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     Ata da 33ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

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

realizada aos vinte seis dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, 

às 17h30minh (dezessete horas), 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 Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes. A Exma. Sra. 

primeira secretária da casa, fez a conferência do quórum, verificando-se o 

comparecimento dos seguintes vereadores: JADER JUNIOR DE LIMA 

ARAUJO, RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES 

DE AQUINO, JOSÉ GILSON RÊGO GONÇALVES, JOSÉ ALVES 

BENTO, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, FRANCISCA ITACIRA 

AIRES NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ E O 

PRESIDENTE ERALDO ALVES DE QUEIROZ. Em seguida justificou a 

falta do Vereador Gugu Bessa que estava resolvendo assuntos familiares. 

O senhor presidente convidou a todos os presentes a ficarem de pé para 

ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. 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 atas da 31ª sessão ordinária, que foi 

disponibilizada nos e-mails dos vereadores e no mural. Em seguida 

colocou a Ata em discussão, como não houve pronunciamento dos 

vereadores a mesma foi colocada em votação e foi aprovada por 
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unanimidade dos votos dos Vereadores presentes. O Senhor Presidente 

apresentou a atas da 32ª sessão ordinária, que foi disponibilizada nos e-

mails dos vereadores e no mural. Em seguida colocou a Ata em 

discussão, como não houve pronunciamento dos vereadores a mesma foi 

colocada em votação e 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 Nº1771/2017, Projeto de lei 

Nº1774/2017, Projeto de lei Nº1777/2017, Projeto de lei Nº1782/2017, 

Projeto de lei Nº1783/2017, Projeto de lei Nº1793/2017, Projeto de 

Decreto Legislativo Nº002/2017. Dando continuidade o senhor 

presidente passou os Projetos de lei Nº1771/2017, Nº1774/2017, 

Nº1777/2017, Nº1782/2017, Nº1783/2017, Nº1793/2017 e o Projeto de 

Decreto Legislativo Nº002/2017 para a Senhora Secretária para que 

seja feita a leitura. Concluída as leituras, o Senhor Presidente 

encaminhou os projetos de lei e o Projeto de Decreto Legislativo para 

comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para analise, parecer e 

providências cabíveis; e retornará posteriormente para o plenário para 

discussão e votação. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. O senhor 

presidente passou a senhora Secretaria para que fosse feita a leitura do 

convite para uma sessão dos 500 anos da Reforma Protestante, que 

acontecerá no dia 31 de outubro de 2017 ás 16:00hrs. Em seguida o 

senhor Presidente declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os 

seguintes Vereadores: JOSÉ GILSON RÊGO GONÇALVES, 

FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO. O Vereador Gilson Rêgo 

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

assistindo através do facebook, e parabeniza o Ver. Junhão pela 

passagem do seu natalício na última terça-feira, como também ao 

funcionário da casa Ricardo que também está a completar mais um 

natalício. Em seguida registra a toda a população algumas ações que 

estão sendo executadas pela Secretaria de Agricultura, que fez 

escavações de cisternas nas escolas da zona rural do município, como 

também está sendo aberto os bebedouros para água dos para os animal, 

assim como esta visando atender a manutenção da estradas rurais e dos 
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barreiros já existentes. Por fim diz que a Prefeitura contratou mais um 

caminhão pipa para o suporte de todo o município. O Vereador Sarg. 

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

estão assistindo através do facebook, e também parabeniza o ver Junhão 

pela passagem de seu natalício. E diz que gostaria de tornar público que 

procurou a Secretaria de Saúde do Município, procurando informações 

sobre o cronograma dos médicos nas unidades de saúde da cidade, e 

que teve uma grande resistência e mal por parte de uma das funcionárias 

daquela Secretaria de Saúde. Então deixa isso público para que chegue 

até a secretária, pois tem a certeza que ela não é conivente com esse mal 

atendimento por parte de funcionários daquela Secretaria. 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. 

 

 

 

 


