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Ata da 28ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 17h30 

(dezessete horas e trinta 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 secretariado 

pela Vereador Francisco José Fernandes de Aquino. O Exmo. Sr. Vereador 

convidado pelo presidente da casa, em substituição a secretaria ausente 

por motivos de saúde, fez a conferência do quórum, verificando-se o 

comparecimento dos seguintes vereadores: JOSÉ ALVES BENTO, 

FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, JOSÉ GILSON REGO 

GONÇALVES, RENATO ALVES DA SILVA, JADER JUNIOR DE LIMA 

ARAÚJO, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCO 

AUGUSTO DE QUEIROZ E ERALDO ALVES DE QUEIROZ. Em seguida 

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 27ª 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 o Senhor secretário fazer a leitura que consta as 

seguintes matérias: Projeto de lei Nº1847/2018, Moção de Pesar Nº 
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023/2018, Moção de Pesar Nº 028/2018. Dando continuidade o Senhor 

Presidente passou o Projeto de lei Nº1847/2018 para a Senhor Secretário 

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 o MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR 

Nº 023/2018 para o Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Moção de profundo pesar pelo falecimento do Sr. 

Jackson Chagas do Nascimento. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao/a autor (a) da Moção de Pesar. O Vereador Gilson 

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

assistindo através do facebook, e diz que o amigo Jackson foi um cidadão 

honrado, de bem, bom pai. E que essa é uma homenagem justa a esse 

grande homem que passou na terra. O Vereador Sarg. Monteiro 

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

assistindo através do facebook, e diz que gostaria de deixar seu sentimento 

de pesar a família do Senhor Jackson, que foi um homem honrado e que 

merece essa homenagem justa. O senhor Presidente parabeniza o ver. 

Gilson pela proposição e diz que é justa essa homenagem, a esse cidadão 

de bem que prestou relevantes serviços à população, e merece ser 

reconhecido pelo grande homem que foi. 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. O Senhor 

Presidente passou o MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR Nº 028/2018 para o 

Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem como ementa: 

Moção de profundo pesar pelo falecimento do Sra. Raimunda Lopes 

do Rêgo. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a 

autor (a) da Moção de Pesar. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a 

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

facebook, e diz que essa moção de pesar é uma homenagem a Senhora 

Raimunda Lopes do Rêgo, mãe de Lucia e Xavier Pneus. Dona Raimunda, 

foi uma pessoa muito conhecida por seus filhos serem da sociedade, uma 

mulher honesta e honrada quem merece a homenagem prestada nessa 
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casa. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, como 

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

iniciativa do ver. Galego do Alho. E diz que Dona Raimunda foi uma cidadã 

de bem que educou muito bem seus filhos, e que nada mais justo que essa 

homenagem póstuma. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que conheceu durante muitos anos a senhora Raimunda, 

de dentro de sua casa, é muito amigo de toda a família. Deu uma boa 

criação a seus filhos, é justa essa homenagem póstuma a essa grande 

cidadã que foi. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e parabeniza a iniciativa do ver. Galego do Alho. E diz que é 

solidaria a família, que foi vizinho muitos anos da Senhora Raimunda. O 

senhor Presidente parabeniza o ver. Galego do Alho pela proposição e diz 

que é justa essa homenagem, a essa cidadã, e que a casa é solidaria a 

família por essa grande perca para a população pauferrense. 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. Em seguida o senhor 

presidente diz que gostaria de fazer um registro do aniversário do ver. 

Gordo do Bar, e parabeniza-lo em nome de toda a casa legislativa, e 

desejar muita saúde, paz e felicidades. Em seguida declara encerada a 

presente sessão e não havendo mais nada a relatar eu, Daihanny Denise 

da Silva Assistente Administrativa 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                                                  Francisco José Fernandes Aquino                             
           Presidente                                                                              Secretário Adoc 
 


