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ATA DA 43 SESSÃO EXTRAORDTNÁRIA OA 2! SESSÃO LEGISIÁTIVA DA 19!
TEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERRO' RN.

Aos quatoÍze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, as nove horas, reuniram-

se os Seúores Vereadores via reunião vkual (Google Meet) cujo evento foi coordenada

pela Presidente da Casa, a Excelentissima Sra. Francisca Itacira Aires Nunes, mediante

convocação através de OÍicio Circular n' 008/2022, a todos os vereadores e vereadoras, a 4'

§essão Extraordinória da 2' sessão legislativa da 19Ê legislatura, com o objetivo de

apreciar uma matéria do Poder Executivo: PROJETO DE LEI: 2M712022 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispõe sobre a abertura de

Crédito Especial e &í outras providências. A Excelentissima Sra. Francisca Itacira Aires

Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a todos os presentes que se encontram de forma

virtual através das redes sociais, e os demais presentes. Em seguida, pílssou a palavra para

Ilustrissima l' Secretii.u'ia da Mesa Diretora, a Seúora 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. Francisco Augusto De Queiroz (Xixico); 2. Francisco Deusivan dos Santos

Nazrlrio 3. Francisco José Femandes de Aquino (Gordo do Bar);4. Itacira Aires Nunes

(Bolinha); 5. José Alves Bento (Galego do Alho); 6. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 7.

Reginaldo Alves Da Silva; 8. Zêlia Maia Leite. Os vereadores Alexsander Magnus Nunes

Rocha (Leka Frentista); e Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia) justificaram suas

ausências. O Vereador Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa) entrou no

andamento da sessão. Havendo existência de quórum suficiente, a Presidente da Casa

declarou aberta a sessão. Continuando, a Ilustrissima l'Secretiíria fez a leihra da ordem do

dia. Em seguida, leu o oficio, a ementa e justificativa da seguinte matéria: PROJETO DE

LEI 204712022 de autoria da Excelentissima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que

dispõe sobre a abertura de Crédito Especial e dri ouhas providências. O Vereador Deusivan
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Santos precisou sair da sessão e encaminhou seu voto como favorável. O Vereador Reginaldo

Alves, Lider do Govemo, explicou que é um projeto para fomentar a cultura, a educação e

todos que foraÍn contemplados na leitura, pendido para todos aprovarem o referido projeto.

O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é um projeto muito importante para ajudar

nas secretarias. O Projeto de Lei 204712022 foi colocado para votação e foi aprovado por

unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. A Excelentíssima Presidente da Cas4 a

Sra. Itacira Aires, encerrou a 4" Sessão Extraordinária do ano de dois mil e vinte e dois, e

píra constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira" Vereadora/I" Secretiíria da Mesa

Diretora da Câmara Municipal, lawei a presente ata, mediante assessoramento de Gabriela

Oliveira Lima, na condição de Assistente da Mesa, que vai assinada por mim e pelos(as)

deÍnais vereadores e vereadoras presentes, mediante lista de presença dos vereadores e

vereadoras, constante no Liwo de Registro de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, 14 de março de 2022.

Francisca Itacira Aires Nunes Josefa Aldaceia

Presidente 1' Secretrlria
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