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     Ata da 17ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 18h25minh (dezoito 

horas e vinte e cinco 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: JOSE 

GILSON REGO GONÇALVES, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, JOSÉ 

ALVES BENTO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, JADER 

JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES 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 apresentou a ata da 16ª sessão ordinária do ano em questão, que foi 

disponibilizada nos e-mails dos vereadores e no mural. Em seguida colocou a 

Ata em discussão, como não houve pronunciamento dos vereadores as mesmas 

foram colocadas em votação e aprovada 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 Nº 1833/2018, PROJETO DE LEI Nº 1834/2018, 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°005/2018, PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO N°006/2018, PROJETO DE DECRETO 
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LEGISLATIVO N°008/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°009/2018, INDICAÇÃO Nº 055/2018, INDICAÇÃO Nº 056/2018, MOÇÃO DE 

PESAR Nº 017/2018, REQUERIMENTO Nº 003/2018. Dando continuidade O 

Senhor presidente justificou a ausência do ver. Hugo Alexandre que está 

viajando resolvendo assuntos familiares, e o Ver. Francisco Augusto que está 

em Brasília em tratamento de saúde. Em seguida o Senhor presidente diz que a 

pouco um profissional contratado pela câmara apresentou a conclusão do 

projeto de lei que trata da regularização da estrutura administrativa da câmara, 

e que foi entregue hoje, portanto não tendo tempo suficiente para ser colocado 

em pauta no tempo regimental, no entanto a mesa diretora solicita a 

concordância dos parlamentares para inclusão desse projeto na pauta de ordem 

do dia para que possa dar continuidade a sua tramitação normal, para atender a 

urgência de aprovar essa matéria na próxima sessão para que possamos 

atender aos apelos da promotoria pública em relação ao concurso público para 

preenchimento do quadro efetivo da casa. Em seguida não havendo nenhuma 

objeção incluso na pauta o PROJETO DE LEI Nº1835/2018. Dando continuidade 

passou o Projeto de lei Nº1833/2018 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura, concluída a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente 

encaminhou para comissão de legislação, Justiça e redação final para receber 

parecer e posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. Em 

seguida o senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1834/2018 para a 

Senhora Secretária para que seja feita a leitura, concluída a leitura do projeto de 

lei o Senhor Presidente encaminhou para comissão de legislação, Justiça e 

redação final para receber parecer e posteriormente voltará ao plenário para 

discursão e votação. O senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1835/2018 

para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura, concluída a leitura do 

projeto de lei o Senhor Presidente encaminhou para comissão de legislação, 

Justiça e redação final para receber parecer e posteriormente voltará ao plenário 

para discursão e votação. O Senhor Presidente passou PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO N°005/2018 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que decreta: Concede o Título de cidadão Pauferrense 

ao Sr. José Neuzemar Cunha de Carvalho. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor (a) do projeto de decreto legislativo. O 

Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como também a 
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todos que estão assistindo através do facebook, e diz que gostaria de apresentar 

a Pessoa de Neuzemar através de slide, mas teve uns problemas técnicos em 

seus equipamentos. Porem a pessoa de Neuzemar despensa apresentações, 

pois é uma pessoa muito conhecida na cidade, e que é um prazer conceder esse 

título de cidadão a essa pessoa que desempenha um belo trabalho na cidade, 

sempre dedicado em todos os seus trabalhos sendo ele também educativo em 

escolas de Pau dos Ferros e região, e que tem certeza que são ensinamentos 

que são levados para a vida de todos aqueles que estão tendo a honra de ser 

contemplados com esse projeto que vem sendo desenvolvido por Neuzemar, um 

cara merecedor desse título. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os 

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

parabeniza o vereador pela proposição, e que votará com muito prazer nesse 

título de cidadão, a esse homem que sempre trabalhou com muita 

responsabilidade, e que vem se destacando com seu belo trabalho, vem dando 

uma grande contribuição para o crescimento da cidade. A Vereadora Itacira Aires 

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

através do facebook, e diz que é merecedor esse título e reconhecimento pelas 

suas ações. E que o ver. Monteiro foi muito feliz pela escolha, e que as pessoas 

que os conhecem sabe que é pacato e tranquilo, que trata todos da melhor 

maneira possível, e que todos sabem o merecer que ele tem em receber esse 

título, e que um título de cidadão tem que ser muito bem averiguado, e 

parabeniza ele pelo trabalho desenvolvido no transito de Pau dos Ferros. E que 

é digno de tirar o chapéu para o trabalho preventivo que ele faz nas escolas da 

cidade e que é satisfatório ver o carinho e felicidade das crianças em tê-lo colo 

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

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

Monteiro por ter lembrado de Neuzemar, pessoa querida que todos, e que quer 

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

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

vereador pela proposição, e que todos os vereadores já falaram muito bem sobre 

ele, e que ele é muito merecedor de toda homenagem da cidade de Pau dos 

Ferros. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, como 

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

falada ele vem sempre contribuindo pela educação no transito, sempre sabendo 
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conduzir sua sabedoria em sua profissão. E que esse título é mais que merecido 

a esse homem de bem, e o ver. Sarg. Monteiro está de parabéns pela matéria. 

O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que conhece 

Neuzemar e seu irmão Cunha de quando entraram na polícia, que é mais que 

justa esse título, e que o vereador está de parabéns por conceder esse título de 

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

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

vereador pela homenagem ao amigo Neuzemar e que ele é merecedor. O senhor 

Presidente parabeniza o Ver. Monteiro pela iniciativa, e que conhece muito 

Neuzemar pela sua capacidade e trabalho prestado no transito. E também dizer 

que esse título é bem merecido também como cidadão, como filho, pai de família 

e esposo que também tem muita referência. E que somado tudo o que ele 

representa ele é merecedor desse título de cidadão Pauferrense. Em seguida o 

senhor Presidente colocou o projeto de decreto em votação que depois de 

discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 

Senhor Presidente passou PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°006/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

decreta: Concede o Título de Cidadão pauferrense ao Pastor Jandilson de 

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

projeto de decreto legislativo. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos 

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

e diz que gostaria de apresentar a todos o Pastor Jandilson de Melo, uma pessoa 

especial que traz um lado espiritual, e transmite para as pessoas de uma maneira 

muito agradável, fazendo com que a as pessoas se encontrem espiritualmente. 

E o pastor Jandilson vem trazendo boas ações para a cidade, em comunidades 

desenvolvendo não só a parte espiritual mais também esportiva, fazendo 

também programas sociais em datas comemorativas em comunidades carentes 

procurando sempre parcerias com órgãos das comunidades, e que vem sendo 

muito bem acolhido por todas as comunidades. E pede a todos que votem a favor 

desse título de cidadão Pauferrense a esse homem amigo e que vive a semear 

o bem por onde passa. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os 

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

parabeniza o Vereador Monteiro pela matéria a esse cidadão de bem, e que é 

cidadãos como ele que merecem essa homenagem, pessoas que fazem seu 
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trabalho por amor sem esperar receber nada em troca, apenas para ver a 

felicidade no rosto das pessoas. E que é gratificante ainda ver pessoas que 

pensam nas crianças e jovens, que pensam e fazer um mundo melhor, tentando 

tornar pessoas melhores, e é mais que merecido esse título. O Vereador Junhão 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o vereador pelo título de 

cidadão, a esse homem que tem um serviço prestado com trabalhos sociais a 

crianças e jovens, bêbados e drogados que também necessitam de palavras e 

ações. E que o pastor está de parabéns e que continue batalhando com seu 

ministério, construindo pessoas melhores, pessoas que conhecem a Deus e que 

respeitam o próximo. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

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

parabeniza o vereador por essa brilhante pessoa que presta um grande trabalho 

na cidade, com projetos e ações sociais aos jovens e crianças que estão sendo 

desviados da criminalidade e das drogas, que só venha a crescer cada dia mais 

nos seus projetos. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, 

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

o Ver. Monteiro por esse título de cidadão Pauferrense ao pastor Jandilson muito 

bem falado por todos os edis da casa, que vem fazendo muito pela população 

da nossa cidade. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, 

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

o Ver. Sarg. Monteiro por oferecer esse título de cidadão Pauferrense ao pastor 

Jandilson, bom pai e esposo, que vem prestando muito serviço à população 

levando a palavra de Deus e seu apoio a todos que necessitam. A Vereadora 

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

assistindo através do facebook, e diz que após ouvir atentamente observou qu 

em toda a sua vida ele vem desenvolvendo um belo trabalho na cidade, e que 

não só hoje, mas que Pau dos Ferros já lhe reconhece como um cidadão 

Pauferrense, e que acha muito importante um trabalho social e a divulgação da 

palavra de Deus que vem propagando na cidade. Que assim como já foi falado 

esses projetos sociais só vem sendo cada dia crescendo, e que venha muito a 

enriquecer cada dia mais a suas ações. Que hoje estão reconhecendo e o 

tornando irmão de todos os Pauferrenses. O Vereador Sarg. Monteiro 

cumprimenta a todos os presentes, e registrar que ele trabalha em muitos 

projetos sociais junto com algumas mais associações. O Presidente diz que 
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como já citado e apresentado pelos demais, o Pastor Jandilson traz para a 

cidade um trabalho de dedicação a cidade, e que junto com sua família veio 

prestigiar e trazendo sua família a exemplo de união. E que espera que suas 

ações e trabalhos de pastor só venha a crescer, e aumentar ainda mais seus 

projetos e bem feitos na cidade. Em seguida o senhor Presidente colocou o 

projeto de decreto em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°008/2018 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura, concluída a leitura do projeto de lei o 

Senhor Presidente encaminhou para comissão de legislação, Justiça e redação 

final para receber parecer e posteriormente voltará ao plenário para discursão e 

votação. O Senhor Presidente passou PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N°009/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita 

a leitura, concluída a leitura do projeto de lei o Senhor Presidente encaminhou 

para comissão de legislação, Justiça e redação final para receber parecer e 

posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. O Senhor 

Presidente passou A INDICAÇÃO Nº 055/2018 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura que tem como ementa: Requer ao Exmo. Sr. Robinson 

Mesquita de Farias, Governados do Estado do Rio Grande do Norte, a 

implantação da junta Médica dos servidores do Estado, no Município de 

Pau dos Ferros. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, 

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

reivindicação é para os usuários que precisam de uma perícia não tenha que se 

deslocar para outra cidade. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

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

parabeniza o vereador pela proposição, e ao Ver. Gordo do Bar também, pois na 

sessão passada ele também havia falado que era necessário essa junta medica 

em Pau dos Ferros, pois a nossa cidade é uma cidade polo que atende trinta e 

seis municípios, e que já suporta muito bem essa junta medica na cidade. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que seria cômico se não fosse 

trágico, e a redação da matéria está muito estranha pois pede para implantar 

uma junta medica que o Governo atual tirou, então ele não vai implantar, vai 
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trazer de volta o que ele mesmo tirou da cidade, tem que fazer a implantação 

novamente. O Senhor Presidente diz que não acha que está errado, pois se ele 

desimplantou, ele terá sim que fazer uma implantação, e que deveria ser falado 

o que ele vem implantando em nossa cidade. A Vereadora Itacira Aires 

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

através do facebook, e diz que esse pedido é muito bem-vindo, que já necessitou 

do serviço e teve que se deslocar, e que isso facilitaria muitas situações. Muito 

pertinente essa reivindicação e que volte a Pau dos Ferros. 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 diz 

que por falar em junta gostaria de acrescentar que está agendando para ir a 

cidade de Mossoró tentar uma explicação primeira acerca do INSS de Pau dos 

Ferros, e que se essa explicação não for convincente será marcada uma 

audiência pública convocando o ministério público federal, para explicação do 

porquê não ter pericia medica em Pau dos Ferros, pois é a maior agencia do 

INSS do auto oeste não tem perícia. O ver. Gordo do Bar diz que também é do 

seu interesse ir até Mossoró atrás dessas explicações, pois é procurado 

diariamente pela população em busca de explicações. O Presidente diz que 

como líder da bancada de situação Ver. Gordo do Bar e o líder da bancada de 

oposição Ver. Sarg. Monteiro, estão convidados a irem em busca dessa 

informação para a população de Pau dos Ferros. Em seguida o Presidente 

passou a indicação nº 056/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita 

a leitura que tem como ementa: Requer ao chefe do Executivo Municipal a 

pavimentação e saneamento da rua Maria Severina do Rêgo, no bairro 

Carvão. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao 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 em outras 

sessões já falou que iria cobrar pelas ruas intransitáveis, e essa rua é no carvão 

e que os moradores dessa rua estão sofrendo pela falta de ter como transitar, 

dificultando até mesmo dos próprios moradores de entrarem ou saírem com seus 

carros de sua casa. 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 Requerimento nº 

003/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 
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ementa: Requer a presença da Senhora Secretária de Saúde Zélia Maria 

Leite. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao 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 é uma 

reivindicação de toda a população pedindo informações do caos que está a 

saúde de nosso município, pois em Pau dos Ferros a secretaria não está 

marcando se quer uma Raio x, então pedirá informações sobre o que está 

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

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

jus as palavras do vereador Gugu, pois a duas sessões que esperava a chegada 

desse requerimento, e que já vai logo adiantando que além da secretaria de 

saúde também terá a presença do Prefeito, pois essa é uma informação que o 

próprio pediu para ser repassada em plenário. O Vereador Gugu Bessa 

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

através do facebook, e que após ouvir o Gordo do Bar diz que tem certeza que 

a população ficará muito agradecida por essa informação que está sofrendo 

tanto pelo descaso que está acontecendo na secretaria de saúde. O Vereador 

Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 

estão assistindo através do facebook, e parabeniza o vereador pelo 

requerimento, e que todas as palavras citadas pelo mesmo estão corretas, que 

não é só uma Raio x que está sem ser autorizada, mas muitos outros de muita 

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

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

diz que é mais que legitima essa reivindicação, e que tem certeza que ela estará 

vindo prestar esses esclarecimentos. E que ela já veio várias vezes esse ano a 

casa prestar esclarecimentos, e que tem certeza que não terá nenhum empecilho 

em vir a casa, já que a cada seis meses ela já está na casa. A Vereadora Itacira 

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

assistindo através do facebook, e que todos sabem que é uma obrigação de vir 

a casa apresentar seus dados, mas o que está sendo pedido no requerimento é 

que ela venha prestar esclarecimentos da ausência de médicos e marcação de 

exames. E que todos os vereadores estão sendo procurados pela população 

com revoltas acerca dos atendimentos. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a 

todos os presentes, como também a todos que estão assistindo através do 
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facebook, e diz que entendeu o que o Ver. Gilson falou defendendo a secretária, 

mas que as vezes que ela esteve na casa em nenhum momento se teve a 

oportunidade de fazer as perguntas para ela, pois na oportunidade era tratado 

de outros assuntos, e que esse é um pedido da população pela falta de 

atendimento. E que a população se sinta convidados a participar dessa vinda da 

secretária a casa. 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 a moção de pesar nº 

017/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. José Celio de Lima. 

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

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

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

José Celio que foi vítima de um acidente, filho de seu Chico Ceará e Dona Fatima 

a quem tem muito apresso. Um jovem de 44 anos de idade que constituiu sua 

família em São Paulo deixando 3 filhos, e que essa é uma grande maneira de 

reconhecer esse homem trabalhador que é digno dessa homenagem. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e parabenizar os autores dessa 

moção de pesar, mas que justa a esse grande homem que foi José Celio, filho 

de seu Chico Ceará e Dona Maria ao qual tem muito apresso, católicos 

fervorosos que vem passando por essa grande dor que estão passando, e que 

Deus abençoe e ilumine essa família. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a 

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

facebook, e parabenizar os autores dessa moção de pesar, mas que justa a 

abreviação da morte desse rapaz, e que lamentou muito pois seus pais com ele 

já está perdendo o quarto filho de acidente. O Vereador Junhão cumprimenta a 

todos os presentes, e parabenizar os autores dessa moção de pesar, mas que 

justa, e que ninguém quer perder seu ente querido, mas que não devemos deixar 

abalar a nossa fé, que devemos nos apoiar na fé em Jesus Cristo, e que quando 

chega a hora Deus chama seus filhos que estamos emprestados na terra. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e que gostaria de deixar seu 

pesar para a família de Ceará, família essa que vem passando por esse grande 
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sofrimento. E que vale lembrar que os momentos de dor vêm, mas que devemos 

ter fé e viver nessa fé de Jó, que perdeu todos os seus filhos em uma só noite, 

mas que continuou na fé e confiante no Senhor. Que foi bonito ver o apoio que 

aquela família dava um ao outro, e uma fé grande em Deus. O Vereador Galego 

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

assistindo através do facebook, e parabenizar os autores dessa moção de pesar, 

mas que justa a essa família muito conhecida e de boa índole de nossa cidade. 

O Presidente do Alho cumprimenta a todos os presentes, e diz que se 

subscreveu a essa moção de pesar a esse rapaz, e a sua família. Que 

infelizmente não pode está presente no velório por esta na capital do estado, 

mas que é bem verdade que foi mais uma dor grande para aquela família que 

perde pela quarta vez seu ente querido. E que pede a Deus que conforte o 

coração dessa família que está passando por essa dor. ENCERRADA a Pauta 

da Ordem do dia. Dando continuidade o Senhor Presidente declara aberto o 

pequeno EXPEDIENTE com o seguinte Vereador: JOSÉ ALVES BENTO. O 

Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria 

de dizer que fez um pedido para o recapeamento da rua e pátio que dá acesso 

ao campo de futebol, mas que fez uma visita e percebeu que o pátio do campo 

de futebol não foi concluído. E que é seu papel e dever do vereador fazer as 

reivindicações, e que o campo de futebol ‘9 de janeiro’ também está abandonado 

e com uma caixa d’agua aberta e com água, e pede a secretária de saúde que 

tome suas providencias. 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 
 

 


