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ATA DA 403 SESSÃO ORDINÁRIA DA 1E SESSÃO LEGISTATIVA DA 193

LEGISTATURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e trinta

e cinco minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, no Salão

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 Diretora, a

Excelentissima Sra. Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes, mediante convocação através

de Oficio Circular n" 0040/202 l, a todos os vereadores e vereadoras, a 40' Sessão Ordinária

da l'sessão legislativa da 19'legislatura, com o objetivo de apreciar uma matéria do Poder

Executivo: PROJETO DE LEI: 198812021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna

Almeida Nascimento, que dispõe sobre a elaboração do Plano Plurianual para o Exercicio de

2022-2025 e dá outras providências. A Excelentíssima Sra. Itacira Aires Nunes, Presidente

da Casa, cumprimenta a todos os presentes que se encontram de forma presencial e virtual

atraves das redes sociais, bem como agradeceu a Deus e a todos os presentes. Em seguida,

passou a palawa para Ilustríssima lu Secretrlria da Mesa Diretora, a Seúora Vereadora

Aldaceia Chagas de Oliveira, concedendo a palawa para a mesma. Esta, desejou boa tarde,

cumprimentando a Presidente da Mesa Diretora, colegas vereadores e demais participantes

presentes e a população pau-ferrense. Em seguida, realizou a conferência de quórum, na

mediada em que do coletivo de I 1 (onze) vereadoreVas, registrou-se a presença de dez ( l0),

conforme atesta lista de presença constante nesta atâ, declarando, portanlo, existência de

quórum. Estavam presentes os seguintes vereadores: 1. Alexsander Magnus Nunes Rocha

(Leka Frentista); 2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3. Francisco Augusto de

Queiroz 4. Francisca Itacira Aires Nunes (Bolinha); 5. Francisco José Femandes de Aquino

6. Francisco Gutemberg Bessa de Assis 7. Deusivan dos Santos Nazirio 8. Jose Alves Bento

(Galego do Alho); 9. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 10. Reginaldo Alves da Silva. A

Vereadora Zélia Maia Leite justificou a sua ausência, por motivos de saúde. Havendo
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existência de quórzrn suficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. A Presidente

da Casa colocou em discussão e votação as atas das 38' Sessão Ordinária e 39u Sessão

Ordinária. As atas foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes. Explicou

que a ata da última sessão ordinária da Sessão Legislativa deve-se ser lida e votada

seguidamente, antes do recesso legislativo. Desta forma, a l'Secretiíria, a Ilustrissima

Seúora Aldaceia Oliveira leu a ata da 41" Sessão Ordinária da l'Sessão Legislativa da l9
Legislativa. Após incorporadas algumas alterações na referida ata, a Presidente da Casa

colocou em votação a ata da 4lu Sessão Ordinária e esta, foi aprovada por unanimidade pelos

vereadores presentes. Continuando, a llustíssima 1'Secreúria leu o oficio, razões, ementa

e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE LEL 198812021 de autoria da

Excelentissima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a elaboração do

Plano Plurianual para o Exercício de 2022-2025 e dá outras providências. A mesma, explicou

que o PPA foi discutido em váÍios momentos, como em Audiências Públicas e reuniões, bem

como foram incorporadas algumas alterações. A Ilustríssima lu Secrelária leu os pareceres e

relatórios das seguintes comissões peÍinentes: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, fUSftça
E REDAÇÃO FINAL E COMISSÃO DE FTNANÇAS E ORÇAMENTO. A PTCSidENtC dA

Casa informou que é uma sessão exclusiva para discussâo e aprovação do PPA, bem como

foi realizada para a LOA. Enfatizou que a Câmara Municipal só entrará em recesso após a

aprovação do PPA e da LOA. Em seguida, pÍtssou a palawa para o Vereador Reginaldo

Alves, Líder do Govemo, fazer a defesa da matéria. O Vereador Reginaldo Alves explicou

que o projeto chegou na Casa Legislativa há um bom tempo, sendo já bem discutido e

conforme o artigo 165; II da CFi88, que menciona sobre a quest?io orçamentiíria, a materia

tem que ser votada ate o dia 31 de dezembro e de forma positiva, será votado na atual sessão,

dia dezesseis de dezembro. Explicou que o PPA é um planejamento há um longo prazo para

o oÍçamento do ano de dois mil e vinte ao ano de dois mil e vinte e cinco, e se dispôs para

esclarecimentos de quaisquer dúvidas que existirem. A Vereadora Aldaceia Oliveira

comentou que gostaria de reforçar que o PPA chegou com um pÍazo bem logo para poder
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haver um diálogo com a sociedade, e que se não houve maior participação, é que não hi
ainda essa cultura de participação. Destacou que compartilhou nas redes sociais para o

público interagisse neste sentido e que a sociedade política e civil participou, apesar de não

ser a participação desejada. Falou que houve uma postuÍa muito boa entÍe o Poder Executivo

e o Poder Legislativo. A Presidente da Casa reforçou que está havendo espaço com os

membros do executivo para discussão da referida matéria, e foram ao longo dos dias

incorporando alterações que surgiram. Destacou suâ surpÍesa, visto que nos anos anteriores

não houve esta abertura com o Poder Executivo, desta forma, isso tem sido algo diferente,

inovador e importante na gestão da atual gestora, a Excelentissima Prefeita Marianna

Almeida. Após discussões e comentários a respeito da referida da materia, a Presidente da

Casa colocou em votação o Projeto de Lei 1988/2021 de forma nominal. O Vereador

Deusivan Santos votou favorável, explicando que o PPA e uma peça de planejamento de

execução, e assim não pode ser votado de forma contraria, pois foi muito bem desenvolvido,

parabenizando a gestão pelo PPA. O Vereador Deusivan Santos votou a favor. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) votou favorável, O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar)

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

Vereador Jose Alves (Galego do Alho) votou favorável. A Vereadora Aldaceia Oliveira

votou favorável. O Vereador Reginaldo Alves votou favorável. O Vereador Célio de Queiroz

(Celio da Farmácia) votou favorável. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) votou

favorável. Desta forma, o Projeto de Lei 1988/2021 foi aprovado por unanimidade pelos

vereadores pÍesentes. Por seguinte, a Presidente da Casa, Itacira Aires (Boliúa) enceÍrou â

4ff sessão ordinária, e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/ l'
Secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lavrei a pÍesente ata, mediante

assessoramento de Gabriela Oliveira Lima, 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 Livro de Registro de Presença das

Sessões dessa Casa Legislativa.
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Pau dos Ferros, 16 de dezembro de2021.

ires Nunes Josefa Aldac ta de Oliveira

Presidente l" Secretriria
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