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     Ata da 19ª Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

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

aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 19h18minh 

(dezenove horas e trinta minutos), 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 secretariada 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: JOSE 

GILSON REGO GONÇALVES, HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSÉ 

ALVES BENTO, FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS, JADER 

JUNIOR DE LIMA ARAÚJO, RENATO ALVES DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ 

FERNANDES DE AQUINO, 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. Dando continuidade O Presidente passou a Pauta da ordem do dia para 

A Senhora secretária fazer a leitura que consta as seguintes matérias: 

PROJETO DE LEI Nº 1819/2018. Dando continuidade passou o Projeto de lei 

Nº1819/2018 para a Senhor Secretário para que seja feita a leitura que tem como 

lei: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentaria Anual 

para o exercício de 2019, e dá outras providências. Concluída a leitura o 

Senhor Presidente passou a palavra ao líder do governo municipal para fazer a 

defesa do projeto. O Vereador Gilson Rego cumprimenta a todos os presentes, 

como também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que o 
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projeto de lei que trata da LDO, nada mais é um estilete das metas traçadas pelo 

município para o os próximos meses, já foi apreciado pela comissão de finanças 

e orçamento e está em plenário para ser votado. É um projeto grande, de 

importância. Metas essas traçadas para serem cumpridas pelo poder municipal. 

Em seguida o senhor Presidente colocou o projeto de lei em votação que depois 

de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. 

ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia, o Senhor Presidente deseja a todos os 

vereadores um ótimo recesso. Em seguida 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. 

 

 

 

  Eraldo Alves de Queiroz                                                                           Itacira Aires Nunes                             
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