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ATA DA 39A SESSÃO ORDTNÁR|A DA 1T SESSÃO LEGISTATIVA DA 19!

TEGISIITURA DA CÂMARA MUÍ{ICIPAI DE PAU OOS FERROS, RN.

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dezessele horas e quarenta

e cinco minutos reuniram-se os Seúores Vereadores e Seúoras Vereadoras, no SalÍio Nobre

Antônio Alvino de Souza da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, no 1291,

nesta cidade, cujo evento foi coordenado pela Presidente da Mesa Diretor4 a Excelentíssima

Sra. Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes, mediante convocação através de Oficio

Circular n'0039/2021. a todos os vereadores e vereadoras, a 39 Sessão Ordinária da 1'

scssãc lcgislativr dr 19r lcgishtun, com o objetivo de apreciar uma matéria do Poder

Executivo: PROJE IO DE LEI: 198912021 de aúoria da Excelentíssima Prefeita Marianna

Ameida Nascimento, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pau dos Ferros

para o exercicio de 2022 e determina outras proüdências. A Excelentíssima Sra. Itacira Aires

Nunes. Presidente da Casa, cumpímenta a todos os pÍesentes que se encontram de forma

presencial e ürtual aüavés das redes sociais, bern como agradeceu a f)eus e a todos os

presentes. Em seguid4 passou a palavra para Ilustríssima l" Secretrária da Mesa Diretora a

Seúora Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveir4 concedendo a palalra para a mesma. Esta,

dcsejou ir<q lar-,Jc, oumprimcntando a Prcsidente da Mesa Diretora, colegas vereadores e

iictnair. 1r:1'1içiir4iltcs prc$ntcs e a população pa.u-ferrense. Em segutda, realizou a

conferência de 4 uórum, na mediad,aem que do coletivo de I I (onze) vereadores/as, registrou-

se a presença de dez (10), conforme atesta lista de presença constante nesta atâ, declarando,

portanto, existôncia dc iry«írum. Estavam prcscntus us scguinlcs vcrr::rikrrus: l Âlçxsander

N{agnus Nuncs P-ocha (Lcka Frcntista): 2. Ctiio dr Qu*i;c.: Lo;x' (Cj.iic r1a fa:rnácia); 3.

Francisco Augusto de Queiroz 4. Francisca Itacira Aires Nunes @olinha); 5. Frarrcisco José

Fernandes de Aquino 6. Francisco Gutemberg Bessa de Assis 7. Deusivan dos Santos

Na-zá, i'-. 3 Ilrcj .'..!1:,;1; Ri:nt<:r (Galcgc'' do Âlho);9. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira: 10.

Rcgrrr:llCu -\!r,:s da Silva. A Vlíçildora l4clia Maria Lcite justilicou a zua ausência, por
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motivos de saúde. Havendo abertura de quórum suficiente, a Presidente da Casa declarou

aberta a sessão. Dando prosseguimento, a Presidente da Casa mencionou sobre o aÍtigo ll2
do Regimento Interno da Câmara Municipal, que dispõe sobre a votação da Lei Orçament-iiria

Anual - LOA, havendo a necessidade uma sessão ordinária exclusivamente paÍa esta

materia. Explicou que a LOA foi recebida em trinta de agosto, sendo passada pelas comissões

pertinentes e também tendo audiência pública para seu detalhamento. O Vereador Francisco

Augusto (Xixico) pediu para que fosse lida apenas as conclusões, justificativas e pÍreceres

da matéria a ser debatida na sessâo. A l" Secreária, Aldaceia Oliveira sugeriu que fosse lido

o oficio, o Projeto de Lei (que estrutura a LOA) e o parecer das comissões pertinentes. Foi

realizada a leitura do oficio, projeto de lei e parecer das comissões sobre a matéria em

quesüto. A Presidente da Casa destacou que todos os tramites foram seguidos rigorosamente

e já tinha ocorrido momeÍrtos oportunos para a discussão da LOA. Afirmou sua satisfação

do relacionamento existente entre o Poder Executivo e kgislativo. O Vereador Reginaldo

Alves, Lider do Govemo, pontuou sua expectativa para que os vereadores aprovÍrssem a

LOA, pois foi bem debatido e estudado com os vereadores. Colocou-se a disposição para

quaisquer dúvidas que houvessem. O Vereador Francisco Augusüo (Xixico) afirmou que a

LOA 2022 foi muito bem elaborada e discutida. Destacou que achou juso o crédito

suplementar para a Câmara Municipal, visto que geralmente o crédito suplementar só ia para

o Poder Executivo. A Vereadora Aldaceia Oliveira explicou que a LOA é um instrumento

de plancjamento para que o Poder Executivo possa constnrir as políticas públicas dos

programas de govemo, bem como suas ações. Mencionou que apesar de ser seu primeiro ano

de mandato, já observa os recursos financeiros que possam üabilizar e projetar as ações, pois

tem interess€ em fazer projetos que desenvolvam a cidade. Explanou que o trabalho entre o

Legislativo e o Executivo foi constmído de uma forma positiva que acrescentou itens

discutidos. Elencou sobre os beneficios de um orçamento participativo. O Vereador

Francisco José (Gordo do Bar) afirmou que tem a nona oportunidade de votar no orçamento

e já vivenciou situações de *varar" a madrugada para construir a LOA. Mencionou que já
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teve a oportunidade de votar favorável e contra a LOA. Pontuou que quando uma nova gestilo

assume os trabalhos, é utilizado o Í€cuÍso financeiro destinado da gesüio anterior. Refletiu

sobre a responsabilidade da atual gestora em executar a parte financeira do município. No

que conceme a emendas, explicou que só vale a pena se forem as impositivas, se houver

valendo no município ou estado. Falou que em Pau dos Ferros ainda não há emendas

impositivas, e que zrs demais são colocadas ap€nas se o gestor quiser. Acrescentou que a

LOA foi estudada para se chegar a uma conclusão e o que tinha de ser revisto ou feito, foi

incorporado a LOA. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) tambem frisou sobre a

importância do credito suplementar de trinta por cento, poisjá viu anos que houveram apenas

cinco pro cento e "não adianta de nada" Explanou seu desejo para que o Executivo possa

executar de forma vigente o oÍçamento e seja desempeúado, pois só quem ganha é Pau dos

Ferros. O Vereador Francisco GutembÍg (Gugu Bessa) parabenizou a Casa Legislativa e o

Poder Executivo, pois durante seus nove anos de mandato teve várias discussões no que se

refere a LOA e hoje, se pode dialogar com os secretários da gesüio para ve. as indagações

que a população cobra. Frisou que no dia posterior a sessão, todos não irão discutir, apenas

elogiar a LOA. Comentou que já existem várias Casa Legislativas com emendas impositivas,

no entanto a Câmara Municipal de Pau dos Ferros ainda não adotou e é preciso ter autonomia

nesse sentido. Parabenizou o Secretario de Tributação e disse sobre as audiências que

houveram a respeito da LOA. O Projeto de l,ei 198912021foi colocado para votação nominal.

O Vereador Reginaldo Alves votou favonivel. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da

Farmácia) votou favoúvel. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) votou

favorável. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) votou favorável. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) votou favoÍável. O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar)

votou favonível. O Vereador Deusivan Santos votou favonível. A Vereadora Aldaceia

Oliveira votou favorável. O Vereador José Alves (Galego do Alho) votou favorável. O

Projeto de Lei 198912021 foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na

sessão. O pequeno expediente foi encerrado. Por seguinte, a Presidente da Casa, Itacira Aires

3



Estado do Rio Grande do NoÉe
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

(Bolinha) encerrou a 39 sessão ordfuíri4 e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de

Oliveir4 Vereadora/l' Secretiiria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lawei a pÍesente

ata, mediante assessoramento de Gabriela Oliveira Lim4 na condição de Assistente da Mesa

que vai assinada por mim e pelos(as) demais vereadores e vereadoras presentes, mediante

lista de presença dos vereadores e vereadoras, constante no Liwo de Regisho de Prcsença

das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 15 de dezembro de 2021.

ífuú
ranliseã Itacira Aires NunesF Josefa liveira

Presidente 1
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