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

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

realizada aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 

16h00minh (dezessete horas e cinquenta e oito), 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, JOSÉ GILSON 

RÊGO, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSÉ ALVES BENTO, 

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 apresentou a ata da 17ª 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 a mesma foi colocada 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 
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LEI Nº 1821/2018, PROJETO DE LEI Nº 1835/2018, PROJETO DE LEI Nº 

1836/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°007/2018, 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°010/2018, INDICAÇÃO Nº 

057/2018, INDICAÇÃO Nº 058/2018, INDICAÇÃO Nº 059/2018, 

INDICAÇÃO Nº 061/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 018/2018. Dando 

continuidade O Senhor presidente passou o Projeto de lei Nº1821/2018 

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

Denomina de Bairro Matias Severino do Rêgo, e dá outras providências. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao 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 justa que essa homenagem ao grande homem que foi Matias 

Severino, além de ser uma necessidade aos moradores daquele local por 

questões burocráticas e continuidade das ruas.  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 Nº1835/2018 para a Senhora Secretária 

para que seja feita a leitura que tem como lei: Dispõe sobre a criação e/ou 

reformulação da Estrutura Administrativa do Poder legislativo 

Municipal, que trata sobre a criação de cargos e dá outras providências. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a presidência dos trabalhos 

para o vice-presidente, para que possa fazer a defesa 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 a muitos anos 

havia a necessidade de elaborar esse projeto, que atendesse de forma 

ampla com visão para o futuro. Sempre foram apresentados projetos muitos 

limitados que existia sempre necessidade de fazer mudanças, projeto 

restritos que não trazia de forma ampla as atividades, necessidades e 

deveres de cada cargo. Então a mesa diretora achou por bem se abrir um 

projeto e contratar um profissional formado da área de gestão administração 

pública, profissional que elaborou um bom projeto com embasamento e 

dentro da legalidade e normas técnicas. E como a gestão tem em mente 

contratar um concurso público para a câmara municipal, não poderia ter sido 

feito nada diferente, pois precisa ser bem organizado o quadro de 
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funcionários efetivos da casa. Então esse é um projeto bem elaborado que 

trará segurança para os futuros administradores dessa casa, um projeto bem 

elaborado, com um profissional muito bem capacitado. E se o projeto for 

aprovado pela casa trará uma boa condição para o futuro concurso público 

que está sendo planejado pela gestão atual, concurso esse que será uma 

prioridade da gestão. Projeto disponibilizado na sua integra no site da 

câmara municipal, e se aprovado será dado conhecimento no diário oficial 

do município, então não adianta se aprofundar nesse assunto pois todos os 

vereadores já tiveram conhecimento da lei decente e atualizada em 

conformidade com todas as leis do município. Por fim pede a aprovação dos 

colegas para que a casa continue caminhando em conformidade com a lei. 

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

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

diretora pelo projeto de lei, e louva a administração e preocupação do 

presidente da casa em fazer essas adequações, e que essa iniciativa faz 

essa casa crescer. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

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

e parabeniza a iniciativa da mesa, pois era necessária essa reformulação na 

estrutura da casa, e sabe a importância desse projeto, projeto esse que é 

pensando no futuro para a administração da casa. Que devemos olhar para 

esse projeto através da coletividade e para o bem da casa no futuro. O 

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

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

diretora e em especial ao presidente da casa por essa conquista, e que tem 

certeza que será aprovado esse projeto muito bem elaborado por um 

excelente profissional que veio a casa explanar o projeto aos edis da casa. 

E que esse projeto também será muito importante para o zelo e importância 

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

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

mesa diretora e em especial o presidente da casa por esse belo projeto, que 

virá apenas para enriquecer ainda mais essa casa legislativa. A Vereadora 

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

estão assistindo através do facebook, e diz que teve esse desejo quando foi 

presidente da casa, mas que hoje o presidente busca respaldo para que 
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venha acontecer esse concurso público. E hoje vem sendo uma busca de 

efetivar funcionários desta casa, e que sabemos que é importante um quadro 

efetivo em um poder legislativo. Então deixa os parabéns ao presidente por 

buscar pessoas com capacidade e conhecimento para a criação desse 

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

que o presidente está de parabéns pelo projeto, para a melhoria da casa. O 

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

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

diretora e diz que o presidente está pensando no futuro da casa legislativa. 

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

a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que esse projeto é 

muito importante, pois as notificações e cobrança do ministério público já 

vem de anos, pedindo a realização desse concurso. E que esse 

organograma vem a longo prazo, pensando em um futuro, um projeto bem 

pensado e com os pés no chão e muito bem planejado. O presidente em 

exercício Xixico, diz que esse projeto é muito importante pois será realizado 

o concurso ajudando na organização e melhoria da casa. Em seguida o 

senhor Presidente colocou o projeto de lei em votação nominal FRANCISCO 

GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, a favor; JADER JUNIOR DE LIMA 

ARAÚJO, a favor; RENATO ALVES DA SILVA, a favor; FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO, a favor; JOSÉ GILSON RÊGO, a favor; HUGO 

ALEXANDRE DOS SANTOS, a favor; JOSÉ ALVES BENTO, a favor; 

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, a favor; FRANCISCO AUGUSTO 

DE QUIROZ, que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos 

votos dos vereadores presentes. Em seguida reassumindo os trabalhos da 

mesa O Senhor Presidente passou O PROJETO DE LEI Nº 1836/2018, para 

o Senhor Secretário 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 PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N°007/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que decreta: Concede o Título de cidadão Pauferrense ao Sr. Davi 

de Medeiros. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao 

autor (a) do projeto de decreto legislativo. O Vereador Hugo Alexandre 
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cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, e diz que o Pastor Davi é pastor na Igreja da 

Graça, ao qual tem um grande laço de amizade, e que vem sempre 

acompanhando o seu trabalho na cidade de Pau dos Ferros. Um grande 

homem que vem transformando a vida de muitas pessoas, então nada mais 

justo que essa homenagem a essa grande pessoa que vive para fazer o bem 

e ajudar aos que precisam. 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 Pastor Davi é uma grande honra, um grande 

pastor que só faz o bem a Pau dos Ferros e só vive ganhando almas, 

resgatando pessoas do fundo do poço. Uma pessoa integra ao qual tem 

muito respeito, e acha mais que justa essa grande homenagem, e que 

gostaria de se subscrever. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos 

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

facebook, e parabeniza o ver. Hugo Alexandre, por essa homenagem ao 

Pastor Davi que é merecedor desse reconhecimento. O Vereador Junhão 

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

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

que o Pastor Davi desenvolve um trabalho muito bonito na cidade, e que é 

bem merecido esse título. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que o Pastor Davi é merecedor desse título. O Vereador 

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

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

e diz que é dessas pessoas que nosso pais e cidade precisa, e são esses 

cidadãos que merecem essa homenagem e reconhecimento. Pessoas que 

vivem exclusivamente para praticar o bem. O Presidente diz que esse título 

é muito merecido. Em seguida o senhor Presidente colocou o projeto de 

decreto Legislativo em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente 

passou PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°010/2018 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 
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057/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Requer ao Ilmo. Superintendente Regional do DNIT do 

Estado do Rio Grande do Norte - Antônio Willy Vale Saldanha Filho o 

recapeamento asfáltico e roço da Br 226, no trecho compreendido entre 

a cidade de Triunfo Potiguar e a divisa entre do RN/CE. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao autor (a) da indicação. A 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que essa indicação 

simples, mas que traz grandes transtornos para as pessoas que precisam 

trafegar sobre aquele trecho, onde já aconteceu vários acidentes e até 

mesmo morte naquele trecho. Então a necessidade dessa melhoria para 

aquele trecho, por isso vem hoje pedir que seja feita uma melhoria, ajudando 

as pessoas que tem que sempre está trafegando por aquele local. O 

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

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

Itacira pela proposição. E diz que o deputado João Maia lhe mostrou uma 

ordem de serviço para aquele trecho pensou logo na vereadora, por já saber 

sua preocupação com aquele trecho. O Vereador Galego do Alho 

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

assistindo através do facebook, e diz que essa proposição é mesmo de muita 

importância para as pessoas que trafegam por aquele trecho. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e parabeniza a Vereadora Bolinha por 

essa proposição de tamanha importância para aqueles que trafegam por 

aquele trecho. 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 a indicação nº 

059/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Requer o Exmo. Sr. Robinson Mesquita, de Farias, 

Governador do Rio Grande do Norte a Implantação do Programa Sopa 

Cidadão, no Município de Pau dos Ferros/RN. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou a palavra ao 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 faz esse pedido ao 
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Governador para a melhoria da população, já que na cidade existe outros 

programas semelhantes.  O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

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

e pergunta ao Galego do alho se já existe esse programa em alguma cidade 

do RN. O Vereador Galego do Alho, diz que já existe sim, mas que não 

lembra a cidade do estado que já existe o programa. O Vereador Junhão 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o vereador pela proposição e 

diz que seria muito bom se fosse implantado esse programa mesmo na 

cidade, que vamos esperar. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos 

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

facebook, e parabeniza a boa vontade e iniciativa, mas que esse Governo 

vem sendo conhecido como o Governo do fecha, tentou fechar mais de oito 

hospitais no estado, porém, a população não deixou. E que agora em tempo 

de eleição muitas ações serão feitas, pois tempo de campanha política tudo 

se resolve, e espera que seja resolvida essa situação. 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, 

pois já foi implantada em várias cidades do município e espera que seja 

implantado na cidade de Pau dos Ferros. 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 

diz que é de muita importância, que houve muitas turbulências nesse 

Governo do estado, mas que ele vem fazendo muito pelo estado, inclusive 

pela cidade de Pau dos Ferros, e tem certeza que me breve esse pedido 

será 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 a indicação nº 

061/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Requer ao Executivo Municipal a Pavimentação Asfáltica 

da rua Lafaiete Diógenes, Centro. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao autor (a) da indicação. O Vereador Xixico cumprimenta 

a todos os presentes, e diz que essa rua necessita dessa pavimentação com 

urgência, pois o trânsito é muito intenso e está muito cheio de buraco, e com 
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esse asfalto irá melhorar muito para as pessoas que por ali transitam. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que é de muita 

importância a pavimentação asfáltica, pois irá desafogar o transito da rua 

Independência, melhorando muito o fluxo de veículos, é uma indicação muito 

pertinente e de necessidade para todos os moradores da cidade de Pau dos 

Ferros. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que o 

prefeito já se posicionou que será comprada uma máquina para fazer o 

asfalto de algumas ruas da cidade, pois existe ruas que necessitam de fato 

dessa melhoria. 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 a indicação nº 

058/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Requer ao chefe do Executivo Sr. Leonardo Nunes Rêgo 

o Concerto do poço para o reabastecimento de água da Comunidade 

Alagoinha dos Ferreiras. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou 

a palavra ao 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 é uma reinvindicação daquela comunidade, pois 

desde 2017 esse poço necessita dessa melhora, e que o gestor já tem até 

orçamento em mão, mas que até o momento não foi resolvido nada. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que é de muita 

importância essa indicação, que já foi procurado pelos moradores da região, 

que falaram que já foi feito orçamento, mas que que até o momento nada 

ainda foi resolvido. Que já sabemos que a dificuldade de agua é grande, e lá 

eles têm agua, mas não podem usar, pois o poço está quebrado, e isso vem 

dificultando o acesso daquelas famílias à agua. Um orçamento muito baixo 

para um poder público que vem causando um grande problema para aquela 

população, faltando apenas iniciativa do poder. O Vereador Gilson Rego 

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

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

reinvindicação, mas que burocracia não é fácil, e que o serviço público não 

é tão fácil, pois necessita de um processo licitatório, e que está em 
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andamento esse processo. O Vereador Renato Alves, diz que entende que 

tudo depende de processo licitatório, mas que já faz mais de um ano que a 

gestão está em seu mandato e que até o momento só vem falando em abrir 

processo, que isso já deveria ter sido resolvido. A Vereadora Itacira Aires 

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

assistindo através do facebook, e diz que entende a defesa do vereador 

Gilson, por ser líder da bancada, mas que que diante do cenário de falta de 

agua que estamos passando não dar para inventar desculpas tem que ter 

atitude. E que são dezessete famílias que vem passando por essa 

dificuldade, e que essa deveria ser uma prioridade do município, que a 

população e animais não podem passar cedo. Que mais uma vez o homem 

do campo vem sofrendo com o abandono por parte do poder executivo, que 

seria muito interessante que o homem do campo fosse olhado com bons 

olhos, que seja olhado da mesma maneira da cidade. O Vereador Gordo do 

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

assistindo através do facebook, e diz que outros recursos não podem ser 

revestidos para essa causa, e é ciente que o executivo deve olhar para o 

homem do campo, mas, sabe tambem das burocracias que vem sendo 

enfrentadas e que não podem ser ultrapassadas, que tudo hoje é fiscalizado 

pelo ministério público. E que existe muitas dificuldades em conseguir 

papeladas necessárias para conseguir compra de matérias. Por fim diz que 

o vereador está de parabéns pela proposição, e fala que sem sobra de 

duvidas essa situação precisa sim ser resolvida pois existe moradores 

naquela comunidade que precisam. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a 

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

facebook, e diz que a população da zona rural deve ser olhada sim com bons 

olhos, mas que esses são apenas pequenos problemas diante dos que 

muitas cidades enfrentam, e que o executivo vem fazendo muito pela zona 

rural, mas que não podem ser pulados os tramites legais. O vereador Gordo 

do Bar, diz que depois do recesso o secretário de agricultura a casa para 

explicação de por que não estão sendo resolvidas as situações da zona rural 

do município, e então ter o merecido esclarecimento. 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 pela 
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proposição, e diz que sabe que o problema já vem com mais de anos, e que 

espera que na vinda do Secretário ele dê as devidas explicações de porque 

não está resolvendo essas situações, pois existe os tramites legais, mas 

essa situação da zona rural já vem com mais de um ano, e isso já vem sendo 

um descaso. 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 a Moção de Pesar nº 

018/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Moção de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. 

Francisco Lyndon Johson Sales. 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 foi uma grande perca para sua 

família a morte de Lindão como era chamado, uma pessoa querida por todos, 

brincalhão, que só vivia para fazer o bem, não tinha inimizade com ninguém. 

Trabalhou durante muitos anos em uma empresa na cidade de Pau dos 

Ferros, passou por uma batalha muito grande dentro de hospitais em busca 

de sua saúde. E que é mais que merecida essa homenagem, a esse cidadão 

de bem que está a merecer a saudade de todos. O Vereador Gilson Rego 

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

assistindo através do facebook, e diz que foi lamentável a morte do amigo 

Lyndon Johson, um homem jovem, trabalhador e que só deixou a saudade 

a todos que o lhe conhecia. Um homem que sempre foi muito família, 

deixando sua família muito abalada pela abreviação da vida desse grande 

homem que deixou uma grade ciclo de amizade por onde passou. O 

Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, como também 

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

vereadores propositores, e diz que Lyndon Johson fez parte de muitas 

alegrias junto a sua família, que em campanha política em alguns momentos 

esteve ao seu lado. Um homem brincalhão que sempre transmitiu muita 

alegria a todos que tiveram o prazer de conviver com ele. O Vereador Gugu 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza os autores da proposição, e 

diz que falar de Lyndon Johson é muito fácil, uma pessoa que foi muito 
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conhecido por todos onde passou, que teve o prazer de conviver. O Vereador 

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

assistindo através do facebook, e diz que Lyndon Johson foi uma pessoa 

simples, humilde, batalhador e muito trabalhador, digno de toda essa 

homenagem na casa. O Senhor Presidente diz que como um dos autores da 

proposição, gostaria de dizer que todos já se expressaram muito bem das 

qualidades de Lyndon Johson, mas que gostaria de falar que ele foi um cara 

que sempre gostou muito de política. Um cidadão que deixou esse mundo 

de uma forma prematura, mas que deixou um grande legado na terra, e que 

essa casa não poderia deixar de prestar essa homenagem pelo homem 

honesto, humilde, pacato e brincalhão. ENCERRADA a Pauta da Ordem do 

dia. Dispensado o PEQUENO EXPEDIENTE em concordância com os 

vereadores presentes. 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 
 

 

 

 


