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1 ATA DA 10ª SESSÃOORDINÁRIA DÓ' 2~ PERíODO LEGISLATIVODE 2017,
2 REALIZADANO DIA 06 DEDEZEMBRODEZ017.
3
41- Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, na
5 Câmara Municipal de Patu, situada à Rua Doutor José Augusto, 90, Centro,
6 Patu-RN, Sede própria do Poder Legislativo de Patu-RN, realizou-se a 09ª
7 SESSÃOORDINÁRIA DO 2º PERíODOLEGISLATIVODE 2017. Os trabalhos
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foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidência da vereadora Lucélia
Ribeiro -Dantas. Estando de posse da palavra a senhora Presidente
solicitou ao 1Q Secretário que efetuasse a chamada dos Senhores
Vereadores para verificação de Quorum, onde foi constatada a presença
de ALEXANDRE CORTEl COSTA, ANA KARLA FIGUEIREDOCAVALCANTE
COSTA, FRANCISCO JOSÉ DE MOURA, LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS,
RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA, RESENILDOERNESTODA SILVA,
SUETO'NEO OLIVEIRA MOURA, e THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE.
Constatado quórum suficiente para a abertura da Sessão, Ausência
justificada da vereadora ROBERTARAYANNE NUNES lEITE. Ato seguinte,
o senhor Presidente solicitou que o Primeiro Secretário procedesse com a
leitura da Ata da Sessão anterior. O Vereador Alexandre Cortez solicitou a
dispensa da leitura da Ata, Dispensa da leitura da Ata concedida, Ata em
votação. Ata aprovada. A senhora Presidente convidou os senhores
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 DECRETO LEGISLATIVO NQ 024/2017 - CMP de
autoria do Vereador Suetoneo Oliveira Moura. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NQ 025/2017 - CMP de autoria do Vereador Resenildo
Ernesto da Silva. VETO do Poder Executivo Municipal ao Projeto de Lei
Legislativo nQ003/2017 de autoria do vereador Thiago Queiroga Solano
Vale. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N2 006/2017-CMP de autoria do
vereador Thiago Queiroga Solano Vale. PROJETODE LEI LEGISLATIVONQ
007/2017- CMP de autoria do vereador Thiago Queiroga Solano Vale.
PROJETODE RESOlUÇÃO N2 005/2017 de autoria da vereadora Lucélia
Ribeiro Dantas. Ato seguinte, a senhora Presiaente deu inicio a Ordem do
Dia. PROJETODE DECRETOLEGlSLATIVONQ024/2017 - CMP de autoria
do Vereador Suetoneo Oliveira Moura: Concede Título de Cidadão
Patuense a Maria Celi Suassuna Leite, e dá outras providências. O
Propositor solicitou a dispensa dos prazos. Dispensa dos prazos em
votação. Dispensa dos prazos aprovada. Projeto de Decreto em discussão.
Com a palavra o vereador Thiago enalteceu o projeto apresentado e disse
que Maria Celi é uma figura ilustre no Município. Somou favorável. O
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vereador Rodolfo Mai<3 fEdeu da épcca ern que estudou na ESSEC. Falou
sobre o reconhecimento dr?' f\lí,:vL::oC:~Ee '~c::s.saltouqU2 J mesma é uma
figura ilustre no município, O V2r~'adGr Suetoneo Moura agradeceu aos
colegas vereadores pelo apoio. Ü\sse qU2 é um? honra, em conceder o
título de cidadão petuer se 3 Mula Celi Suassuna. Falou sobre, a pessoa
ilustre q:.J2 é M'aria CeH Sua:sslw2. ?rojeto ce Decreto Legislativo em
votação. Projeto de Decreto LRg!SIé:!t:vo aprovado ..PROJETO_DE DECRETO
LEGISLATPJO N9 02~/2GJ.7 - CMP de autoria 90. Vereador Resenildo
Ernesto da Silvá: Concede Título 02 Cidadão Patuense a Elí-s;oSuassuna (in
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memória). e dá outras ~;-o\/idônd3::;. O vereador Prcposltor solicitou a
dispensa do') prazos, Dispensa dos prazos em votação. Díspe~sa dos
prazos aprovado. Projeto dE Decreto em discussão. Sem discussão.
Projeto de Decreto legis;?tlvo em votação. Projeto de Decreto Legislativo
aprovado. vero do Po:i',~r f:;".\€Cl.ltlVOi Municipal ao Projeto de Lei
Leglslatívo r!~ 003/2017 de autc"'la CD vereador Thiago Queiroga Solano
Vale: D'spõe sobre concessão remunerada de folga na data do seu
aniversártc a todos os funclonártos oúblicos municipais do Poder
Executivo e Legislativo e, dá outras providências. P;\~ECER DA COMISSÃO
DE LEGISLAÇÃO, JUSTiÇA c REDAÇÃO F!NAL P. FINANÇAS, ORÇAMENTO E
FISCALIZAÇÃO. Parecer em discussão, Com a palavra o vereador Rodolfo
Maia falou sobre a importância do crojeto para cs servidores públicos.
Deixou seu apoio a todos os funclo-iártos. A vereado-a Ana Karla falou
sobre a importância do dia da folga para os servidores na data do seu
aniversário. Ressaltou que o benefício da folga não acarreta prejuízo ao
municípic. Somou favorável ao requerimento. O vereador Suetoneo
Moura falou sobre funcionários por setor. Falou em defesa por melhores
salários para os funcionários. Ressaltou que o seu voto é a favor do veto.
O vereador Thiago Queiroga disse que a disposição de lutar pelo servidor é
votando em um benefício que vem para o servidor. Falou sobre cofres
públicos. Garantis dos serviços. Falou sobre planejamento nas secretarias.
Pediu aos colegas que analisem pelo quadro atual que os servidores
passam. Solicitou aos nobres vereadores que votem contra o veto e que a
Casa saiba reconhecer os Servidores Municipais. A Presidente Lucélia falou
sobre seu posicionamento ao projeto. Falou sobre o serviço público.
Ressaltou que o projeto deveria ser de iniciativa do Executivo. Falou sobre
o posicionamento legal os vereadores e a ilegaiidade do projeto por onde
está partindo. Parecer ao Veto e Veto ao Projeto de Lei Legislativo nQ

003/2017 em votação. Parecer ao Veto e Veto ao Projeto de Lei Legislativo
nº 003/2017 aprovado por cinco votos a dois. PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO Nº 006/2017-CMP de autoria do vereador Thiago Queiroga
Solano Vale: Institui o uso do brasão do município, bem como, das cores
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do município CO:1l0 identificação de veículos, documentos. Bens, públicos,
placas, painéis e cartazes sinalizadores de obras públicas no município, e
dá outras providências. PAREC~R DA COMISSÃO DE lEGISLAÇÃO, JUSTiÇA
E REDAÇÃO F!NAL e FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO. Parecer e
Projeto em discussão. Com a palavra o vereador Thiago Queiroga falou
sobre inconstitucionalidade. Falou em padronização do município. Disse
que o projeto tem o objetivo de reduzir gastos. Solicitou aos colegas
vereadores a aprovação do projeto. Parecer e Projeto de Lei em votação.
Projeto de Lei empatado. A Presidente desempatou, e votou de acordo
com o Parecer das Comissões. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N2 007í2017-92

93 CMP de autoria do vereador Thiago Queiroga Solano Vaie: Institui a
44 exigência da Ficha Limpa para Nomeação nos Cargos Comissionados
95 existentes nos Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo Munic.pa', e dá
96 outras providências. PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO; JUSTiÇA E
97 REDAÇÃO FINAL e FINANÇAS, ORÇAMENTO E fISCALIZAÇÃO. Parecer e
98 Projeto em discussão. Com 3 palavra o vereador Suetonec Oliveira Moura
99 parabenizou todos os membros das Comissões. Disse que vota contra o
100 projete. O vereador Thiagc Quei:--oga falou sobre o princlpio da
101 mora'ldade e disse que sabe como funciona a política. Ressaltou que o
102 Brasil passa por momento delicado. Falou em concurso público. Disse que
lO: o projeto só vem a beneficiar. Soíicitou aos colegas vereadores que
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pcssa:n olhar o clamor população e ,)S anseios da sociedade. Projeto de
Lei em votação. Projeto de Lei aprovado por cinco votos a dois. PROJETO
DE RESOLUÇÃO N~ 005/2017 de autoria da vereadora tucélla Ribeiro
Dantas: Dispõe sobre a Instituição Programa Câmara rtlnerante nos Bairros
e na Zona Rural de Patu-RN, objetivando a melhor interação entre os
munícipes e o Poder Legislativo, e dá outras providências. PARECER DA
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTiÇA s REDAÇÃO fiNAL e FINANÇAS1
ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO. Parecer e Projeto em discussão, Com a

112 palavra o vereador Thiago Quelroga que somou favorável ao projeto.
113 Falou sobre dotação orçamentária e solicitou que o projeto se concretize.
114 O vereador Rodolfo parabenizou a Presidente pelo Projeto apresentado.
115 Falou sobre compasso entre lsg.sladcres e população. Somou favorável ao
116 Projeto. A vereadora Ana Karla parabenizou a Presidente pelo Projeto
117 apresentado e sornou favorável. rã!OIJ sobre a criação de uma comissão
118 para execução dos trabalhos. Solicitou que seja executado e que todos
119 tenham o momento de discussão 120m a comunidade e poder ouvir os
120 anseios da população. Voto favorável. O vereador Suetoneo parabenizou a
121 Presidente e disse que o projeto é dê granrle irnportância. Falou sobre a
122 importância da criação de uma comissào para execução dos trabalhos. A
123 Presidente agradeceu o apeie nos nobres colegas vereadores na
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124 aprovação do Projeto. Parecer e Projeto de Resolução em votação. Projeto
125 de Resolução aprovado. Ofício nº170/2017 - da 37ª Zona Eleitoral. Ofício
126 Circular nº 38/2017. - Secretaria de Educação _e Cultura. A Presidente
127 convidou todos para a audiência Pública que acontecerá amanhã, dia 07
128 de dezembro, onde será esplanada o Orçamento para 2018. Encerrada a
129 ordem do dia. O Presidente facultou a palavra pela 'ordem: O vereador
130 RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou a Presidente, os colegas
131 vereadores, ouvintes da FM e os presentes na Galeria. Falou sobre os
132 últimos acontecimentos no município e destacou os furtos nas lojas de
133 Higo e João Bandeira e na residência da senhora Núbia. Mencionou sua
134 indignação. Falou sobre denuncias e mencionou áudiodo capitão Aderlan.
135 Disponibilizou o número do telefone do GTO.: Levou o seu apoio aos
136 comerciantes do município. Falou sobre a importância dos projetos
137 apresentados. Encerrou suas palavras desejando boa tarde a todos. A
138 vereadora ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA saudou a
139 Presidente, colegas vereadores, os presentes na Galeria e ouvintes da FM.
140 Somou aos projetos apresentados. Destacou a homenagem a Maria Celi e
141 Elísio Suassuna. Falou sobre o Veto ao Projeto de lei legislativo nº
142 003/2017. Parabenizou a Presidente pelo Projeto de Resolução
143 apresentado e falou sobre sua importância. Falou sobre a reunião do
144 Sindicato dos Trabalhadores. Enalteceu a fala do vereador Rodolfo e falou
145 de sua indignação pelos furtos ocorridos no ultimo final de semana. Falou
146 sobre a UERN. Mencionou as reivindicações dos servidores. Falou sobre O'

147 atraso no pagamento dos servidores e falou de sua indignação. Solicitou
148 que a população tenha uma luz. Encerrou suas palavras desejando uma
149 boa tarde a todos. O Vereador THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou
150 o Presidente, colegas vereadores, em nome de sua tia Maria dos
151 Remédios saudou os presentes na Galeria e em nome de Acácio saudou os _
152 ouvintes da FM. Iniciou sua fala agradecendo a população patuense pelo
153 amor ao ex-prefeito Possidônio Queiroga. Agradeceu as orações dos
154 irmãos Evangélico e Católicos e agradeceu a energia positiva pela
155 recuperação de Popó. Falou ern reflexão, reconhecimento da família,
156 carinho e respeito familiar. Falou sobre a recuperação de Possidônio.
157 Agradeceu aos colegas vereadores pelas mensagens de incentivo e força.
158 Agradeceu a mensagem de força do Prefeito e de Ednardo Júnior e em
159 especial agradeceu a população Patuense pelas mensagens. Falou sobre
160 os projetos. Destacou o Veto do Poder Executivo Municipal. Falou sobre a
161 situação dos servidores municipais e ressaltou salários atrasados e
162 aposentadoria. Falou sobre o projeto de Lei que foi reprovado. Agradeceu
163 aos colegas vereadores pela aprovação do projeto sobre a ficha limpa.
164 Encerrou suas' palavras pedindo as bênçãos de Deus sobre todos. O
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vereador SUETONEO OLIVEIRA MOURA saudou a Presidente, colegas
vereadores, os oresentes iI:1 Galeria e ouvintes da FM Educadora.
Agradeceu a aprovação do Projeto de Decreto que concede Título de
Cidadão Patuense a Maria Cei: Suassuna. Falou sobre a questão da
segurança pública e enalteceu â fala do vereador Rodolfo Maia. Falou
sobre os furtos ocorridos no ultimo final de semana e solidarizou-se com
os mesmos. Cobrou do Governo do Estado mais ações para o município e
destacou o descaso do governo com todo estado. Falou sobre a UERN.
Falou sobre o momento da votação e a convicção do seu voto. Encerrou
suas palavras desejando boa tarde a todos. A Presidente LUCÉLlA RIBEIRO
DANTAS saudou os nobres vereadores, saudou os presentes na Galeria e
ouvintes da FM. Parabenizou o seu esposo Gledson So!ano pela passagem
do seu aniversário. Pediu aos nobres vereadores que se comportem e
ajam com respeito. Disse ac vereador Thiagc que quando se usa palavras,
tem que aguçar os ouvidos para saber ouvi-las, isso é de ordem e que
quando se fala o que quer, escuta o que não quer. Por questões de
ameaças o vereador Suetoneo representou o vereador Thiago, que foi
aceita pela Presidente. Parabenizou s~u esposo Gledson pela passagem do
seu aniversário e pediu que DeUSo cobrisse com saúde, paz e bênçãos em
sua vida. Justificou sua ausência na sessão passada. Fa!ou sobre o quadro
de servidores do município. Falou sobre a PreviPatu. Falou sobre o
Sindicato dos Servidores e destacou a eleição. ralou sobre ficha limpa e
cargos comissionados. Falou sobre o tumúlto ocorrido na sessão e
solicitou respeito. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente encerrou
a Sessão em Nome de Deus e ca Lei Orgânica do Município de Patu. Tendo
eu ~""'_\''\o;z ~vd.t LM c oc> L Francisco José Moura, iQ Secretario,
desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que ÇlpÓS Ilda 2, em tudo
estando conforme, será aprovada e assinada pelos senhores vereadores
presentes à Sessão. PATU-RN,em 06 dedezernbro de 2017.

ALEXANDRE CORTEZ COST~ .

ANA KARLA FiGUEIREDO CAVALCA'JTE COSTA ~ j

RESENILDOERNESTODA SILVA ~

RODOLFOHENRiQUEGODE:ROMAIA
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