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     Ata da 26ª 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 Exma. 

Senhora Verª. Francisca Itacira Aires Nunes. E secretariado pelo Vereador 

Francisco José Fernandes de Aquino. O Exmo. S.r. secretário em exercício, fez 

a conferência do quórum, verificando-se o comparecimento dos seguintes 

vereadores: JOSÉ GILSON REGO GONÇALVES, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, RENATO ALVES DA SILVA, 

FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO E A PRESIDENTA EM 

EXERCÍCIO FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES. Em seguida a senhora 

presidenta em exercício justificou a ausência do Senhor Ver. E presidente da 

casa Eraldo Alves de Queiroz, que encontrasse com problemas de saúde 

impossibilitando a sua presença em plenário neste dia, assim como também o 

vice-presidente Francisco Augusto de Queiro que encontrasse em Brasília em 

tratamento de saúde. E a ausência de Hugo Alexandre, Gugu Bessa e Galego 

do Alho que tinham outros compromissos. Havendo o número regimental o 

Excelentíssima Senhora Presidenta em exercício Francisca Itacira Aires Nunes 

agradeceu a presença dos senhores vereadores e de todos os presentes, 

invocando a proteção de DEUS, declarou aberta a presente sessão. A Senhora 

Presidenta apresentou as atas da 24ª e 25ª sessão ordinária, que foram 

disponibilizadas nos e-mails dos vereadores e no mural. A Senhora Presidenta 

colocou as Atas em discussão, em seguida as mesmas foram colocadas em 

votação e foram aprovadas por unanimidade dos votos dos Vereadores 
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presentes. Dando continuidade a Presidenta passou a Pauta da ordem do dia 

para O Senhor secretário fazer a leitura que consta as seguintes matérias: 

PROJETO DE LEI Nº 1755/2017, PROJETO DE LEI Nº 1843/2018, PROJETO 

DE LEI Nº 1844/2018, PROJETO DE LEI Nº 1845/2018, PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 0014/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 019/2018, MOÇÃO 

DE PESAR Nº 023/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 024/2018.  A Senhora 

Presidenta retirou de pautas as seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 

1755/2017, PROJETO DE LEI Nº 1844/2018, PROJETO DE LEI Nº 1845/2018, 

MOÇÃO DE PESAR Nº 019/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 023/2018. Em 

seguida a senhora Presidenta passou o Projeto de lei Nº1843/2018 para o 

Senhor Secretário para que seja feita a leitura, concluída a leitura do projeto de 

lei a Senhora Presidenta encaminhou para comissão de legislação, Justiça e 

redação final para receber parecer e posteriormente voltará ao plenário para 

discursão e votação. A Senhora Presidenta passou o Projeto de decreto 

legislativo N°014/2018 para o Senhor Secretário para que seja feita a leitura, 

concluída a leitura do projeto de lei a Senhora Presidenta encaminhou para 

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

posteriormente voltará ao plenário para discursão e votação. A Senhora 

Presidenta passou a Moção de Pesar nº 024/2018 para o Senhor Secretário 

para que seja feita a leitura que tem como ementa: Moção de profundo pesar 

pelo falecimento do Sr. João Araújo Leite. Concluída a leitura o Senhor 

Presidente passou a palavra ao autor (a) da indicação. O Vereador Sarg. 

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

assistindo através do facebook, em especial a família do Senhor João Araújo.  E 

diz que é um prazer fazer essa homenagem póstuma a esse grande homem que 

foi merecedor de homenagem, Araújo foi policial militar, foi muito dedicado à sua 

família, grande amigo, homem simples, honesto e trabalhador. E pede também 

aos vereadores presentes que para enriquecer essa moção de pesar os demais 

vereadores se subscrevam. E que é de coração que faz sua homenagem a esse 

homem que cumpriu sua missão na terra como um homem fiel a sua profissão e 

bom para sua família. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

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

diz que o sarg. Monteiro está de parabéns em fazer essa grande homenagem ao 

Sarg. Araújo, sempre teve uma grande amizade com ele enquanto tinha um bar 
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e sempre precisou de seus serviços de segurança. Por fim diz que é justa essa 

homenagem a esse grande homem que muito fez pela população prestando 

seus serviços na polícia. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os 

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

diz que ele combateu um bom combate, foi um bom homem. Veio a terra para 

servi, homem pacato e manso, serviu juntamente a polícia juntamente com 

outros amigos, e tem certeza que sua partida e sua chegada ao seu teve um 

bom lugar reservado a sua chega, pois quem planta o bem, recebe o bem. O 

Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que 

estão assistindo através do facebook, e diz que quando perdemos pessoas que 

amamos e que estão em seu leito, é sinal que foi o tempo de Deus, e que falar 

de Sarg. Araújo é fácil, um homem que serviu muito a população, não só de Pau 

dos Ferros, mas também de algumas cidades vizinhas, diz também que ele 

sempre foi de dentro de sua casa e amigo de toda sua família. E que na terra 

deu seu testemunho de vida, humildade e de amor a sua família. O Vereador 

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

assistindo através do facebook, e diz que Sarg. Monteiro está de parabéns pela 

proposição, e diz que não teve aproximação, mas que conheceu e sempre teve 

um bom conceito dele, como cidadão honrado e honesto. Sempre faça seu 

trabalho com responsabilidade e deixou o seu legado na terra. O Vereador Sarg. 

Monteiro diz que gostaria de registrar o agradecimento aos vereadores que 

permaneceram na casa, para que a família do Senhor Araújo não tivesse que se 

deslocar de suas casas novamente. A vereadora Itacira Aires diz que uma das 

proposições é essa homenagem de moção de pesar pelo falecimento de alguém, 

e que neste dia estão em debate por essa proposição, de sarg. Araújo, não teve 

uma afinidade com ele, mas que o que existe de desagradável na vida é perder 

coisas e mais ainda quando perdemos um ente querido. Então a sua história já 

diz o grande homem que foi, trabalhador e muito fiel a sua família, e que suas 

lembranças fiquem guardadas na lembrança de todos aqueles que tiveram o 

prazer de conviver com ele. Em seguida a senhora Presidenta 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 a Senhora Presidenta declara aberto o pequeno EXPEDIENTE 

com os seguintes Vereadores: JOSE GILSON REGO GONÇALVES, 
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FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a 

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

facebook, e parabeniza a prefeitura municipal de Pau dos Ferros pela grande 

festa que foi a finecap, e por sua grande organização, ao qual foi digna de todo 

e quaisquer parabéns. Uma festa segura, feita com responsabilidade e 

organização. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, 

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

parabéns ao gestor municipal, mas também fala da contrapartida que o Governo 

municipal investiu em segurança para que o evento fosse ainda melhor, 

somando junto ao município na segurança do evento. Registra também um 

evento que a polícia militar e os bombeiros estão realizando um grande evento 

no dia do soldado na ASEC de Pau dos Ferros, homenageando muitos colegas 

policiais em vida em memória. 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 pela Presidenta e Secretária. 

 

 

 

  Francisca Itacira Aires Nunes                                     Francisco José Fernandes de Aquino 
    Presidenta em exercício                                                           Secretário Adoc 
 

 


