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ATA DA 198 SESSÃO ORDINÁRIA DA 2A SESSÃO LEG]SLATIVA DA 19E

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e ünte e dois, às quinze horas e

vinte e cinco minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores via reuniãourtual (Google Meet)

cujo evento foi coordenado pela Presidente da Casa, a Excelentíssima Sra. Francisca Itacira

Aires Nunes, mediante convocaçâo através de Oficio Circular n' 02312022, a todos os

vereadores e vereadoras, a l9 Sessão Ordinária da 2'sessiio legislativa da lf legislatura,

com o objetivo de apreciar uma matéria do Poder Executivo: PROJETO DE LEl,l.205712022

de autoria da Excelentissima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que dispôe sobre as

diretrizes orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Municipio para o

exercicio de 2023, e dá outras providências, (LDO). A Excelentíssima Sra. Francisca ltacira

Aires Nunes, Presidente da Cas4 cumprimenta a todos os presentes que se encontram de

forma virtual a8avés das redes sociais, e os demais presentes. Em seguida, a l'Secretrlu"ia, a

Vereadora Aldaceia Oliveira, realizou a conferência de quórum, na mediada em que do

coletivo de I I (onze) vereadoreVas, registrou-se a presença de dez (10) conforme atesta lista

de presença constante nesta at4 declarândo, portanto, existência de quórunt. Estavam

presentes os seguintes vereadores: l. Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista); 2.

Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia); 3. Francisco Augusto de Queiroz (Xixico); 4.

Itacira Aires Nunes (Bolinha); 5. José Alves Bento (Galego do Alho) 6.Francisco Jose

Femandes de Aquino (Gordo do Bar) 7. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 8. Francisco

Gutemberg de Assis 9. Reginaldo Alves da Silva 10. Zélia Maria Leite. Havendo existência

de quórum suficiente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. O Vereador Deusivan

dos Santos Na,ário justificou sua ausência. A ata da l8u Sessão Ordinária foi colocada para

votação e Íbi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. A lo Secretária fez a

leitura da ordem do dia. Em seguida, a l'Secretiiu'ia leu a ementa, justificativa e parecer das

Comissões de Legislação, Justiga e Redação Final; Finanças e Orçamento; da seguinte

matéria: PROJETO DE LEI: 205712022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna
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Almeida Nascirnento, que clispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do

Orçamento Geral do Municipio para o exercício de 2023, e dá outras providências, (LDO).

O Vereador José Alves (Gordo do Bar), pediu para que fosse dispensada a leihrra dos anexos

do proieto. A Presidente da Casa e demais vereadores acataÍam a sugestão. Dando

continuidade, o Vereador Reginaldo Alves, Lider do Governo, comentou que como o

referido projeto já tinha sido bastante debatido, feita audiência pública e já bem explicado

em suajustifrcativa, trata-se da Lei da Diretrizes Orçamentifu"ias, onde planeja todas as ações

do municipio para ser extraida nela, a questão da LOA - Lei Orçamentária Anual que é uma

peça tambérn importante para ser executada durante o ano. Sem mais delongas, pediu a todos

que aprovassem. A Presidente da Casa comentou que já tinha ocorrido um momento com

funcionários técnicos sobre esse projeto. O PROJETO DE LEI: 205712022 foi colocado para

votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes oa sessão. Por seguinte,

a Presidente da Casa encerrou a l9 Sessão Ordinária do ano de dois mil e ünte e dois, e para

constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/l' Secretiiria da Mesa D etora

da Crâmara Municipal, lavrei a presente ata, mediante assessoramento de Gabriela Oliveira

Lima, na condição de Assistente da Mes4 que vai assinada por rnim e pelos(as) demais

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

constânte no Liwo de Registro de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos F s, 29 de junho de 2022

Frallcrsca Itacira Aires Nunes Josefa Aldaceia Oliveira

Presidente l'Secretária
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