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                 Ata da 31ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 

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

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

19h25minh (dezenove 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: 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. 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 1847/2018, PROJETO DE LEI Nº 1848/2018, INDICAÇÃO Nº 074/2018, 

MOÇÃO DE PESAR Nº 031/2018, MOÇÃO DE PESAR Nº 032/2018, MOÇÃO 

DE PESAR Nº 033/2018. Em seguida o Senhor Presidente passou Projeto de 

lei N°1847/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura do projeto 

tem como lei: Reconhece de Utilidade Pública a Associação Esportiva 

Eronildes da Silva –  AEE e dá outras providências. Concluída a leitura o 
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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, e agradece ao relator da comissão pela 

habilidade e agilidade para o projeto em dar o parecer para a votação do projeto. 

Que é com grande satisfação que apresenta esse projeto a casa, de uma 

associação de sua comunidade o Perímetro Irrigado, que vem desenvolvendo 

um belíssimo trabalho social através de doações, essa associação tem como 

presidente o jovem Erivan, que faz um trabalho voluntario fazendo sempre o bem 

para a comunidade. Essa associação tem o nome de Eronildes da Silva, um 

homem que sempre fez um grande trabalho voluntario naquela comunidade, e 

com o seu falecimento deixando os seus ensinamentos para seu filho Erivan, 

que criou a associação e deu o nome do seu falecido pai. Por fim diz que é 

merecedora deste titulo de utilidade publica para a referida associação, que é 

justo esse reconhecimento. O senhor Presidente diz que um grande avanço que 

essa casa teve foi a aprovação de um projeto de lei que se transformou na lei 

nº1097/2007 que elenca todos os requisitos e documentos necessários para que 

um projeto desse possa tramitar em plenário, então uma associação quando 

chega para ser tramitado ela já vem com todo respaldo pois já tem toda a 

documentação legal, então essa lei foi muito importante, pois antigamente valia 

mais a vontade do vereador em fazer media com os presidentes de associações 

que muitas delas ate estavam em funcionamento ilegal. Então hoje a nova lei é 

de muita importância, pois só recebe realmente o reconhecimento de utilidade 

publica a associação que estiver com toda sua documentação legal, e cabe ao 

plenário reconhecer e avaliar se merece. E que como conhecedor da pessoa de 

foi Eronildes da Silva sabe que seu nome faz uma justa homenagem a pessoa 

que foi, e que inclusive quem denominou de Eronildes da Silva o Ginásio do 

Perímetro Irrigado foi o Ver. Eraldo Alves que naquele tempo outro vereador 

queria colocar outro nome, mas que a própria comunidade se mobilizou pois era 

um reconhecimento que ele tinha sido um grande desportista. E que é mais que 

merecido essa homenagem também o nome em sua homenagem nessa 

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

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

o Ver. Monteiro que foi extremamente feliz em apresentar essa proposição, que 

já conhece Erivan e sabe sua batalha para o esporte da comunidade, batalhando 
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para não deixar o esporte se apagar na comunidade. E que na sua gestão como 

secretário de esportes de Pau dos Ferros ajudou muito a Erivan e a comunidade 

do Perímetro Irrigado. E que não poderia esitar em dar um parecer favorável 

como relator da comissão e em agilizar a tramitação do projeto, pois a 

associação atende a todas as exigências e documentações disponível para esse 

reconhecimento. E que espera que após aprovado esse projeto a associação 

venha a crescer cada dia mais e ajudar ainda mais pessoas. O Vereador Gilson 

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

assistindo através do facebook, e diz que também gostaria de parabenizar o 

vereador autor do projeto, que tem como nome de Eronildes da Silva, pai do 

amigo Erivan. E diz que mesmo aprovada pela casa ainda terá que passar pelo 

poder executivo, mas que tem certeza que o gestor como desportista irá tornar 

lei. parabeniza também a pessoa de Erivan que vem fazendo um grande trabalho 

social para aquela comunidade, ajudando muitas crianças, jovens e adolescente. 

O senhor Presidente diz que não se pode querer tirar o brilho do parlamentar, 

pois esse é um projeto de exclusividade do legislativo, que o prefeito tem como 

obrigação tonar esse projeto lei, e que caso ele não sancione a lei a câmara irá 

sancionar a 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. O Senhor Presidente passou Projeto de lei N°1848/2018 

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

Denomina a Rua Projetada 06, de Rua José Porfírio de Bessa. 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 é com grande satisfação que hoje homenageia esse homem que foi sua 

vida inteira do campo, que enfrentou muita dificuldade para criar sua família. Um 

homem que trabalhou arduamente em sua profissão de agricultor, mas também 

lutou muito pelos interesses do povo, mesmo sendo semianalfabeto nunca 

deixou sua luta incansável pelo povo de Pau dos Ferros. Sempre um homem de 

muita atitude, nunca deixou de cobrar os interesses do agricultor, nunca 

esqueceu de pedir ao candidatos e líderes políticos pelo homem do campo. 
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Então por sua luta e pela sua família tradicional se sente horado em apresentar 

esse projeto de lei homenageando esse grande homem e agricultor quer foi José 

Alves de Bessa. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os presentes, 

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

o ver. Eraldo por apresentar hoje essa proposta a esse homem mertecedor de 

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 A INDICAÇÃO Nº 074/2018 

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

Requer ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. Leonardo Nunes Rêgo, 

a pavimentação e o saneamento da Rua Honorato Augusto de Oliveira, no 

Bairro Manoel Deodato. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao autor (a) da indicação. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os 

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

diz que essa indicação é uma reinvidicação da população daquele bairro que 

vem tendo grande dificuldade para chegar em suas casas. 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 031/2018 para a Senhora Secretária para que 

seja feita a leitura que tem como ementa: Moção de Pesar pelo falecimento do 

Sr. Antônio Marcelino Cavalcante. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao autor (a) da moção de pesar. O Vereador Gordo do Bar 

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

através do facebook, e diz que o senhor Antônio Marcelino foi uma pessoa a qual 

tinha muita estima e apresso, um homem que batalhou muito pela vida 

juntamente com sua família que fizeram de tudo para prolongar seus anos de 

vida. Mas que infelizmente não tiveram muito êxito e o perderam para o lado do 

pai celestial. Em seguida o senhor Presidente colocou a moção de pesar em 

votação que depois de discutida foi aprovada por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente passou A MOÇÃO DE PESAR Nº 

032/2018 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como 

ementa: Moção de Profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Francisca 

Morais de Aquino. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao 

autor (a) da moção de pesar. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os 
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presentes, como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 

diz que Dona Francisca Morais foi sua tia, em seguida leu um breve histórico de 

sua vida. E acrescenta também que Fransquinha sempre gostou de desenvolver 

muitos trabalhos sociais na cidade de Pau dos Ferros e região. Uma Pauferrense 

que sempre se orgulhou muito de sua cidade e teve uma grande devoção pela 

nossa padroeira a Imaculada conceição. Então a Senhora Francisca merece 

essa homenagem póstuma por só ter praticado o bem pelos que te rodiavam e 

por todos aqueles que te procuravam em busca de ajuda. A Vereadora Itacira 

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

assistindo através do facebook, e diz que depois de ouvir o histórico de Dona 

Fransquinha ficou bem claro a grande mulher que ela foi na terra, uma mulher 

querida que nunca mediu esforços em fazer trabalhos social na busca de ajudar 

aqueles que precisavam. Então nesse momento a casa faz uma grande 

homenagem a essa mulher que deixou uma grande história de vida e grandes 

ensinamentos na terra. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

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

diz que em solidariedade ao Ver. Gordo do Bar pela morte de sua tia, e por ter 

tido sua família citada como conhecida da homenageada. Em seguida o senhor 

Presidente colocou a moção de pesar em votação que depois de discutida foi 

aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor 

Presidente passou A MOÇÃO DE PESAR Nº 033/2018 para a Senhora 

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

pelo falecimento da Sra. Maria Augusta de Queiroz. Concluída a leitura o 

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

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

estão assistindo através do facebook, e diz que conhece toda a família de Dona 

Augusta, tendo tido o prazer de ter trabalhado e de trabalhar com alguns filhos 

da mesma. Um Senhora muito religiosa de uma idade avançada, mas que pegou 

a todos de surpresa com sua partida., uma pessoa que deixou seu legado na 

terra entre sua família, e muito justa essa homenagem feita a essa grande mulher 

que partiu deixando muita saudade. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a 

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

facebook, e parabeniza a casa pela matéria, e diz que é uma satisfação deixar 

sua homenagem a mãe de um colega vereador e também pela grande mulher 
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que foi aqui na terra. Que é um momento triste para a família, principalmente 

para aqueles que tinham uma convivência diária, mas que acreditando em uma 

vida após essa teremos uma recompensa para isso, que é pouso tempo passar 

quarenta ou cinquenta anos ao lado de quem amamos, mas que cremos que 

Deus conforta e ajuda a superar essa perca com a saudade e boas lembranças. 

O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que Dona Maria Augusta 

sempre foi muito devota de Nossa Senhora, e que partiu deixando muita 

saudade, mas que alegrou a Deus em te ter ao seu lado, uma pessoa de fé, 

humildade e amor ao próximo. Uma pessoa muito simples, uma grande mãe e 

amiga, um coração cheio de simplicidade que nunca mediu esforços para fazer 

o melhor para seus filhos e sua família. E que Dona Maria Augusta cumpriu seus 

dias na terra, deixando sua família unida e com uma grande irmandade. A 

Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como também a 

todos que estão assistindo através do facebook, e diz que nesse momento vem 

homenagear a mãe do colega Ver. Xixico, e não esquecendo também de Manoel 

Florêncio que já partiu dessa vida, mas que lhe foi um grande amigo ao qual 

tinha muito respeito. E que no dia do falecimento da Senhora Maria Augusta não 

estava na cidade, mas que lembrou muito da forma em que seu filho Manoel 

Florêncio sempre falou nela, do respeito que tinha pela mesma, mesmo depois 

de casado e já sendo pai. Que sempre achou dona Augusta parecida em 

características com a sua mãe também já falecida, ao qual sempre teve firmeza 

e muita postura na criação de seus filhos e na sua família. E nesse momento 

vem deixar sua homenagem e pesar, que a perca é muito difícil, mas que são os 

desígnios de Deus e que devemos aceitar, que as lembranças boas fiquem 

sempre guardadas na memória de seus familiares e amigos. O Vereador Hugo 

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

assistindo através do facebook, e diz que todos os vereadores que antecederam 

foram muito felizes, e não quer ser repetitivo. Que Dona Augusta foi uma cidadã 

horada, boa mãe, e que tem uma história muito bonita de vida. E que gostaria de 

deixar sua solidariedade à família, e que Deus possa abençoar a todos. 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 deixar seu 

abraço fraterno a toda a família, pela mulher guerreira e muito trabalhadora que 
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sempre batalhou muito por sua família. E que tem certeza que onde ela estiver 

estará olhando por toda sua família em especial por seus dois filhos especiais 

que ficaram na terra. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, 

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

moção de pesar de mãe é muito difícil, pois o pilar de nossas vidas são nossas 

mães. E que tem muitas lembranças de Dona Augusta, em especial nas suas 

frequentes idas à missa com seus filhos, que por sua humildade tem certeza que 

ela está no lado do pai celestial. O Vereador Sarg. Monteiro cumprimenta a todos 

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

e diz que não poderia de deixar seu sentimento de pesar a família da Senhora 

Augusta, um momento muito delicado para a família e para o Ver. Xixico que 

está a presidir a sessão nesse momento muito difícil. Então vem deixar a sua 

solidariedade à família e em especial ao colega ver. Xixico, que é muito difícil 

perder quem amamos, mas que devemos nos apegar que cada pessoa vem a 

terra com um proposito e ela cumpriu o dela, de pregar e fazer o bem a todos 

que te rodeavam. O Presidente Eraldo Alves diz que nas oportunidades que teve 

em está na casa de Dona Maria Augusta, e sempre que chegava lá era recebido 

com todo respeito e seriedade, uma figura muito querida por seus familiares e 

todos aqueles que te rodeavam. Uma mulher temente a Deus, que tinha como 

obrigação frequentar a igreja de sua devoção, educou muito bem seus filhos. 

Que teve uma grande amizade com o filho dela o saudoso Manoel Florêncio (in 

memoria), e que nunca esqueceu o que ele sempre dizia, que na sua casa era o 

que ela falasse, que a palavra dela era a maior, que todos com respeito 

acatavam a todos as suas ordens. Que é bonito ver que em sua casa o respeito 

vem acima de tudo, que seus filhos tinham muito respeito pela sua mãe, são 

costumes de pessoas que sempre conduziram o respeito. E que essa moção de 

pesar é um reconhecimento dessa casa, a uma pessoa de respeito que deixou 

seu legado e uma exemplo de vida na cidade de Pau dos Ferros. O Vereador 

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

assistindo através do facebook, diz que sua mãe foi uma grande mulher que 

construiu sua família sempre com tranquilidade e respeito, nunca desagradou 

ninguém que chegasse a sua casa, sempre ajudou as pessoas necessitadas que 

lhe procuravam em busca de ajuda. Uma pessoa muito preocupada com sua 

família, uma pessoa religiosa, humilde e batalhadora. E por fim agradece aos 
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edis da casa por essa homenagem a sua mãe. Em seguida o senhor Presidente 

colocou a moção de pesar em votação que depois de discutida foi aprovada por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. ENCERRADA a Pauta da 

Ordem do dia. Após a dispensa de todos os vereadores do pequeno expediente. 

Em seguida o Senhor Presidente 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 


