobertura em todas pois o sol é escaldante 
em nossa cidade. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz 
que essa quadra merece uma reforma urgente, uma das primeira quadras da 
cidade merece ser vista com bons olhos, mas que acha difícil essa melhoria ser 
feita. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como também 
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a todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o ver. pela visão 
de solicitar as providencias dessa quadra na unidade de ensino, que a anos ela 
foi construída e nunca foi pedida nenhuma melhoria naquela quadra. E que 
espera que seja atendida que está na torcida para que seja feita essa reforma, 
e que não acha impossível ser feita essa melhoria. O Vereador Junhão 
cumprimenta a todos os presentes, e diz que espera que seja feita essa reforma 
mas que acha impossível ser feita esse ano por que o tempo é pouco até o 
próximo ano, mas que espera que seja feita essa melhoria. O Vereador Xixico 
cumprimenta a todos os presentes, diz que acha difícil o governador atual fazer 
pois ele não a três anos atrás está mais difícil agora fazer no final do mandato, 
e que acha muito difícil ele ganhar e ainda mais registrar candidatura. Mas que 
se ele ganhar pode ser que ele faça. Por fim o vereador diz que acha até que 
muita gente na eleição para Governo votará em branco, nulo e que algumas 
pessoas nem saíram de sua casa, e para as pessoas que decidirem não votar 
ele se ofereceu para parar o valor da multa. A Vereadora Itacira Aires 
cumprimenta a todos os presentes, diz que a solicitação está sendo feita agora 
então não teria como uma solicitação ser atendida antes de ser feita. O senhor 
Presidente Parabenizou o vereador pela iniciativa, e diz que também passou por 
aquela quadra, e que torce para que esse requerimento seja atendido. 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 Indicação Nº 047/2018 para a Senhora Secretária 
para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo 
Municipal a pavimentação e drenagem da Rua Cícero Trajano, no Bairro 
São Benedito. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao 
autor da moção de Pesar. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 
presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 
diz que faz essa reinvindicação e pede que seja atendida, pois a referida rua 
encontrasse precisando dessa melhoria para aqueles moradores. O Vereador 
Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o Vereador pela 
indicação, e diz que essa rua já foi divulgada na lista das ruas que irão ser 
pavimentadas assim como mais algumas ruas daquele bairro. E que espera que 
ao chegar essa indicação ao Poder Executivo seja visto com bons olhos. O 
Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como também a 
todos que estão assistindo através do facebook, e diz que seria bom se já tivesse 
sido realizada essa melhoria, e que através de rede social já fez pedido pra a 
melhoria dessa rua. Que já foi até questionado por moradores da rua que por 
sua cobrança ainda não teria sido feita essa pavimentação e drenagem. O 
Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, diz que essa rua está 
necessitando muito dessa pavimentação e drenagem e espera que seja feita 
essa melhoria. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, e 
parabeniza o Ver. Galego do Alho, e diz que já colocou umas indicações com 
ruas de nome Cicero e que a Vereadora Bolinha falou que seu sonho era que 
fosse realizada a drenagem e pavimentação dessas ruas. E convida a todos para 
continuarem cobrando para que possa alcançar esse pedido que já vem de anos. 
O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que o Prefeito tem 
o dever de pavimentar as ruas, mas que ver muitos donos de loteamentos que 
não pavimentam seus loteamentos. E que é bom que as pessoas vejam quando 
forem comprar se são pavimentadas as ruas, pois algumas das casas feitas pela 
caixa já tem suas ruas calcadas, não sabe se é arrumadinho com o Executivo 
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Municipal. Pois a cidade está crescendo e está dificultando muito a 
pavimentação de todas as ruas. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos 
os presentes, e diz que deve ser olhado por todos os órgãos competentes pois 
isso ajuda na moradia evitando vários problemas. O senhor Presidente diz que 
a título de informação existia uma normas federal que os loteamentos para serem 
registrados, legalizados e vendidos além da exigência de deixar algumas áreas 
verdes deveram ter toda uma infraestrutura de água, saneamento básico e 
pavimentação, mas a pressão foi muito grande em cima dos governos que 
acabaram tirando a exigência de pavimentação. A Vereadora Itacira Aires 
cumprimenta a todos os presentes, e diz que já fez requerimento também pela 
referida rua e que antes de ser vereadora já ouvia os reclames dos moradores 
daquelas ruas, então a anos aquele povo vem clamando aquela pavimentação 
e cada candidato que passa assume o compromisso e até hoje nada resolvido. 
O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, e diz que se viu 
na condição de esclarecer que a gestão atual já calçou várias ruas na cidade e 
que serão muitas outras ruas calçadas, que é de muita importância que essa rua 
seja calçada para beneficiar os moradores que sofrem ainda mais nesse período 
chuvoso. 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 048/2018 para a 
Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer 
ao Executivo Municipal, que seja feita uma passagem molhada no Sítio 
Jatobá, que dá acesso a comunidade Perímetro Irrigado e Sítio Barragem. 
Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra aos autores da 
Indicação. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como 
também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que a 
justificativa já é bem clara, e a necessidade dessa passagem molhada é por que 
impossibilita passar do Perímetro para a Barragem, então a necessidade é muito 
grande pois o fluxo de pessoas que transitam por esse trecho é grande. Por fim 
pede que o prefeito olhe com bons olhos para esse pedido para que seja 
resolvido esse problema que já vem de muitos anos atrás. O Vereador Xixico 
cumprimenta a todos os presentes, e diz que esteve lá com o Ver. Sarg. Monteiro 
e constatou que é uma necessidade das comunidades. O Vereador Gugu Bessa 
cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo 
através do facebook, e parabeniza os vereadores autores da proposição, pois 
essa é uma reivindicação de grande necessidade que vem de anos e que espera 
que seja atendida. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, 
como também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que o 
pedido daquela passagem molhada já é uma luta antiga que vem massacrando 
aquela população, e que espera que seja atendida essa indicação. O Senhor 
Presidente parabeniza os vereadores pela proposição e que espera que seja 
feita essa passagem molhada para a melhoria daquela população. 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 049/2018 para a Senhora Secretária para que 
seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Executivo Municipal que 
atenda ao Requerimento nº 068/17 (Pavimentação da Rua Alzira Diógenes, 
no bairro Paraíso). Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 
ao/a autor (a) da Indicação. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 
presentes, e diz que essa indicação foi cobrado por vários moradores pois a rua 
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está intransitável, e vem reforçar esse pedido para que possa ser tomada as 
devidas providências. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 
presentes, e agradece ao ver. Xixico pela indicação para reforçar um pedido feito 
por ele, uma rua que já foi feita a drenagem pelos moradores, que o pedido hoje 
é só que seja feita a 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 Vereador Renato Alves pede para fazer um 
requerimento verbal, respeitando o regime interno da casa o art. 110, inc. XII 
convocação da Secretaria de Saúde para esclarecimento pertinente ao que 
tange a saúde do município. O senhor Presidente diz que está respaldado para 
a convocação, mas que o requerimento tem que ser por escrito sendo que 
tratasse que convocação de secretário. Que já tinha sido informado que esse 
requerimento seria apresentado em regime de urgência, mas que não sabe por 
que não está pronto por escrito. O Ver. Gugu Bessa diz que iria colocar o 
requerimento mas por já está com duas matérias em pauta, solicitou ao ver. 
Renato Alves. E sugere que poderia ser aceito o verbal e depois oficializariam 
com um por escrito. O senhor Presidente diz que para convocação de secretário 
deve ser por escrito, que preparem para a próxima semana que aprovam e 
convoca sem nenhum problema. Em seguida o Senhor Presidente passou o 
Requerimento nº 001/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 
leitura que tem como ementa: Audiência Pública - Prevenção e Combate à 
Leishmaniose. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 
autor (a) da Indicação. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 
presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 
diz que como candidato a vereador que foi, uma das principais bandeiras que 
prometeu defender como vereador foi justamente aos animais abandonados nas 
ruas da cidade, e vem também defendendo a criação do centro de zoonoses da 
cidade que inclusive foi incluído no PPA e na LOA, para que o gestor municipal 
pudesse criar este centro, infelizmente a secretaria de saúde ainda não criou 
esse centro de zoonoses, e em reunião breve com ela ficou sabendo que foi feito 
um convenio com uma associação da cidade de Apodi, porém seria algo 
temporário enquanto estaria sendo feito um planejamento para que fosse criado 
o centro de zoonoses da cidade de Pau dos Ferros. E que na semana passada 
começou a ser colhido alguns animais. Participou também de uma reunião entre 
agentes de Endemias e a secretária de saúde, onde eles estavam preocupados 
pois os cães que haviam sido apreendidos no dia anterior foram diagnosticados 
praticamente todos estavam com suspeita de calazar, quando fala em suspeita 
é por que o exame que é feito pelo veterinário através da secretaria de saúde 
ele não confirma cem por cento o calazar, mas que através desse exame 
contataram que poderiam todos os animais infectados com a doença. Isso 
causou uma grande preocupação, pois já há indícios que na cidade já existe 
pessoa com calazar. Então após essa conversa se comprometeu a solicitar uma 
audiência pública com o Ministério Público, Secretaria de Saúde, representante 
da 6ª URSAP, Associação Unidos Pelas Patinhas e toda a população de Pau 
dos Ferros para que possam discutir e ver qual a melhor saída para enfrentar, 
combater e prevenir a Leishmaniose. Então crendo que seja uma causa justa e 
que toda a sociedade precisa toar conhecimento, pede a aprovação e 
colaboração para que possam fazer alguma coisa para tomar as devidas 
providências. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, como 
também a todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o 
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vereador pela proposição, pois o caso já vem se alastrando na cidade, que como 
representantes do povo tem o dever de tomar a primeira iniciativa, e esse caso 
deve ser estudado e discutido e repassado orientações, então nada melhor que 
uma audiência pública para a primeira iniciativa. O Vereador Galego do Alho 
cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo 
através do facebook, e parabenizar o Ver. Hugo Alexandre pelo requerimento. E 
que no começo de seu mandato fez um requerimento pedindo as providencias 
da Secretaria de Saúde e da URSAP, como também fez um requerimento para 
um centro de zoonoses. E essa audiência pública é também para reforçar mais 
ainda o seu pedido de antes, e é de grande importância. O Vereador Xixico 
cumprimenta a todos os presentes, e diz que ano passado já havia falado em 
plenário que já havia na cidade pessoas com Calazar, e foi questionado pelo 
Ver. Gilson por não falar o nome das pessoas. Uma peste que vem se alastrando 
pela cidade em animais e pessoas, então antes que se torne ainda pior nada 
melhor que essa audiência mesmo para discutir como começar a resolver essa 
situação. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, e diz esta 
deveras preocupado com essa situação, que já esteve animais de pessoas 
próximas ser diagnosticado com Leishmaniose. Então que não se pode ser 
inertes a essa situação, não podemos ver o calazar como uma coisa normal é 
de urgência, é assustador os casos de suspeita que vem aparecendo e a gestão 
tem que tomar as providencias, ter atitude e não deixar para amanhã. Não se 
pode dizer que está tudo sobre controle e continuar os animais soltos e morrendo 
nas ruas, pois existe várias maneiras de querer fazer, o que está faltando é 
interesse público, precisa-se de campanhas e de informações, de pessoas que 
trabalhem engajadas para a melhoria, para uma boa saúde da população. A 
Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, e diz que ficou 
ouvindo atenta que é percebível a preocupação de todos os pares, pois essa 
doença de calazar está preocupando a todos, pessoas que já morreram 
diagnosticadas com essa doença. Então tem mesmo que se mobilizar através 
dessa audiência para resolver ou procurar soluções. O Senhor Presidente diz 
que realmente o assunto é preocupante, que já foi abordado por um cidadão que 
falou em sua preocupação sobre o calazar, e que já havia procurado a prefeitura 
e secretaria de saúde e que a resposta que teve foi que a prefeitura não tinha 
nada com isso, e na oportunidade falou que seria tramitado uma matéria para 
uma audiência pública. Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento 
em votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 
vereadores presentes. Dando continuidade o Senhor Presidente diz que já que 
o requerimento foi aprovado e tendo em vista que o assunto está preocupando 
a todos e que é necessárias providencias urgentes gastaria de sugerir que seja 
marcada logo uma data, e quais autoridades deveram ser convidadas para a 
audiência. Sugeriu também que fosse feita na sexta-feira da próxima semana dia 
8 de junho, pois já que tem casos confirmados as providencias devem ser 
tomadas o mais rápido possível. O ver. Hugo Alexandre diz que acha essa data 
muito próxima para a elaboração de convites e divulgação sugeriu que fosse feita 
no dia 13 de junho. O Presidente diz que pela situação acha que quanto mais 
rápido melhor, pois a mesa não será tantas pessoas assim, e que daria para 
fazer essa convocação pois os órgão são todos da cidade. O Ver. Gugu Bessa 
diz ser de acordo que seja feita no dia 8 de junho, pois o caso já está muito 
alastrado na cidade e deve ser tomada uma providencia rápido. O Ver. Hugo 
Alexandre diz que concorda já que os órgão competentes serão avisados o mais 
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rápido possível e terão tempo para se organizar. Depois de debatido ficou 
decidido que a audiência pública será no dia 8 de junho as 16:00hrs.  Em seguida 
o Presidente deixa aberto aos vereadores que podem deixar nomes de 
autoridades que devem estar presente na audiência na assessoria legislativa. 
ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia, o Senhor Presidente declara aberto o 
pequeno EXPEDIENTE com os seguintes Vereadores: RENATO ALVES, JOSÉ 
ALVES BENTO, FRANCISCO GUTEMBERG. O Vereador Renato Alves 
cumprimenta a todos os presentes, e diz que ontem aconteceu um assalto a 
alunos da FACEP chegando até a ter uma agressão, a pessoa sai de sua casa 
para construir seu futuro e é surpreendido com isso. Então esse é o maior temor 
daqueles aluno, a falta de segurança. E isso não vem acontecendo em toda a 
cidade, então pede ao Governador Robinson Faria que olhe pela cidade, que 
faça melhorias para a polícia trabalhar, não é justo que esse mal feitores fiquem 
impunes e cometam ainda mais vandalismos que colocam em risco a vida dos 
cidadãos. A falta de segurança está deixando as pessoas temerosas de sair de 
suas casas para trabalhar, estudar e circular pela cidade. Por fim pede e clama 
por segurança nas instituições, para que seja feito um planejamento pelo 
comandante. Parabeniza também a vereadora Bolinha que foi destaque como 
vereadora em 2017 e a seu Irmão que depois de muita perseguição se destacou 
como como policial em 2017. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos 
os presentes, e diz que gostaria de registrar o falecimento de sua cunhada Elane 
Alves que faleceu na cidade de Cajazeiras, deixando três filhos, esposo e netos, 
então deixa seu apoio a essa família que perdeu essa grande pessoa, mas que 
com força e fé em Deus vão conseguir superar essa perca inseparável. Destacou 
também que esteve no sitio Maniçoba com o Ver. Gugu Bessa, fazendo uma 
visita a unidade de saúde e foram abordados por moradores que relataram que 
a medica está de férias e que a cadeira do dentista a mais de duas semana que 
está quebrada. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os presentes, e 
concorda com as palavras do ver. Galego do Alho, e convida a todos os 
Pauferrense a participarem das festividades do padroeiro Santo Antônio no 
Bairro Riacho do Meio que iniciará no dia 3 de junho e termina no dia 13 de junho. 
Em seguida o Senhor Presidente diz que já tem confirmada as autoridades que 
iram participar da audiência pública que serão: Promotoria Pública, Direção da 
6ª Ursap, Secretaria de Saúde do Município, Direção do Hospital Regional, 
Representante do conselho Municipal de Saúde, representante da UFERSA, 
Representante da Associação Unidos Pelas Patinhas e Representante da OAB.   
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. 
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