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1 ATA DA 09ª SESSÃOORDINÁRIA DO 2~ PERíODO LEGISLATIVODE 2017,
2 REALIZADANO DIA 29 DENOVEMBRO DE2017.
3
4 Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de dois m!l e
5 dezessete, na Câmara Municipal de Patu, situada à Rua Doutor José
6 Augusto, 90, Centro, Patu-RN, Sede própria do Poder Legislativo de Patu-
7 RN, realizou-se a 09ª SESSÃOCRDINÁR!A DO 2º PERíODOLEGISLATIVODE
8 2G17. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a ?residência do
9 vereador Resenildo Ernesto da Silva. Estando de posse da palavra o
10 senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que efetuasse a chamada dos
11 Senhores Vereadores para verificação de Quorum, onde fo: constatada a

" '

12 presença de ALEXANDRE CORTEZ COSTA, ANA KARLA FIGUE!REDO
13 CAVALCANTECOSTA, FRANCISCOJOSÉDEMOURA, RODOLFOHENRIQUE
]4 GODEIRO MAIA, RESENILDO ERNESTO DA SilVA, ROBERTA RAVANNE
iS NUNES LEITE, e THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE. Constatado quórum
16 suficiente para a abertura da Sessão. Ausência justificada cios vereadores
17 SUETONEOOLIVEIRA MOURA e' LUCÉLIARIBEIRODANTAS. Ato seguinte,
J8 o senhor Presidente solicitou que o Primeiro Secretário procedesse com a
19 leitura da Ata da Sessão anterior. O Vereador Thiago Queiroga solicitcu a
20 dispensa da leitura da Ata. Dispensa da leitura da Ata concedida. Ata em
21 votação. Ata aprovada. O senhor Presidente convidou 05 senhores
27. vereadores a assinarem o Livro. de Ata e o Livro de Presença. Em seguida,

o senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com
a leitura das matérias em pauta na Ordem do Dia, que constou do
seguinte: PROJETO DE LEI lF.GISLATIVO N~ 011/2017 de autoria dê:
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24

25

26 vereadora Ar.a Karla Figueiredo Cavalcame Costa: R~QUERIMtNTO N~
2'7 196/2017 - CMP de autoria oa vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite;
22 REQUERIMENTO NQ 197/2017 _.. CMP de autoria do vereador Thiago

29 Queiroga Solano Vaie; REQUERIMENTONº 198/2017 - CMP de autoria do
vereador Thiago Queiroga So!ano Vale; REQUERIMENTO N~ 199/2017 -
CMP de autoria do vereador Th.ago Quelrog<:. Solano Vale;
~EQUERIMENTO Nº 200/2017 - CMP de autoria do vereador T:l;ago
Queiroga Soiano Vale; REQUERIMENTONQ'iOí/2017 -- CMP de autoria do
vereador Tniago Oueiroga S,.)I~HlOVale; REQUER~MENTON~ 202/2017 -
CMP de autoria do vereador Thiago Ouelrogz Soiano Vale. Ato seguinte, o
senhor Píeside:ltê c!el_j ln-elo ã Ordem do Di3. PROJETO DE lEI
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37 LEGISLATIVONº 011/2017 de autoria da vereadora Ana Karla Figueiredo
38 Cavalcante Costa: Dispõe sobre a criação do dia da consciência negra no
39 município, e dá outras providências. Projeto de Lei encaminhado às
40 Comissões para emissão de parecer. REQUERIMENTONº 196/2017 - CMP
41 de autoria da vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite: Requer do Poder
42 Executivo Municipal que através da Secretaria Municipal de Educação,
43 providencie a logística para que o transporte escolar dos estudantes da
44 comunidade Jatobá também realize a condução dos alunos da
45 comunidade Tanques. Requerimento em discussão. Com a palavra a
46 vereadora Roberta Nunes disse que o requerimento foi uma reivindicação
47 dos moradores da Comunidade Tanques. Falou sobre as dificuldades e o
48 horário quente para as crianças. Solicitou dos nobres colegas a aprovação
49 do requerimento. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
50 maioria de votos. REQUERIMENTO Nº 197/2017 - CMP de autoria do
51 vereador Thiago Queiroga Solano Vale: Requer do Poder Executivo
52 Estadual e da Assembleia Legislativa do RN, posicionamentos contra o
53 fechamento ou privatização da UERN. Requerimento em discussão. Com a
54 palavra o vereador Thiago Queiroga disse que todos estão cansados em
55 ver a crueldade com funcionários, mestres e doutores da UERN. Solicitou
56 que as autoridades tomem posicionamento contrário ao fechamento da
57 UERN. Solicitou dos nobres vereadores a aprovação do requerimento. A
58 vereadora Ana Karla enalteceu o requerimento apresentado. Falou sobre
59 a importância do requerimento. Lamentou os dias vivenciados e falou
60 sobre um vídeo postado por uma sindicalista. Somou favorável ao
61 requerimento e solicitou que fosse feita uma nota de repúdio.
62 Requerimento em votação. Requerimento aprovada por maioria de votos.
63 REQUERIMENTO Nº 198/2017 - CMP de autoria do vereador Thiago
64 Queiroga Solano Vale: Requer do Poder Executivo Municipal, que seja
65 feito a instalação das luminárias nas comunidades da Zona Rural de Patu.
66 Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Rodolfo Maia que
67 falou sobre cobrança por parte dos moradores da zona rural. Falou sobre
68 o pagamento das taxas e a falta de luminárias em frente a residência de
69 alguns moradores da Comunidade Jatobá. Falou em assaltou e ressaltou a
70 necessidade de iluminação. Somou favorável ao requerimento. A
71 vereadora Ana Karla somou favorável ao requerimento. Falou sobre
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72 problemas de várias gestões e falou sobre reivindicações dos moradores.
"n Falou sobre acordo existente entre a Promotoria e o Pcder Executivo.
74 Falou sobre o pagamento da taxa de iluminação pública. Ressaltou os
75 problemas que se alastram em toda zona rura! do município. Falou sobre a
76 falta de respostas por parte do Executivo. A vereadora Roberta Nunes
77 somou favorável 30 requerimento. Fa!ou sobre sua visita a zona rural e
78 mencionou reivlndicações de moradores. Falou sobre a taxa de iluminação
í9 pública. Parabenizou o vereador pela reivindicação. O vereador Thiago
80 Queiroga disse que é um requerimento que há muito tempo vem de mãos
81 dadas e mencionou as várias solicitações feitas ao Executivo Municipal.
t:2 t-alou sobre a arrecadação de contribuição na Iluminação pública e a falta
g3 de braços nos postes na Zona Rural, Falou em plataforma administrativa e

_ 84 no descumprimento por parte do executivo municipal do termo de
~5 ajustamento de conduta cem c Mlnisterio Público. Falou sobre respostas
86 de requerimentos. Falou em ruas sem iluminação e os perigos enfrentados
87 pelos moradores. Solicitou dos nobres colegas a aprovação do
88 requerimento. Requerimento em votação. Requerimento" aprovado por
89 maloria de votos. REQUERIMENTO Nº 199/2017 - CMP de autoria do
90 vereador Thiago Queiroga Solano Vale: Requer do Poder Executivo
91 Municipal e da PREVIPATU, no prazo regimental, todas as avaliações
92 atuariais desde a implantação do regime no rnuntcíolo. Requerimento em
93 discussão. Com a palavra o vereador Thiago Queiroga falou sobre a Lei de
9~ Diretrizes Orçamentária, mencionou as reuniões das comissões e
95 reivindicações da bancada e Destacou as avalições atuarlas do Regime da

_ 96 Previdência. Falou sobre a Confederação dos Municípios e menc.ionou
(n palestras informativas aos legisladores municlpais. Falou sobre
98 informações da Contadora do município. Falou sobre os cinco anos de
99 Regime Próprio e mencionou a divida previdenciária. Falou sobre o
100 Conselho Fiscal Previdenciárlo. Falou sobre aposentadoria e contribuições
101 previdenciária. Solicitou dos nobres vereadores a aprovação do
102 requerimento. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
103 maioria de votos. REQUERIMENTO r~d2200/2017 _- CMP de autoria do
104 vereador Thiago Queiroga Solano Vale: Requer do Poder Executivo
105 Municipal, a prestação de cortas, como também todo processo licitatório
106 da feira da cultura e festa da padroeira 2017. Requerimento em discussão.
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107 Com a palavra o vereador Rodolfo Maia falou sobre as dificuldades
108 enfrentadas pelo município. Mencionou processo licitatório e destacou a
109 belíssimafesta e questionou os recursos para a realizaçãoda festa. Falou
110 sobre a parceria do município com a UERN. Somou favorável ao
111 requerimento e falou sobre a Emenda destinada para o evento. A
112 vereadora Roberta somou favorável ao requerimento. Falou sobre posse
113 de documentos e respostas do Executivo Municipal. Destacou
114 requerimentos do mês de março sem resposta. Somou ao requerimento
115 para que tenham mais agilidade. O Vereador Thiago Queiroga falou sobre
116 o Portal da Transparência.Falousobre a Emendade cento e cinquenta mil
117 reais. Falou sobre a estrutura da festa. Falou sobre o colapso da água,
118 faturas da CAERNe a regularização da Defesa Civil no Município. Falou
119 sobre a operação vertente. Falousobre processo licitatório e prestação de
120 contas da feira da cultura. Falou sobre a assinatura do termo de colapso
121 d'água no município e solicitou dos nobres vereadores a aprovação do
122 requerimento. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
123 maioria de votos. REQUERIMENTO Nº 201/2017 - CMP de autoria do
124 vereador Thiago Queiroga Solano Vale: Requer do Poder Executivo
125 Municipal no prazo regimental, os valores de quanto o município
126 arrecadou em contribuição da taxa de iluminação pública até outubro do
127 corrente ano, como também em que foi empregado este dinheiro que é
128 do povo. Requerimento em discussão.Com a palavra o vereador Rodolfo
129 Maia que solicitou do Poder Municipal atendimento ao requerimento por
130 ser de extrema importância. Parabenizou o vereador Thiago pelo
131 requerimento apresentado. Overeador Thiago deu exemplos de suaconta
132 de luz a época em que morava em Natal. Falou sobre a contribuição da
133 taxa de iluminação pública e solicitou transparência por parte do
134 Executivo Municipal. Solicitou dos nobres vereadores a aprovação do
l35 requerimento. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
136 maioria de votos. REQUERIMENTO Nº 202/2017 - CMP de autoria do
137 vereador Thiago Queiroga 'Solario Vale: Requer do Poder Executivo
138 Municipal, a reabertura das unidades de saúde nas comunidades da zona
139 rural de Patu. Requerimento em discussão.Com a palavra a vereadora
140 Roberta Nunes somou favorável ao requerimento. Questionou o
141 atendimento de saúde na zona rural. Falou sobre o surto de calazar.
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Parabenizou as equipes de saúde pele trabalho reaiizado. Falou sobre
atendimento odontológico. Falou sobre a importância da abertura das
unidades de saúde na zona rural e solicitou mais responsabilidade do
gestor rnunicipal. O vereador Thiago enalteceu a fala da vereadora
Roberta Nunes. Falou sobre o PMAQ. Falou sobre o Posto de Saúde da
Comunidade Tirnbaúba. Faíou sobre a falta de remédios 110 Hospital
Municipal. Ressaltou que a população precisa de água nas torneiras, de
saúde, educação e segurança de qualidade. Solicitou dos nobres
vereadores a aprovação do requerimento. Requerimento em votação.
Requerimento aprovado por maioria de votos. MOÇÃO DE PESAR Nº
014/2011 - pelo falecimento do senhor José Soares da Silva, Zé Ovelha
ocorr ido dia 15 de novembro - autoria dos vereadores da Casa. MOÇÃO
DE PESARNº 015/2011 .- pelo falecimento d:=.senhora Francisca Jocelma
Dantas, Branquinha ocorrido dia 15 de novembro - autoria dos
vereadores da Casa. MOÇÃO DE PESARNº 016/2017 - pelo falecimento
da senhora Francineide Ferreira da Silva, Neide de Zé íris ocorrido dia 24
de novembro - autoria dos vereadores da Casa. Encerrada a ordem do dia.
O Presidente facultou a palavra pela ordem: O vereador RODOLFO
HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou o Presidente, os coiegas vereadores,
ouvintes da FM e os presentes na Galeria. Falou sobre o problema de
.saúde do seu tio Zé Bolinha e pediu oração para o mesmo. Registrou sua
presença na ultima sessão ocorrida na Cidade de Catolé do Rocha. Falou
sobre os desportistas e destacou o trabalho de Faguinho e Boçal. Falou
sobre o evento ocorrido na Igreja Assembleia de Deus. Encerou suas
palavras desejando boa tarde a '(ades. C Vereador FRANCISCOJOSÉDE
MOURA saudou o Presidente, os colegas vereadores, os presentes na
Ga!eria e ouvintes da FM. Falou sobre a Saúde no Estado e no Município e
mencionou o Hospital Regional Tarcisio Maia e Onofre Lopes. Agradeceu a
todos do Jatobá e destacou a família de Chico Touro. Falou sobre as
Unidades de Saúde. Encerrou suas palavras pedindo as bênçãos de Deus
sobre toda população. O vereador THiAGO QUEIROGA SOLANO VALE
saudou o Presidente, colegas vereadores, em nome de Tercler saudou
todos os funcionários da Casa e em nome de Biinho, saudou a população
Patuense. Falou em responsabilidade, palavra, verdade e hornbridade.
Falou sobre a casta da Secretaria de Saúde. Fa!ou sobre a sessão anterior.

I
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177 Mencionou a PreviPatu. Falou sobre o Sindicato dos Servidores
178 Municipais. Falou sobre o Conselho Fiscal Previdenciário e mencionou a
179 dívida da previdência. Falou sobre o Portal da Transparência Municipal e
180 solicitou que o Executivo Municipal tivesse respeito para com os
181 servidores municipais. Falou sobre o prêmio destaque recebido pelo
182 Prefeito. Falou da viagem do prefeito à Brasília. Falou sobre gestão de
183 política no município. Falou sobre o Turismo no Município. Encerrou suas
184 palavras pedindo às bênçãos de Deus sobre toda população. O Presidente
185 agradeceu a presença de todos e Convidou toda população para a próxima
186 Sessão que acontecerá dia 06 de dezembro de 2017, às 15hs. Não
187

188

189

190

havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a Sessão em Nome de
Deus e da Lei Orgânica do Município de Patu. Tendo eu
0L.\~"tÁ \...ü ~O?s ',-y 1M a.i~Francisco José Moura, 1Q Secretario,
desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que após lida e, em tudo

191 estando conforme, será aprovada e assinada pelos senhores vereadores
192 presentes à Sessão. PATU-RN,em 29 de novembro de 2017.
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