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                 Ata da 1ª Sessão Extraordinária da 3ª (terceira) Sessão Legislativa 

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

realizada aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 17:30hrs 

(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 da Exma. Senhora Vera. Francisca Itacira Aires Nunes. A senhora 

presidente declarou aberta a 1ª Sessão Extraordinária da 3ª (terceira) Sessão 

Legislativa da 18ª (Décima Oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Pau dos 

Ferros, nesta quarta-feira 2 de janeiro de 2019, com a finalidade exclusiva de 

dar posse a Mesa Diretora para o biênio 2019/2020. Dando início aos trabalhos 

da mesa a senhora presidente convidou, para compor a mesa diretiva dos 

trabalhos, as seguintes autoridades: O Exmo. Sr. Prefeito, Leonardo Nunes 

Rego e a Exma. Sra. Vice-Prefeita, Zélia Maria Leite. Em seguida convoca o 

Excelentíssimo Sr. Ver. Francisco José Fernandes de Aquino como secretário 

a doc. para secretariar os trabalhos da presente sessão. O Senhor secretário 

adoc registrou a presença em plenário dos seguintes Vereadores: Francisca 

Itacira Aires Nunes, Hugo Alexandre dos Santos, Francisco de Assis Monteiro, 

Eraldo Alves de Queiroz, Francisco Gutemberg Bessa de Assis, Jader Júnior de 

Lima Araújo, José Alves Bento, José Gilson Rego Gonçalves, Renato Alves da 

Silva e Francisco José Fernandes de Aquino. Em seguida passa a palavra a 

Senhora presidente que solicita a todos a ficarem de pé e em posição de 

respeito para ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Dando 

continuidade aos trabalhos a Senhora Presidente convidou os vereadores 

eleitos para os cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pau dos Ferros 

para o biênio 2019/2020: Vereador Hugo Alexandre dos Santos, Vereador 

Francisco de Assis Monteiro, Vereador Eraldo Alves de Queiroz, Vereador 
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Francisco Augusto de Queiroz. Posteriormente DECLAROU EMPOSSADOS os 

vereadores eleitos na 3ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 

Legislatura, realizada aos 31 dias do mês de maio de 2017, para os cargos da 

Mesa Diretora da Câmara Municipal para o exercício no período de 2 de janeiro 

de 2019 a 31 de dezembro de 2020, com a seguinte formação: Vereador Hugo 

Alexandre dos Santos, para o cargo de PRESIDENTE, Vereador Francisco de 

Assis Monteiro, para o cargo de VICE-PRESIDENTE, Vereador Eraldo Alves de 

Queiroz, para o cargo de 1º SECRETÁRIO, Vereador Francisco Augusto de 

Queiroz, para o cargo de 2º SECRETÁRIO. Em seguida a senhora presidente 

cumprimentou a todos os Vereadores empossados para os cargos da nova 

Mesa Diretora desejando aos mesmos, sucesso no desempenho do mandato. 

Dando continuidade a Senhora Presidente passou a palavra ao Excelentíssimo 

Senhor Vereador HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, empossado como 

Presidente desta Casa Legislativa, que a partir daquele instante assumiu os 

trabalhos da Mesa. O Senhor Presidente Hugo Alexandre dos Santos 

inicialmente cumprimenta as autoridades presentes. E antes de tudo faz um 

pequeno resumo de sua trajetória em Pau dos Ferros: Como advogado, iniciou 

sua vida pública sendo Controlador Geral do Município de Pau dos Ferros no 

ano de 2013, onde desempenhou suas funções com presteza e seriedade. No 

ano de 2015 foi nomeado como o primeiro Secretário de Esporte e Lazer da 

cidade de Pau dos Ferros, cargo em que desempenhou um dos trabalhos mais 

brilhantes e apaixonantes que já viveu, pois contemplou de perto a 

transformação social de várias pessoas através da prática de esportes. 

Trabalhou para obtenção de recursos públicos junto ao ex Deputado Federal 

Antônio Jácome, cuja parceria resultou na destinação de uma emenda para a 

reforma do Ginásio Milton França, localizado no Bairro Riacho do Meio, obra já 

concluída. No ano de 2016, motivado por familiares e muitos amigos, decidi ser 

candidato a vereador em Pau dos Ferros, conquistando a expressiva votação 

de 727 votos, sendo sempre grato a todos que o elegeu. No ano de 2017 foi 

eleito presidente da Câmara Municipal de Pau dos Ferros para o biênio 

2019/2020, com os votos dos amigos vereadores, Galego do Alho, Sargento 

Monteiro, Eraldo Alves, Bolinha e Xixico, momento este em que reiterou 

novamente agradecimento pela confiança. E neste dia iniciando um novo 

momento, uma nova história que jamais esperou que pudesse acontecer na sua 

vida. Foram várias batalhas travadas que lhe fizeram chegar até este dia, 
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realmente foram muitas lutas, mas também muitas vitórias. E todas elas  

conseguiu enfrentar com ajuda e o apoio incondicional de sua esposa que 

sempre esteve ao seu lado. Não poderia deixar de frisar isso neste momento 

tão importante para sua pessoa. Agradece também a Deus pelo seu filho 

(HUGO FILHO) que tem sido o maior motivador e seu combustível mais 

importante para lutar e lhe fazer vencer. Ao seu pai, sua mãe, suas duas irmãs, 

cunhados e sobrinhos que se esforçaram para que hoje estivesse nesse 

momento. Enfim, a todos os seus familiares. Ao seu sogro, Pastor Alfredo e ao 

Pastor Enoque e toda sua família, em especial, a sua sogra, e seus cunhados. 

Aos seus queridos pastores Pastor Rilton, Pastor Alex, Pr. Ozeias, Pr. Alison 

Bernado, Pr. Jones, Pr. Adeilson, Pr. Antonio, Pra. Luciana e Pr. Esmailton, Pr. 

Davi, Pr. Francisco Higino, Pr. Vanderlei a todos os pastores que oraram e 

torceram por ele. Aos seus amigos que não lhe abandonaram em nenhum 

momento, pelo contrário, lhe encorajaram e acreditaram que era possível fazer 

diferente e chegar até este momento. E a todos os presentes sua palavra é de 

gratidão. A todos os cidadãos pauferrenses, ressalta que essa Casa é da 

população! E que exercerá suas funções com competência e responsabilidade 

para contribuir com o fortalecimento da amada Pau dos Ferros. Que assume, 

neste dia, a presidência da Câmara, com a responsabilidade e o compromisso 

de respeitar a Carta Magna de 1988, a Lei Orgânica e o regimento interno, 

buscando sempre seguir todos os preceitos e princípios que regem uma 

administração pública. Por fim, e de forma mais importante, dedica toda essa 

conquista ao mais importante ser deste lugar, Nosso Senhor Jesus Cristo, 

aquele que morreu na cruz por amor a todos nós e hoje está neste lugar. A Deus 

seja dada toda honra e toda a glória para sempre. Em seguida o Senhor 

Presidente faculta a palavra ao Secretário Eraldo Alves e ao Vice - Presidente 

Ver.  Sarg. Monteiro. Primeiro O Ver Sargento Monteiro cumprimenta a todos os 

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

disse que também gostaria de fazer um breve relato de sua trajetória nesta casa, 

estando presente da gestão do Presidente Eraldo Alves, e depois tiveram a 

oportunidade também de votar na chapa que hoje está tomando posse, que 

como vice-presidente se sente com uma responsabilidade ainda maior. Que 

esteve no ano anterior como presidente da comissão de legislação justiça e 

redação final, que a partir desse momento por esta na mesa diretora desse novo 

biênio. Por fim deseja sorte a nova presidência e pede a Deus que ajude a todos 
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os vereadores na condução dos trabalhos da casa. Logo após o Vereador 

Eraldo Alves cumprimenta a todos os presentes, população e autoridades como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e disse que esse é 

um momento de satisfação em está na tribuna desta casa, e que hoje ao 

entregar a presidência, se sente bastante confortável, pois continuará atuando 

como vereador, e tendo a oportunidade de voltar ao cargo de 1º secretário. Em 

seguida entrega ao presidente o relatório de sua gestão, chaves dos veículos e 

documento, documento e escritura dos dois terrenos adquiridos, juntamente 

com chaves dos veículos. E pela primeira vez, nesta casa foi realizada uma 

transição através indicada pelo futuro Presidente e pela equipe indicada pela 

atual gestão. E que neste dia se sente orgulhoso e feliz por entregar essa casa 

a um colega que está muito bem preparado para continuar nesta Administração. 

E que dará sua contribuição como membro da mesa diretora. Por fim agradece 

pela oportunidade de continuar na mesa diretora, e agradece a todos que estão 

presente hoje na casa para assistirem a esse momento tão importante. Que 

como 1º secretario estará à disposição para contribuição de um bom mandato. 

O senhor Presidente registra a presença de o secretário do município neste 

momento ímpar. Em seguida diz que gostaria de chamar sua esposa que tanto 

ajudou na sua trajetória de vida para sentar ao seu lado. Em seguida o Senhor 

Prefeito Leonardo Nunes Rego, cumprimenta a todos vereadores presentes, a 

população e a mesa diretora recém empossada, como também a todos os 

funcionários e população presente nessa casa do povo. Dando continuidade 

parabeniza o Ver. Eraldo Alves pela sua gestão no primeiro biênio, pelo belo 

trabalho feito em sua gestão, que sempre foi muito responsável no diálogo em 

torno do interesse público. E que não poderia deixar de fazer o registro de sua 

presença marcante em seu mandato como Presidente desta casa. Em seguida 

elogia o ver. Hugo Alexandre como profissional em contribuição ao município, e 

que como conhece sua competência e suas diretrizes será um grande 

administrador. Complementa homenageando o Presidente desta casa, Hugo 

Alexandre, e que gostaria de dizer que está solidário ao Presidente desta Casa 

e a Mesa Diretora. Por fim, deixa seus desejos de feliz ano novo a toda a 

população pauferrense. Em seguida o Senhor presidente faculta a palavra aos 

vereadores. A Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes cumprimenta a todos os 

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

disse que gostaria de iniciar as suas palavras desejando um feliz ano novo a 



5 
 

toda a população pauferrense. Disse também, que em momentos em sua casa 

com seus filhos no qual um deles, Vitor estudou com Hugo Alexandre e deixou 

muitos elogios, e que sabe que o reflexo vem dos ensinamentos de seus pais, 

como também de sua esposa que sempre está ao seu lado, e que não tem 

dúvida de sua competência e responsabilidade para a condução dos trabalhos 

dessa casa. Que é admiradora de sua competência, e sabe que será um 

excelente presidente, e por estar acima de tudo com Deus sempre em sua vida, 

isso é e será muito importante para seu mandato. Por fim deseja muito sucesso 

e sabedoria para a nova mesa diretora desta casa. Que como vereadora estará 

sempre à disposição para somar neste mandato. O Vereador Gilson Rego 

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

através do facebook, e disse que é muito arduo e difícil está na cadeira de 

Presidente desta Casa, mas que sabe que por sua experiência profissional 

saberá muito bem como conduzir os trabalhos. Que também estará à disposição 

para ajudar na condução dos trabalhos Legislativos. E que lhe deseja sabedoria 

e discernimento para as decisões tomadas pelo Presidência e sua mesa 

diretora, e muita boa sorte. O Vereador Renato Alves cumprimenta a todos os 

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

disse que é muito bom participar desse acento ao lado do ver. Hugo Alexandre, 

que estará à disposição para ajudar nessa nova etapa. Pede a Deus que 

abençoe essa mesa diretora nos trabalhos, assim como foi no mandato do ver. 

Eraldo Alves. Por fim deseja felicidade ao presidente eleito. O Vereador Jader 

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

assistindo através do facebook, e deseja um feliz ano novo. Em seguida 

agradece a Deus e ao Ver. Eraldo Alves por ajudar muito com sua experiência 

como vereador, e também agradece e pede a Deus que abençoe o ver. Hugo 

em sua nova jornada. O Vereador Gugu Bessa cumprimenta a todos os 

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

parabeniza o ver. Hugo Alexandre pela sua pose, e deseja sorte e sabedoria em 

seu mandato como Presidente desta Casa, e que poderá contar com sua ajudar 

no que precisar, estará à disposição. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a 

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

facebook,  e disse que é uma satisfação em está podendo participar dessa pose 

para o segundo biênio dessa casa, e que com a graça de Deus está casa terá 

um presidente a altura do que está saindo. E que o presidente pode contar com 
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sua ajuda no que for necessário, pois estará pronto para ajudar na resolução do 

que for procurado. Em seguida concluído os pronunciamentos dos senhores 

vereadores, o Senhor Presidente convida o pastor Luiz Alfredo de Melo para 

receber o título de cidadão pauferrense, pois o mesmo não esteve presente na 

cerimônia de entrega dos títulos honorário de cidadão pauferrense. Em seguida 

o Pastor Alfredo, diz que gostaria de dizer que jamais poderia esquecer a cidade 

de Pau dos Ferros, onde foi vice-prefeito, e isso guarda como experiência de 

vida. Como administrador diz que o caminho do sucesso é a humildade e que 

sempre apostou em Hugo Alexandre como político, por saber de sua 

capacidade em está junto ao povo. Por fim diz ao Ver. Hugo Alexandre que não 

precisa de muito para ser um bom administrador dessa casa, basta seguir o 

exemplo do ver. Eraldo Alves em seu mandato como Presidente. Portanto é 

motivo de grande alegria, deixar sua mensagem de que é uma obrigação o 

legislativo acompanhar o executivo para o bem da população. Fazendo as 

considerações finais o Senhor Presidente agradece a todos pela presença e por 

esse momento tão especial. Em seguida o Senhor Presidente Declara encerada 

a presente sessão e não havendo mais nada a relatar eu, Francisco José 

Fernandes de Aquino secretario adoc desta sessão, lavrei a presente ata, que 

após lida e aprovada, segue assinada por todos os vereadores presentes da 

sessão. 

Ver.  Hugo Alexandre dos Santos     Verª. Francisca Itacira Aires Nunes         

Vereador                                               Vereadora  

 

          Ver.  Francisco de Assis Monteiro     Ver. José Gilson Rego Gonçalves       

   Vereador                                               Vereador  

 

Ver.  José Alves Bento              Ver. Renato Alves da Silva          

Vereador                                               Vereador  

 

       Ver.  Jader Junior de Lima Araujo     Ver. Francisco José Fernandes Aquino     

                    Vereador                                                  Vereador 

 

 

       Ver.  Francisco Gutemberg Bessa de Assis     Ver. Eraldo Alves de Queiroz     

 Vereador                                                  Vereador 


