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ATA DA 7! SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1' SESSÃO IEGISI.ATIVA DA 19i
TEGISTATURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mile vinte e um, às nove horas e quinze minutos,

reuniram-se os Senhores Vereadores e Seúoras Vereadoras, no Salão Nobre Antônio Alvino

de Souza da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, no 1291, cujo evento foi

coordenado pela Presidente da Mesa Diretora, a Excelentíssima Sra- Vereadora Francisca

Ilacira Aires Nunes, mediante convocação através de Ofício Circular n'0044/2021, a todos

os vereadores e vereadoras, a 7' Scssâo Ertraordinária da l' sessão legislativa da 19'

l€gislatura, com o objetivo de apreciar uma matéria do Poder Executivo: PROJETO DE

LEI: 2032/2021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que

dispõe sobre abernrra de Credito Especial 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 através das redes sociais. Ern seguid4 passou a palavra para

Ilustríssima l" SecretáLria da Mesa Diretorg a Senhora Vereadora Aldaceia Chagas de

Oliveira que realizou a conferência de quórum, na mediada em que do coletivo de I I (onze)

vereadores/as, registrou-se a presença de oito (8) conforme atesta lista de presença constante

nesta ata, declarando, portanto, existência de quórum. Estavam presentes os seguintes

vereadores: l. Alexsander Magrus Nunes Rocha (Leka Frentista); 2. Francisca Itacira Aires

Nunes (Bolinha); 3. Francisco José Femandes de Aquino 4. Francisco Gutemberg Bessa de

Assis 5. Deusivan dos Santos NaziLrio 6. José Alves Bento (Galego do Alho); 7. Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveira; 8. Reginaldo Alves da Silva. Os Vereadores Celio de Queiroz

Lopes (Célio da Farmácia); Francisco Augusto de Queiroz (Xixico) e Zélia Maria Leite

justificaram suas ausências. Havendo existência de quórum suficiente, a Presidente da Casa

declarou abqta a sessão. Continuando, a Ilustríssima l" Secretária elucidou sobre a

importância da Câmara Municipal, estando a serviço da população mesmo em tempos de

recesso legislativo. A Presidente da Casa explicou que as atas das últimas duas sessões
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extraordinárias (5'e 6" sessões extraordinárias) seriam votadas no retomo dos trabalhos

legislativos no ano de dois mil e vinte e dois. A l" Secreúria leu o oficio, ementa, a

justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE LEI: 203212021 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre abertura de

Credito Especial e dá outras providências. A Presidente da Casq passou a palavra para o

Líder do Govemo, o Vereador Reginaldo Alves fazer a defesa do projeto. O Vereador

Reginaldo Alves explicou que o projeto foi enviado para a Casa Legislativa na intenção dos

vereadores autorizarem a abertura do crédito especial para contemplar a quadra da Escola

Municipal Nita Rêgo. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) afirmou que estavam

reunidos para debater mais vez um credito especial para o município, sendo entendível já

que não houve orçamento feito pela equipe. Acrescenlou que no próximo orgamento esp€ra

que já esteja incluso essas despesas. A Vereadora Aldaceia Oliveira explicou que estava feliz

que a quadra da Escola Municipal Nila Rêgo iria ser concluída e que é importante saber que

o Plano de Ação Articulada - PAA tinha previsão, anteriormante que seriam demrbadas duas

salas de aula, e na época em que foi Secretiária de Educação, ern Brasília, no FNDE foi

redimensionado no sentido de as salas não serem demrbadas e a quadra ser çonstruída a

quinhentos metros da escola (ano de dois mil e dezesseis). Pontuou que a Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida e a Secretríria de Educação, Larissa Alves, possam estar sempre

fazendo ações que priorizem o acesso para os alunos. Após as discussões e debates na Casa,

a Presidente da Casa colocou em votação o PROJETO DE LEI: 2032/2021 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre abertura de

Credito Especial e dá outras providências. O Projeto foi aprovado por unanimidade. A

Presidente da Casa, Itacira Aires (Bolinha) encerrou a 7 sessão extraordinária, e para

constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora,/1" Secretrí,ria da Mesa Diretora

da Câmara Municipal, lavrei a presente atâ, mediante assessoraÍnento de Gabriela Oliveira

Limq na condição de Assistente da Mesq que vai assinada por mim e pelos(as) demais
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vereadores e vereadoras presentes, mediante lista de presença dos vereadores e vereadoras,

constante no Livro de Registro de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 30 de dezembro de 2021.

Josefa A Oliveira

Presidente
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