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     Ata da 23ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

aos vinte e três dias do mês de Agosto de dois mil e dezoito, às 13h40minh (treze 

horas e quarenta 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: 

FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, RENATO ALVES DA SILVA, 

JOSÉ ALVES BENTO, GILSON REGO GONÇALVES, FRANCISCO 

GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, JADER 

JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, 

FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ 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. O Senhor Presidente apresentou a ata da 22ª sessão ordinária, que foi 

disponibilizada nos e-mails dos vereadores e no mural. O Senhor Presidente 

colocou a Ata em discussão, em seguida a mesma foi colocada em votação que 

foi 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 1828/2018, PROJETO DE LEI Nº 1830/2018, PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 0014/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°004/2018, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°08/2018, PROJETO 
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DE DECRETO LEGISLATIVO N°012/2018, INDICAÇÃO Nº 062/2018, 

INDICAÇÃO Nº 063/2018, INDICAÇÃO Nº 066/2018, INDICAÇÃO Nº 067/2018,  

MOÇÃO DE PESAR Nº 016/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 021/2018, MOÇÃO 

DE PESAR Nº 024/2018.  O Senhor Presidente retirou de pautas as seguintes 

matérias a pedido dos autores: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

0014/2018, INDICAÇÃO Nº 062/2018, INDICAÇÃO Nº 063/2018, INDICAÇÃO 

Nº 066/2018, INDICAÇÃO Nº 067/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 016/2018, 

MOÇÃO DE PESAR Nº 024/2018. Em seguida o Senhor Presidente passou 

Projeto de lei N°1828/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a 

leitura do projeto tem como lei: Denomina a Rua Projetada 13, de Rua Antônio 

Francisco do Rêgo, Localizada no Loteamento Ares da Serra. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao autor (a) do projeto de lei. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que essa é mais uma justa 

homenagem a esse grande homem que foi seu tio Antônio de Chicó. Um grande 

homem que cuidou e acolheu seu pai quando chegou na cidade de Pau dos 

ferros. Então nada mais justo que reconhecer esse homem que trabalhou muito 

para construir e criar sua família com muita humildade e honestidade. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e diz que é justa essa homenagem a 

esse grande homem de foi Antônio de Chicó, que sempre frequentou o 

restaurante de sua mãe. Um homem que tornou sua família muito conhecida na 

cidade, uma família de bem e muito honesta, um homem servidor que fez muito 

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

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

muito justa essa homenagem a esse grande homem, muito trabalhador que 

sempre fez muito pela população e por sua família. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa homenagem é justa a um 

homem humilde e trabalhador, que sempre ajudou muito aos que te conheciam. 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que seu Antônio de Chicó 

conheceu muito, um cidadão de bem que só pregou o bem por onde passou. O 

Senhor Presidente parabeniza o vereador autor da proposição, e diz que ele foi 

um cidadão que praticou sempre o bem e construiu uma família de bem e muito 



 

3-5 
 

unida. E que é justa essa homenagem denominando seu nome em uma rua da 

cidade, que deixou também o seu legado. 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 Projeto de lei N°1830/2018 para a Senhora Secretária para 

que seja feita a leitura do projeto tem como lei: Fica denominada a Rua 

Projetada 12, de Rua Cloves Alves de Sena, localizada no loteamento Ares 

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

do projeto de lei. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, 

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

Senhor Cloves foi um homem, honesto, simples e que teve uma história muito 

bonita na cidade de Pau dos Ferros, e que é justa essa homenagem. 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 decreto legislativo N°004/2018 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura do decreto: Concede o Título de Cidadão 

Pauferrense a Sra. Antônia Delmira Barbosa. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor (a) do projeto de lei. O Vereador Junhão 

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

através do facebook, e diz que Dona Santa foi uma mulher que veio de 

Portalegre se estabilizar em Pau dos Ferros e formar sua família, não teve filhos 

de sangue, mas sim teve quatro de criação. Uma mulher que teve muito serviço 

prestado na igreja e pela população da cidade. O Vereador Renato Alves 

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

através do facebook, e diz que falar de Dona Santa é lembrar de sua infância, e 

também falar de igreja. Uma pessoa maravilhosa e merecedora dessa 

homenagem que merece ser reconhecida como Pauferrense. O Vereador Gordo 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o autor da matéria por essa 

homenagem mais que merecida, a essa grande mulher que fez muito na igreja 

e pela população. A Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, 

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

título é merecido, e que há muitos anos já deveria ter recebido esse 

reconhecimento. Uma pessoa que prestou muito serviço à população da cidade, 
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ajudou na criação de muitas crianças e adolescentes, uma vida dedicada aos 

trabalhos da igreja, uma pessoa dedicada mansa, humilde e acolhedora, que 

merece muito essa homenagem. O senhor Presidente parabeniza o vereador 

Junhão por essa matéria, e essa homenagem a essa mulher carinhosa, humilde 

e muito acolhedora, e que é merecida essa homenagem a essa mulher que já 

fez e faz tanto pela cidade de Pau dos Ferros. 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°008/2018 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura do decreto: Concede o Título de Cidadão 

Pauferrense a Sr.ª. Maria Vilma da Costa. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor (a) do projeto de lei. O Vereador Junhão 

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

através do facebook, e diz que esse título é muito merecido a Dona Vilma, uma 

mulher servidora que vive para o seu comercio, servindo a sociedade e criando 

muito bem sua família. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os 

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

parabeniza o ver. Junhão pela proposição a essa mulher humilde e de sua casa. 

O senhor Presidente parabeniza o vereador Junhão por essa matéria, a essa 

mulher batalhadora que é merecedora desse título de cidadão. 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 a Moção de Pesar nº 021/2018 para a 

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

de Pesar pelo falecimento do Sra. Alexi Alexandre de Aquino Feitosa. 

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 não estava 

na cidade no dia de seu sepultamento, mas que como representante do povo 

está a fazer essa homenagem a essa grande mulher que contribuiu muito para 

o crescimento da cidade com sua escola de datilografia. Uma mulher muito 

pacata, dedicada à sua família e trabalho. Uma esposa dedicada, boa mãe e 

excelente filha, partiu para outra vida, mas deixou muita saudade para todos 

aqueles que tiveram convivência com essa grande mulher, merecedora dessa 
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grande homenagem. O senhor Presidente diz que foi aluno de datilografia de 

Dona Alexi, que tem um certificado da escola dela, onde estudou. Dona Alexi foi 

quem trouxe o curso de datilografia para a cidade de Pau dos Ferros, uma mulher 

que fez história, e que ajudou na formação de muitas pessoas, uma escola 

inquestionável pela sua seriedade e disciplina. E que só resta saudades, com 

uma história brilhante deixada por ela. Em seguida o senhor Presidente colocou 

a moção de pesar em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. ENCERRADA a Pauta da 

Ordem do dia. 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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