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                 Ata da 29ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 

18ª (Décima Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, 

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

17h30minh (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 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: JOSÉ GILSON REGO, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, JOSE ALVES BENTO, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, 

JADER JUNIOR DE LIMA, RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, 

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. Em seguida 

o Senhor Presidente apresentou a ata da 28ª 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 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 LEI 

Nº 1842/2018, PROJETO DE LEI Nº 1848/2018, INDICAÇÃO Nº 069/2018, 

MOÇÃO DE PESAR Nº 029/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 030/2018.  Em 
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seguida o Senhor Presidente passou Projeto de lei N°1842/2018 para a 

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

sobre a criação e implantação do sistema de Controle Interno do Poder 

Legislativo do Munícipio de Pau dos Ferros/RN e dá outras providências. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou os trabalhos da mesa para o 

vice-presidente conduzir os trabalhos da mesa para a defesa do projeto de lei. 

Dando continuidade o senhor vice-presidente passa a palavra ao vereador 

Eraldo Alves para defesa do projeto. O Vereador Eraldo Alves cumprimenta a 

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

facebook, e diz que esse projeto tem muita importância, pois se trata de um 

projeto que cria e implanta o sistema de controle interno do Poder Legislativo do 

município. E a principio diz que é uma exigência do tribunal de contas do Estado, 

por que o sistema de controle interno é um departamento que passa a funcionar 

na Câmara Municipal de Pau dos Ferros, como se fosse um departamento do 

tribunal de contas do Estado do Rio Grande do Norte, e por isso a sua 

importância. A lei nº1641/2018, que também foi de autoria da mesa diretora, 

criou uma nova estrutura administrativa para a Câmara Municipal de Pau dos 

Ferros, ela criou o cargo de controlador interno e criou também o cargo de 

assistente administrativo para assessorar o controlador interno da casa. E se 

entendia que desta forma estaria atendendo ao tribunal de contas, em relação 

ao controle interno da casa, mas, o tribunal de contas nos fez cientes, e já cobra 

há alguns meses uma lei especifica bem elaborada, criando o sistema de 

controle interno do Poder Legislativo Municipal de Pau dos Ferros. Essa é uma 

orientação para todas as Câmaras de todo o Estado, bem como temos a 

Controladoria Geral para os Municípios, como já se tem na cidade de Pau dos 

Ferros. Então esse projeto de lei foi elaborado com todo cuidado, competência, 

preocupação e inclusive seguindo orientações de resoluções do tribunal de 

contas, para que não possa pecar naquilo que passa a ser de responsabilidade 

do sistema de controle interno. E que após ouvirem a leitura do projeto feita pela 

senhora Secretária, devem ter percebido a abrangência geral dessa lei, em 

relação a responsabilidade do sistema de controle interno e do seu controlador, 

em relação as ações administrativas da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, 

bem como acompanhamento passo a passo de todas as áreas, inclusive a área 

patrimonial, e que esse sistema de controle interno é uma grande 
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responsabilidade em relação a administração da câmara, até porque o 

controlador que será o responsável pela funcionalidade desse sistema, poderá 

responder junto ao Presidente por qualquer situação indevida 

administrativamente que possa vi a acontecer. É um órgão que terá um peso 

importantíssimo no vigor da lei, no acompanhamento do controle de gastos, na 

aplicação dos recursos e nas responsabilidades do gestor e sua equipe 

administrativa. Portanto esse projeto representa um passo à frente na 

transparência, respeito, zelo com o recurso público, e nos acompanhamentos 

das ações do gestor e da equipe da Câmara Municipal de Pau dos Ferros. E que 

de conformidade com o que o projeto cita que deverá ser comunicado através 

do controlador interno ao tribunal de contas qualquer indiferença, observação 

maior, suspeita, qualquer situação deflagrada dentro da gestão que seja 

incompatível com a lei. Esse sistema de controle interno, através de seu 

controlador, deverá emitir relatório de explicação imediata ao tribunal de contas, 

que é o órgão de controle externo das prefeituras e das câmaras municipais do 

país. Portanto é uma matéria por demais relevante, pois ela tem obrigação de 

acompanhar a execução orçamentaria, desempenhos do órgão e seus 

responsáveis, a composição patrimonial, responsabilidade dos agentes na 

administração, os fatos ligados a administração financeira, patrimonial e de 

custo, e apesar da camara ser de um porte não tão grande a estrutura proposta 

nesse projeto para o controle interno é uma boa estrutura, e as suas competência 

que são diversas e todas elas com sua importância. E que esta para concluir um 

mandato como presidente no dia trinta de dezembro do ano em curso, e sabe a 

importância dessa projeto aprovado e transformado em lei nos próximos dias 

para que o tribunal de contas e órgãos competentes possam tomar 

conhecimento através do controlador interno e o sistema de controle interno do 

poder legislativo, e possa fazer cumprir as exigências da legislação que são 

observadas pelo tribunal de contas do estado. E o ver. Hugo Alexandre que 

assumirá a presidência da casa de forma legitima no dia 2 (dois) de janeiro de 

2019, a vossa excelência como advogado, conhecedor dos diretos e deveres, já 

contará a partir de janeiro com a aprovação dessa matéria, com a legislação 

importantíssima, para que possa desenvolver dentro de sua competência uma 

gestão que possa trazer um avanço para a casa legislativa, dando continuidade 

a todos os mandatos que lhe antecederam. Que todos os projetos que passam 
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pela casa tem sua importância, mas que esse projeto que esta a trazer para os 

pares, ele tem uma importância fundamental e decisiva para que a sociedade 

possa tomar conhecimento que a casa além das responsabilidades através do 

seu corpo gestor através da mesa diretora, além, de observada pelos próprios 

parlamentares que são fiscalizadores natos, pela força da lei e direito que o povo 

outorgou de fiscalizar também essa casa, ainda existe também um órgão de 

controle que fará ciência ao órgão externo da administração pública, e da 

aplicação dos recursos públicos que chegarem a essa casa legislativa. Portanto 

conta com o apoio dos colegas vereadores para a aprovação desse projeto de 

lei que estará cumprindo rigorosamente a lei. O Vereador Gilson Rego 

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

através do facebook, e leva seus sentimentos a vereadora Bolinha que há três 

dias perdeu um irmão. E parabeniza a mesa diretora por seguir a orientação do 

Tribunal de contas, e que a casa tem obrigação de aprovar esse projeto para 

resguardar a casa legislativa, que será um órgão de mais auxilio para os 

trabalhos legislativos. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 

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

diz que a mesa da casa hoje dar mais um avanço em se preocupar pelo legal, e 

que todos sabem a importância desse órgão na casa legislativa, esse é um passo 

muito importante não só para o resguardo do presidente, mas, de todos os 

vereadores. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os presentes, 

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

a mesa pelo projeto, e está muito feliz em ver que a presidência tem feito um 

trabalho muito respaldado na legalidade. Que já foi controlador do município e 

deu também sua sugestão ao município que fosse feito um projeto desse para 

um melhor desempenho do município. Parabeniza também o controlador da 

casa Jaime, pelo trabalho desenvolvido. Que como presidente na próxima 

gestão ficará muito feliz em pegar a casa bem organizada e respaldada na lei. 

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 retomando os trabalhos da mesa Senhor Presidente passou o 

PROJETO DE LEI Nº 1848/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita 

a leitura, concluída a leitura dos projetos de lei o Senhor Presidente encaminhou 

para comissão de Justiça e redação final para receber parecer e posteriormente 
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voltará ao plenário para discursão e votação. O Senhor Presidente passou A 

INDICAÇÃO Nº 069/2018 para o Senhor Secretário para que seja feita a leitura 

que tem como ementa: Requer ao Executivo Municipal a Pavimentação 

Asfáltica da Rua Cônego Caminha, no Bairro Alto do Açude. 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 é muito importante 

essa rua ser asfaltada, pois é na mesma rua que tem a maternidade e a escola 

patronato, tendo um grande fluxo de trânsito e que será muito fácil de ser feito 

por ser um trecho pequeno. 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 

029/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. José Edvan Chaves. 

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

de pesar. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os presentes, como 

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

era uma pessoa especial com uma deficiência física, muito querido por todos 

daquele bairro onde morava. E essa é uma homenagem merecida a esse rapaz 

que muito lutou pela vida, mas que foi para o lado do pai celestial. O Vereador 

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

estão assistindo através do facebook, e parabeniza o ver. Autor pela lembrança 

a esse homem que era seu primo, uma pessoa muito querida por toda a família 

e por aqueles que puderam conviver com ele. O Vereador Renato Alves 

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

através do facebook, e parabeniza o ver. Pela proposição, e lamenta esse 

falecimento desse homem humilde, honesto e querido por toda a sua família. O 

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

que estão assistindo através do facebook, e parabeniza o ver. Autor da 

proposição, a esse homem que deixou sua passagem marcada na terra, lutou 

muito pela vida passando muito tempo na UTI, mas que não teve êxito em sua 

batalha pela vida, e partiu para junto do pai celestial. O Vereador Junhão 

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

através do facebook, e diz que quem morre Deus tem zelo por seu corpo, vivendo 

eternamente ao lado do pai celestial, o corpo de quem morre também é parte de 
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Deus. E que Deus abençoe a família e dê o conforto necessário, junto com a 

união e o amor. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, como 

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

de pesar é uma justa homenagem ao grande homem que foi Zé divan. Um 

homem tranquilo e alegre, que sempre teve muito zelo por sua família, então 

essa homenagem é justa e merece ser aprovada. 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. Em seguida o 

Senhor Presidente passou a Moção de Pesar nº 030/2018 para a Senhora 

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

pelo falecimento do Sr. Francisco Fernandes de Filgueira. Concluída a leitura 

o Senhor Presidente passou a palavra ao autor (a) da moção de pesar. O 

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

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que O Sr. Francisco 

Fernandes de Oliveira nasceu no dia 12 de abril de 1939, na cidade de Martins-

RN. Foi no sítio bica onde passou toda sua infância e sua adolescência e onde 

também conheceu a jovem Francisca Maria da Conceição, que se tornou sua 

esposa após um período de namoro. De família simples e batalhadora, o Sr. 

Francisco trabalhou na Bica como agricultor, ajudando a seus pais e a seus 

irmãos com o sustento que vinha da própria produção familiar. Buscando 

melhorias de vida resolveu vim para Pau dos Ferros no ano de 1969 e consigo 

trouxe sua esposa e seus três filhos pequenos (Onevaldo Fernandes de Oliveira 

Santos, Maria Ozir Oliveira dos Santos Ferreira e Onecino Fernandes de Oliveira 

Santos). Chegando aqui se estabeleceram numa casa pequena e simples no 

bairro São Geraldo, na época chamado de “Alto da Foice Em 1977, o casal teve 

o seu quarto filho (Odivaldo Fernandes de Oliveira Santos). Dez anos depois 

(1987), seu Francisco ficou viúvo, mas continuou trabalhando para sustentar a 

casa e o filho mais jovem. Com 60 anos, conseguiu se aposentar como agricultor; 

mais tarde comprou sua primeira moto com o objetivo de trabalhar como 

mototaxista, função esta que ele desempenhou por quase 17 anos. “Chico de 

Dedeza” como era mais conhecido na cidade, faleceu no último dia 12 de 

setembro em sua própria casa, após complicações na saúde, decorrentes de um 

acidente automobilístico, no mês de julho do ano passado. Deixou 4 filhos, 7 

netos e 6 bisnetos e um legado para toda a família, que jamais será esquecido. 
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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 pede as comissões da casa e aos senhores vereadores que 

se debrucem pelo projeto de lei do plano diretor encaminhado a todos, pois na 

próxima semana será começado a dar prioridade em audiências públicas para a 

discussão desse projeto, como também a LOA encaminhada a todos.  Dando 

continuidade o Senhor Presidente declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com 

os seguintes Vereadores: FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO, 

RENATO ALVES DA SILVA, JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO, FRANCISCA 

ITACIRA AIRES NUNES, GILSON REGO GONÇALVES, FRANCISCO 

AUGUSTO DE QUEIROZ, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, FRANCISCO 

GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, JOSE ALVES BENTO. O Vereador Gordo do 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza a todos os médicos do país que 

vivem salvando vidas na terra. Parabeniza também os excelentes trabalhos 

feitos na cidade de Pau dos Ferros no dia da criança, Naldo no Manoel Deodato, 

Erasmo com o Elos Criança no São Geraldo, ao amigo Véi Cosmiro junto com a 

associação dos pescadores. E por fim parabenizar a prefeitura de Pau dos 

Ferros que realizou o fescriança, e que esse ano foi um dos melhores e maiores, 

dando a criança sua oportunidade maior de brincar e se divertir com seus pais e 

amiguinhos. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, como 

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

nome da vereadora Bolinha todos os Professores. E noticiar um fato ocorrido, 

que foi procurado pela policia federal, e que apesar do constrangimento graças 

a Deus não teve nada que maculasse a índole desse vereador, e que sua força 

e determinação só te fortalece a cada dia e momento. E diz também da alegria 

em acompanhar a festa das crianças feita pelo amigo Naldo, Vanzinho entre 

outros que vem fazendo projetos sociais pela crianças e adolescentes da cidade. 

Por ultimo vem lamentar a perca da colega vereadora Bolinha, que perdeu seu 

irmão, e que vem vencendo muitas dificuldades durante o ano e vencendo todas 

elas. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que faz uso da tribuna 

para parabenizar o dia das crianças comemorado pela prefeitura municipal, e 
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que esse ano foi mais organizado sendo na praça de eventos. Como também os 

trabalhos sociais desenvolvidos nas comunidades através de pessoas que doam 

para ver a felicidade no rosto das crianças mais carentes. Por fim falar que se 

aproxima as festividades da padroeira e a Banda de Música está se organizando 

para tocar, e que graças a Deus está tudo ok, e pede a colaboração dos 

vereadores para a banda tocar na festa da padroeira. A Vereadora Itacira Aires 

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

através do facebook,  e agradece inicialmente os votos de solidariedade pela 

passagem do seu irmão Janduí Aires Afonso (conhecido por Melzinho) que 

aconteceu dia 15 de outubro, que 2018 tem trazido muitos momentos 

desagradáveis, mas, com fé em Deus e Nossa Senhora da Conceição irá 

vencendo todos, e agradece de coração toda a solidariedade a sua família. E diz 

que ficou surpresa a ouvir do vereador Junhão que a Banda de musica está tudo 

ok, pois não foi isso que ouviu nesse mesmo dia de um componente da banda 

de mús. Que todos são sabedores que a banda de música em 2019 fará 100 

anos, e que de lá pra cá a banda de musica vem se arrastando e com a ajuda 

de muitas pessoas que fazem doações. E que como vereadora já deu seu apoio 

e sempre dará, que nessa casa legislativa foi votada uma emenda de um repasse 

de três mil reais, e que ano passado foi repassado apenas 4 meses, e que esse 

ano a banda de musica não recebeu nada de repasse, e que como vereadora 

vem a casa hoje3 pedir e clamar que seja feito esse repasse para que a banda 

venha a crescer. Que ouviu de pessoas que fazem parte da banda que esse ano 

a banda não saiu para nenhum lugar por falta de verba, e que estão a pedir 

patrocínio para ver se ela sai na festa da padroeira da cidade nas ruas. Então 

todos precisam levantar a bandeira e cobrar que seja feito o repasse das 

emendas, pois a banda de música vem passando por dificuldades, a população 

e os músicos clamam por essa ajuda. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a 

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

facebook, e diz que de antemão gostaria de parabenizar os professores por seu 

dia que foi na semana, e também ao medico que se comemora nesse dia. 

Gostaria também de agradecer em nome de seu grupo politico a votação ao 

Deputado Getúlio Rego, Candidato a Deputado José Agripino, Candidato a 

Senador Antônio Jacome, Candidato a Senador Garibaldi e Candidato a 

Governador Carlos Eduardo. E parabeniza também pelo evento Festcriança, que 



9-10 
 

vem crescendo a cada ano mais, por se preocupar muito com as crianças que 

são o futuro da nação. Parabeniza também aos serviços sociais desenvolvidos 

em alguns bairros da cidade por voluntários. Por fim diz que o repasse da banda, 

mas que o gestor tem suas prioridades, e que gostaria que o prefeito tivesse o 

dinheiro para fazer o repasse integralmente, mas a gestão tem suas prioridades, 

que sem duvidas será feito os repassem, só que dentro de suas prioridades. O 

Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que realmente é um 

absurdo essas emendas não estarem sendo feitas as emendas, e que além de 

não está sendo feito o repasse, nenhum tem nenhuma satisfação. Outro assunto 

também que traz pra discursão é essas estradas das zonas rurais que estão 

cada vez pior e mais esburacadas e nada de resolução para esse problema, isso 

é inadmissível essa falta de respeito com os moradores do campo. Deixar 

registrada também a beleza da festa que foi no bairro São Geraldo. Agradecer 

também em nome de seu grupo politico pela bela votação que teve os 

candidatos; Galeno, João Maia, Zenaide e Fatima Bezerra. 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 seus sentimentos a 

vereadora Bolinha e toda sua família pela perca do seu irmão. E em nome de 

sua Mãe gostaria de parabenizar todos os professores do país. Parabenizar 

também aos cidadãos que fazem os trabalhos sociais nos bairros da cidade. 

Registra também que foram diagnosticados alguns casos de dengue no bairro 

São Geraldo, que a Secretaria de Saúde tome alguma providencia para que isso 

não venha a crescer no município. Agradece também a todos que apoiaram o 

seu grupo e seus candidatos nas ultimas eleições. O Vereador Gugu Bessa 

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

através do facebook, parabenizar todos os professores e o dia do médico 

também, que os professores é um profissional que forma todos os outros 

profissionais, e que merece o respeito de todos os cidadãos. Parabeniza a 

prefeitura pelos projetos sociais desenvolvidos no dia da criança, e aos 

voluntários que fizeram manifestações nos bairros. E que o primeiro ponto que 

vem discutir hoje é que a população vem cobrando providências para o calazar, 

que precisa ser tomada as providencias cabíveis, a população vem sentindo na 

pele e cobrando providencias dessa casa legislativa. O segundo ponto é a banda 

de musica que os vereadores iram sim ajudar para não deixar morrer essa 
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tradição na cidade, e que as emendas devem serem repassadas, não só da 

banda de música, mas também de outras entidades que vem passando muitas 

dificuldades por falta de verbas. E o terceiro ponto são indicações que vem 

pedindo para o Riacho do Meio, e que não foram atendidos e ainda saíram 

falando que o vereador vem esquecendo do referido bairro. Por fim pede aos 

concursados que procurem o vereador pois tem pessoas em vagas de 

concursados que são contratados, para tomarem as providencias cabíveis. O 

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

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

médicos por seu dia. Diz também que gostaria de deixar suas condolências a 

vereadora Bolinha pelo falecimento de seu irmão, que todos são conhecedores 

das suas batalhas diárias para sua vida. Parabeniza a prefeitura pelos projetos 

sociais desenvolvidos no dia da criança, e aos voluntários que fizeram 

manifestações nos bairros. E que por falar em prioridades gostaria de saber o 

que é prioridade na gestão por que nem a saúde vem sendo prioridade no 

município, que a população vem passando por necessidade no município. E que 

em visita constatou que uma empresa por nome de Dias e Castro que presta 

serviços ao municio anda com seus carros que pegam lixo adesivados com 

propaganda de um candidato a governador que é apoiado pelo prefeito 

municipal. Dando continuidade o Senhor Presidente diz que gostaria também de 

prestar em público a sua solidariedade em nome de sua família a colega 

vereadora Bolinha e toda sua família. E parabenizar as crianças do país em 

nome de sua neta Maria Alice, em nome de sua filha Vanessa parabenizar a 

todos os professores e em nome de seu primo Ivonezio parabenizar a todos os 

médicos. 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                                                                           Itacira Aires Nunes                             
           Presidente                                                                                                1º Secretária 


