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     Ata da 21ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 19h00minh (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: 

GILSON REGO GONÇALVES, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, 

FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, JOSÉ ALVES BENTO, JADER JUNIOR 

DE LIMA ARAÚJO, 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. 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 1816/2018, PROJETO DE LEI Nº 1833/2018, PROJETO 

DE LEI Nº 1839/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°009/2018, 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°010/2018, PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº001/2018, PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº002/2018, 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº003/2018, PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº004/2018, PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº005/2018, INDICAÇÃO Nº 

064/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 020/2018. O Senhor Presidente passou 

Projeto de lei N°1816/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 
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leitura do projeto tem como lei: Institui o Dia Municipal do Policial Militar, a 

ser comemorado anualmente no dia 4 de setembro, e dá outras 

Providências. 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 que esse projeto fosse aprovado para 

aqueles que trabalham por nossa segurança diariamente, então escolhemos a 

data do aniversário da cidade será o dia do policial no calendário municipal. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o ver Sarg. Monteiro 

pela iniciativa de homenagear uma classe tão trabalhadora que faz a segurança 

da cidade e de todos os cidadãos. 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 Projeto de 

lei N°1833/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura do projeto 

tem como lei: Altera a Lei nº 1184/10 e dá outras providências. Concluída a 

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

legislativo. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como 

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

é uma alteração de denominação, que foi procurada pela família para que fosse 

acrescentado ao nome dessa rua a palavra Professora, pois exixte na família 

outras pessoas com o mesmo nome, e Dona Maria foi professora e nada mais 

justo que deixar em evidencia o trabalho desenvolvido em toda a sua vida. O 

senhor presidente diz que também foi procurado para atribuir esse título de 

professora a essa mulher que desenvolveu tão bem o seu trabalho. O Vereador 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza a vereadora por essa alteração, 

pois ela foi uma grande professora que sempre lutou muito pela educação de 

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. Em seguida o senhor Presidente passou o Projeto de lei 

Nº1839/2018 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 
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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 que decreta: Concede o Título de cidadão pauferrense ao Sr. 

Jader Gomes de Araújo. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao autor (a) do projeto de decreto legislativo. 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 seu Jader é muito fácil, pois foi seu vizinho 

e cresceu perto de sua casa. Seu Jader prestou muitos serviços à população de 

Pau dos Ferros, chegando a cidade no ano de 83, ele criou sua família na cidade, 

com todo o respeito e educação, prestou serviço ao município e ao estado e hoje 

é aposentado e merecedor desse título de cidadão Pauferrense. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e diz teve uma convivência e frequentou 

muito a casa de Seu Jader por ser amigo de seus filhos, e que é muito merecedor 

desse título. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como 

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

louvável essa iniciativa, pois as homenagens devem ser feitas em vida. E que é 

justa por que Seu Jader escolheu Pau dos Ferros para constituir sua vida e 

família, também pelo homem honesto e integro que é, homenagem essa 

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

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

vereador Gordo do Bar pela iniciativa de dar esse título a esse grande homem 

que tanto fez pela população e pela cidade 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 parabeniza o vereador Gordo do Bar 

pela iniciativa, esse homem que todos conhecem a história de vida, de batalha 

e humildade. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, 

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

o vereador Gordo do Bar pela iniciativa, pois é merecedor de tão honraria, pela 

história de vida que teve. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, 

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

muita honra está hoje como vereador para poder falar e votar a favor desse 

grande homem e pai. E falar de seu pai é falar de exemplo de vida, exemplo de 

homem e esposo. E que só tem a pedir a Deus e agradecer pela sua vida, e que 
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possa conceder ainda muitos anos ainda ao lado de sua família. O senhor 

Presidente diz que após ouvir todos os pronunciamentos se não conhecesse Seu 

Jader diria duas coisas, que o Gordo ou tem muita coragem ou apostou demais 

na história de seu Jader. Pois para aprovar um projeto como esse precisa ter 

dois terços dos vereadores, que no caso são oito vereadores, mas que por sorte 

o presidente nessa matéria o presidente vota, mais é muita coragem pois no 

grupo de onze alguém pode descordar da matéria. Mas que como o autor tem 

certeza dos homens de bem que trem hoje no plenário, e por ser desse grande 

homem e pai do Ver. Jader Júnior que com certeza seguiu todos os 

ensinamentos de seu pai. Então voltando a matéria o Senhor Presidente diz que 

também foi aluno do Municipal, onde o Senhor Jader era o vigia, sempre tratando 

todos muito bem com humildade e respeito. E que esse título deve ser dado com 

muito respeito aos cidadãos de bem, de respeito, que tenha valores familiares e 

na sociedade. 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 que decreta: Concede o Título de Cidadão pauferrense 

ao Sr.° José Nazareno da Silva. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

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

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

assistindo através do facebook, e diz que é uma honra falar do amigo Nazareno 

conhecido como Passinho, muito conhecido por todos, trabalhou na Cosern e 

hoje é diácono da Igreja de Cristo, onde tem desenvolvido um bom trabalho, um 

cidadão de bem merecedor dessa homenagem. O Vereador Gordo do Bar 

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

através do facebook, diz que conhece Passinho a muitos anos, que além de 

trabalhar na Cosern sempre gostou de minério. Uma pessoa muito conhecida 

que todos têm grande apreço e que é muito merecedor dessa honraria. O 

Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que não conheceu 

Passinho quando trabalhava na Cosern, mas que porem teve a honra de 

conhecê-lo na Igreja de Cristo. Um homem de pouco estudo, mas de grande 

caráter, que tem feito grandes serviços, hoje exerce a função de diácono na 
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Igreja, função de muita importância. E que ele é muito merecedor desse título e 

de ser cidadão 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 o Ver. Junhão foi muito feliz em oferecer esse título a esse 

homem de Deus, conhecido por todos da cidade e que é merecedor desse título. 

O senhor Presidente diz que também gostaria de se reportar a esse projeto, que 

conhece essa grande figura Passinho. E que essa é uma forma da câmara 

reconhecer a pessoa pelo seu desempenho na sociedade, e que será agraciado 

com esse título. 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. Dando continuidade o Senhor presidente pede para que 

a Senhora secretaria faca a leitura dos cinco projetos de resoluções juntos para 

que seja defendido e votados ao mesmo tempo, pois foram doações em 

concordância com todos os vereadores da casa. O Senhor Presidente passou 

Projeto de Resolução N°001/2018 para a Senhora Secretária para que 

seja feita a leitura que tem como resolução: Faz doação de uma Impressora 

Multifuncional HP Deskjet, a Associação Beneficente Irmã Ana Maria – 

ABIAMAR; o Projeto de Resolução N°002/2018 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como resolução: Faz doação de 

uma impressora Multifuncional HP Deskjet e uma CPU, a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; o Projeto de Resolução 

N°003/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como resolução: Faz doação de uma Multifuncional HP Deskjet, ao Ministério 

Pentecostal Cristo Vivo; o Projeto de Resolução N°004/2018 para a 

Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como resolução: Faz 

doação de Impressora Multifuncional HP Deskjet e uma Mesa de reunião 

120x120 cinza, ao Rotary Clube de Pau dos Ferros; o Projeto de 

Resolução N°005/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura que tem como resolução: Faz doação de uma Impressora 

Multifuncional HP deskjet, um Roteador sem fio e quatro cadeiras de 

madeira sem braço a Associação Prof.ª Maria Eunice da Silva "Lilia do 

Padre". Concluída a leitura o Senhor Presidente passou os trabalhos da mesa 

para a primeira secretaria da mesa para que possa fazer a defesa dos projetos 
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de resoluções. O Vereador Eraldo Alves cumprimenta a todos os presentes, 

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

presidente da casa gostaria de justificar esses projetos que incluem doações de 

bens que estão em desuso pela casa, pois foram comprados outros para atender 

as necessidades hoje existentes, pois os mesmos já não atendiam mais a 

necessidade e demanda que temos hoje na casa. E essas doações estão sendo 

feitas todas dentro da legalidade com parecer da comissão de doação formada 

pela casa e pela comissão de justiça e redação final. Então não se justifica ficar 

com matérias que não atendem mais as necessidades da casa, podendo assim 

serem doados para instituições que necessitam dessas matérias. O Vereador 

Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 

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

parabenizar a mesa da casa pela transparência em todo esse processo de 

doação, pois na realidade não está só atendendo ao princípio da economicidade, 

mas analisando está atendendo ao princípio da legalidade, da publicidade e 

eficiência, então gostaria de parabenizar pela forma de responsabilidade que a 

gestão vem conduzindo esse mandato. Em seguida a senhora secretaria colocou 

os projetos de resoluções em votação que depois de discutidos foram aprovados 

por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Dando continuidade a 

Senhora Secretaria passa os trabalhos da mesa para o presidente para continuar 

a conduzir os trabalhos. O Senhor Presidente passou A INDICAÇÃO Nº 

064/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: Requer ao Executivo Municipal a continuação da pavimentação e 

drenagem da rua José Elpídio do Rêgo, no Bairro Domingos Gameleira. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que gostaria de fazer essa 

reinvindicação para a melhoria de vida dos moradores e visitantes daquela rua. 

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

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

Alho pela iniciativa, e que essa rua está sendo muito cobrada pela população da 

cidade e até mesmo pelos moradores da rua. E que com certeza será atendida 

pois o prefeito atual vem fazendo muita pavimentação nas ruas da cidade. Em 

seguida o senhor Presidente colocou a indicação em votação que depois de 

discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 
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Senhor Presidente passou a Moção de Pesar nº 020/2018 para a Senhora 

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

pelo falecimento do Sra. Marcionila Severiano Neta. 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 como vereadora e representante do 

povo está na casa para propor também essa homenagem que fazem a pessoas 

que marcaram e fizeram história a cidade de Pau dos Ferros. E que hoje estão 

a prestar homenagem a Senhora Marcionila, conhecida por Dona Nila. Foi um 

ocorrido que deixou a todos muito abalados, que conheceu Dona Nila mesmo 

antes de sua convivência com o ver. Gilson, através de depoimento de uma 

pessoa de família que se chama Risolete, que sempre falava muito bem de Dona 

Nila, sempre com muito carinho e amor. Uma pessoa querida e respeitada por 

todos, partiu deixando muitas ações aqui na terra. Dona Nila constituiu uma 

família muito unida e respeitosa, conduzindo muito bem sua família, uma mulher 

da igreja que sempre serviu a igreja católica, sem esquecer também que ela foi 

educadora e professora sua vida inteira. Não é fácil perder um ente querido, mas 

que fiquem todos os ensinamentos e lições de vida, por fim deixa seus 

sentimentos a toda a família. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos 

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

e diz que faz suas as palavras da vereadora Bolinha, que sempre tem sido muito 

feliz em suas colocações, e por fim deixa suas condolências a toda a família. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, diz que se dirige aos familiares 

de Dona Nila, pessoas essas que sempre lhe trataram muito bem, que foi uma 

grande perca essa passagem de dela para a vida eterna. Uma pessoa que foi 

abençoada por Deus que deixou a tristeza no rosto de muitos amigos que tiveram 

a satisfação de conhecê-la. Por fim deixa sua nota de pesar a essa família que 

tem consideração como se fosse sua. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta 

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

facebook, e diz que Dona Nila teve uma proximidade muito grande com sua mãe, 

como legionária. Quem conheceu Dona Nila sabe a pessoa boa, carismática e 

que gostava muito de ajudar ao próximo, e gostaria de deixar suas condolências 

a toda a família. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, 
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como também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que 

gostaria de se solidarizar com a família de Dona Nila, essa grande mulher que 

sempre foi muito solidaria a todos, sempre pregou o bem na terra, e foi fiel a sua 

família. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que quem 

conheceu Dona Nila sabe a mulher de paz que foi, quem a conhecia sabia a 

mulher especial principalmente para a sua família, sempre criou seus filhos com 

muito zelo e sem duvidas deixou o seu legado na terra. O Senhor Presidente diz 

que após ouvir as palavras de todos os vereadores, também gostaria de falar um 

pouco sobre a Sra. Marcionila Severiano Neta, e cumprimenta a todos os filhos 

presentes em plenário e também os que não puderam está presente. E se 

reporta ao Ver. Gilson que quando seu pai faleceu pode avalia o tamanho da dor 

que estavam sentindo naquele momento, pois já havia perdido o seu pai. Mas 

ao vê-los no velório de sua mãe não consegui nem de longe imaginar a dor que 

estavam sentindo, pois graças a Deus ainda tem sua mãe ao seu lado. E diz que 

Dona Nila fez parte de sua convivência, pois foi muito frequentador de sua casa 

onde sempre ia para jogar sueca com seu esposo Zé Leonel. Dona Nila sempre 

foi muito solidaria com todos, procurando fazer o bem a quem podia, que fica a 

perca irreparável de uma mulher que cumpriu seu papel como mãe, esposa e 

amiga. Lamentamos mas temos que aceitar a missão que Deus a enviou e que 

ela cumpriu na terra. Então registamos nos anais da casa essa moção de pesar 

por essa mulher que faz justa homenagem. Por fim pede a permissão a 

vereadora Bolinha para que todos os vereadores se subscrevam. Então fica 

essas palavras de cada colega e que fique a lembrança da grande mãe e mulher 

que ela foi. Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em votação 

que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. O senhor Presidente passou 

a alguns informativos para serem dado ciência em plenário em resposta a 

requerimentos enviados pelo Governo do Estado. E informa que foi 

encaminhado a todos os vereadores o projeto de lei complementar nº013/2018, 

que dispõe sobre o plano diretor participativo do município de Pau dos Ferros. 

Projeto esse de muita importância para o município, então pede a todos os 

vereadores que se debrucem em estudar esse plano diretor, pois no mês de 

novembro irá fazer algumas audiências públicas para a discussão desse projeto 

com conhecimento. O ver. Hugo Alexandre diz que diante de uma matéria assim 
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tão extensa, que requer muito cuidado, dar a opinião que poderia ser realizada 

essas audiências em outubro, pois assim teriam dois meses para estudar e 

analisar o projeto. O senhor Presidente acata esse pedido, e diz que não ver 

problema em ter tempo para estudar mais. O Ver. Gordo do Bar diz que seria 

interessante os vereadores se reunirem para debater, e fazer uma divisão de 

cada audiência ser dividida por partes. Quatro audiências seriam bem 

interessantes por que dividiria em partes o projeto. O senhor presidente diz que 

está nos planos estudos entre os vereadores e com pessoas aprofundadas para 

tirar dúvidas, e então tirar seus encaminhamentos e modificar, acrescentar ou 

diminuir no projeto. Dando continuidade o Senhor Presidente em concordância 

com os demais vereadores despensa o pequeno EXPEDIENTE. 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                             
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