
1-3 
 

 

  Estado do Rio Grande do Norte 
 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 
 Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato 
 Rua Pedro Velho, 1291 - Centro. 
 CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN - Telefax - 3351-2904 
  E-mail:contato@camarapaudosferros.rn.gov.br  

camarapaudosferros.rn.gov.br    

 

     Ata da 27ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa da 18ª 

(Décima Oitava) Legislatura da câmara municipal de Pau dos Ferros, 

realizada aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 

17h30minh (dezessete horas), reuniram-se os Senhores Vereadores no 

Salão Nobre Ver. Antônio Alvino de Souza, no Prédio sede da Câmara 

Municipal, localizado à Rua Pedro Velho nº 1291, nesta cidade sob a 

Presidência do Exmo. Senhor Ver. Eraldo Alves de Queiroz. E 

secretariado pela Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes. A Exma. Sra. 

primeira secretária da casa, fez a conferência do quórum, verificando-se o 

comparecimento dos seguintes vereadores: RENATO ALVES DA SILVA, 

JADER JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, FRANCISCO JOSÉ FERNANDES, 

JOSÉ GILSON RÊGO, HUGO ALEXANDRE, FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCA ITACIRA AIRES 

NUNES, FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ E O PRESIDENTE 

ERALDO ALVES DE QUEIROZ. Havendo o número regimental o 

Excelentíssimo Senhor Presidente Eraldo Alves De Queiroz agradeceu a 

presença dos senhores vereadores e de todos os presentes, invocando a 

proteção de DEUS, declarou aberta a presente sessão. Em seguida o 

Senhor Presidente justificou a ausência do vereador Gugu Bessa, que 

estaria a tratar assuntos particulares. O Senhor Presidente apresentou a 

ata da 26ª sessão ordinária, que foi disponibilizada nos e-mails oficiais 

dos vereadores e no mural. Em seguida colocou a Ata em discussão, 

como não houve pronunciamento dos vereadores a mesma foi colocada 

em votação e foi aprovada por unanimidade dos votos dos Vereadores 

presentes. Dando continuidade O Presidente passou a Pauta da ordem 
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do dia para A Senhora secretária fazer a leitura que consta as seguintes 

matérias: Projeto de lei Nº1761/2017 (PPA), Projeto de lei Nº1762/2017 

(LOA). O Senhor Presidente passou o Projeto de lei Nº1761/2017 (PPA) 

para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: 

Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018/2021 e dá 

outras providências. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

encaminhou o projeto de lei para comissão de finanças e orçamentos 

para analise, parecer e providências cabíveis; e retornará posteriormente 

para o plenário para discussão e votação. Em seguida o Senhor 

Presidente passou o Projeto de lei Nº1762/2017 (LOA) para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: Estima a receita 

e fixa a despesa do Município de Pau dos Ferros para o exercício 

financeiro de 2018. Concluída a leitura o Senhor Presidente encaminhou 

o projeto de lei para comissão de finanças e orçamentos para analise, 

parecer e providências cabíveis; e retornará posteriormente ao plenário 

para discussão e votação. ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. Em 

seguida o senhor presidente pede permissão aos senhores vereadores 

para usar o espaço do pequeno expediente com a finalidade da mesa 

diretora e equipe administrativa da casa fazer a prestação de contas em 

plenário, do primeiro semestre da gestão. O vereador Gilson Rêgo 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que tem sua permissão e que 

acredita que os demais também não teriam posicionamento diferente, e 

parabeniza de antemão pela nova iniciativa, cada gestão é um 

aprendizado novo e também um ensinamento para a seguinte. E que 

apesar do político nos dias atuais serem mal vistos pela população o 

caminho é esse, prestar conta daquilo que se faz. Em seguida não 

havendo manifestações contrárias dos vereadores para que seja usado o 

pequeno expediente afim de prestar contas em plenário, do primeiro 

semestre da gestão. O senhor Presidente agradece a compreensão e 

colaboração de todos, e diz que essa iniciativa surgiu como pioneira na 

casa. E que o quê te motivou a tomar essa decisão, é exatamente o que 

vem acontecendo no país na atualidade. Pois se está se trabalhando com 

honestidade e dignidade então tem que prestar conta de todo o dinheiro 



3-3 
 

 

público utilizado. E que o objetivo desse relatório “é dar transparência as 

atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Pau dos Ferros”. Em 

seguida o Senhor Presidente convidou a Secretaria geral Alcinete Morais 

para fazer apresentação do material preparado da parte administrativa da 

casa legislativa. Posteriormente o Senhor Presidente convidou o Contador 

Junior Abrantes e o secretário de finanças da casa Antônio Junior, para 

apresentar a parte contábeis e financeira do primeiro semestre da gestão. 

Após apresentado o relatório o Senhor Presidente agradeceu a 

colaboração de todos que estiveram empenhados no desenvolvimento 

desse projeto, a equipe técnica e a todos que dão suporte para o 

desenvolvimento dos trabalhos desenvolvidos na casa. O Senhor 

Presidente declara encerada a presente sessão e não havendo mais nada 

a relatar eu, Daihanny Denise da Silva Técnica Legislativa da Câmara 

Municipal de Pau dos Ferros, lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada, segue assinada pelo Presidente e Secretária. 

 

 

 

 

 

 


