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ATA DA li! SESSÃOORDINÁRIA DO 62 PERíODO LEGISLATIVODE 2019,
REALIZADANO DIA 07 ur AGOSTODE2019.

Aos 07(sete) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019)
na Câmara Municipal de Patu, situada à Rua Doutor José Augusto, 90,
Centro, Patu-RN, Sede própria do Poder Legislativo de Patu-RN, realizou
se a 1ª SESSÃOORDINÁRIA DO 5Q PERíODO LEGISLATIVODE 2019. Os
trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidência da Presidente
LUCÉUARIBEIRODANTAS. Em seguida a Senhora Presidente solicitou que
a primeira secretária efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para

'"'
verificação de Quórum, 'onde foi constatada a presença de ALEXANDRE
CORTEZ COSTA, ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA,
FRANCISCOJOSÉ DE MOURA, LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS, RESENILDO
ERNESTO DA SILVA, ROBERTA RAYANNE NUNES lEITE, RODOLFO
HENRIQUE GODEIRO MAIA, SUETONEO OLIVEIRA MOURA e THIAGO
QUEIROGA SOLANO VALE. Foi constatado quórum suficiente para a
abertura da Sessão. A Presidente falou sobe sobre o início do período
legislativo, após o recesso parlamentar. Dando continuidade aos
trabalhos, a Senhora Presidente solicitou da Primeira Secretária que
procedesse com a leitura das matérias em pauta na Ordem do Dia, que
constou do seguinte: PROJETODELEIDO LEGISLATIVONº 007/2019-CMP,
de autoria da Mesa Da Câmara Municipal de Patu. REQUERIMENTO Nº
053/2019- CMP de autoria dos Vereadores: Thiago Queiroga Solano Vale,
Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa e Rodolfo Henrique Godeiro Maia.
A Presidente saudou a todos que acompanham os trabalhos do Legislativo
através das Redes Sociais. Desejou que os trabalhos do Casa sejam
regados pela sabedoria, produtividade, comprometimento, compromisso
e determinação em propor o melhor para a população. Pediu para que a
presença de Deus esteja sobre todos. Ato seguinte, a senhora Presidente
deu início a Ordem do Dia. PROJETO DE lEI DO LEGISLATIVO Nº
007/2019-CMP, de autoria da Mesa Da Câmara Municipal de Patu. Dispõe
sobre Acrescentas e altera a dispositivos da Lei Orgânica do Município de
Patu, instituindo o II Orçamento Impositivo". Projeto de Lei encaminhado
as Comissões. REQUERIMENTO Nº 053/2019- CMP de autoria dos
Vereadores: Thiago Queiroga Solano Vale, Ana Karla Figueiredo
Cavalcante Costa e Rodolfo Henrique Godeiro Maia. Requer do Poder
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Executivo Municipal, que seja concluído a implantação e modernização de
Infra estrutura esportiva (Módulo Esportivo de Patu), cujo o final de
Vigência do convenio data do dia 31/08/2019, constando no SICONVpelo
número 786695, valor total celebrada: R$ 321.145,52, Constando saldo
em conta, o valar de: R$ 185.173;91, e dá outras providências.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA
saudou os vereados, os presentes na Galeria, população que assiste
através da TV Câmara, ouvintes da FM Educadora Patuense. Falou sobre a
vigência do contrato e os valores gastos. Falou sobre os recursos
disponíveis na conta para conclusão do Módulo Esportivo. Parabenizou o
Poder Executivo pelo Campeonato Municipal que está sendo realizado.
Fez apelo ao Poder Executivo para realizar a obra. Falou sobre
requerimentos de sua autoria anteriormente apresentado. Disse que o
Município precisa investir mais no esporte. Disse que os desportistas
Patuenses estão abandonados. Falou de sua preocupação com o esporte e
solicitou que o Poder Público execute as obras do Módulo Esportivo. Com
a palavra a vereadora ANA KARLA saudou a Presidente, colegas
vereadores. Somou favorável ao requerimento. Ressaltou a importância
do esporte na vida dos jovens. Falou sobre a data de vigência do Convênio
e solicitou que o Poder Público Municipal execute as obras do Módulo.
Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA saudou a Presidente, os
colegas vereadores, falou sobre as transmissões através da página do
Facebook e parabenizou a Mesa Diretora da Casa. Falou sobre a
importância do requerimento. Disse que o Poder Executivo estar
retroagindo. Falou sobre a Vigência do Convênio. Falou sobre a urgência
do requerimento. Falou sobre o Campeonato Municipal. Falou sobre o
sistema de drenagem que existia no Campo do Módulo. Falou sobre os
valores em conta referente ao Convênio. Falou sobre o Portal da
Transparência. Parabenizou os organizadores do torneio municipal e
mencionou a premiação. Disse que a população pode acompanhar o
convênio através do portal. Pediu aos colegas que somem ao
requerimento para que o Executivo possa responder, acatar e finalizar as
obras até o dia trinta e um. Com a palavra a vereadora ROBERTA NUNES
saudou a Presidente, os colegas vereadores, os ouvintes da FM e os que
assistem através da TV Câmara. Somou favorável ao requerimento, Falou
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sobre a grande valia do requerimento. Parabenizou o Poder Executivo o
Campeonato que está sendo realizado. Com a palavra o vereador
ALEXANDRE CORTEZ saudou a Presidente, os colegas vereadores, ouvintes
da FM Educadora Patuense, e os que assistem através da TV Câmara na
Página do Facebook. Falou sobre o Campeonato Municipal que está sendo
realizado. Somou favorável ao requerimento. Com a palavra o vereador
SUETONEO MOURA saudou a Presidente, os colegas vereadores, saudou
os ouvintes da FM e os que assistem através da TV Câmara na Página do
Facebook. Falou sobre o retorno do recesso. Falou sobre as obras do
Módulo Esportivo. Falou sobre o campeonato que está sendo realizado e
parabenizou todos os organizadores. A Presidente Lucélia frisou a alegria
de todos que estão participando do campeonato. Justificou sua ausência
nos jogos. Disse que todos os vereadores são apoiadores dos desportistas.
Disse que esporte é vida, é saúde e é quem tira do mundo da
marginalização. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
unanimidade de votos. Encerrada a ordem do dia. Palavra facultada aos
vereadores. Com a palavra ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA
saudou o Presidente e os demais vereadores, funcionários da Casa, os
presentes na Galeria, ouvintes da FM e os que assistem através da TV
Câmara. Parabenizou a Presidente Lucélia pela inovação. Falou sobre o
início do Período Legislativo após a volta do recesso. Falou sobre o
requerimento apresentado pela bancada de oposição. Solicitou que o
Poder Executivo se sensibilize com as obras do Módulo. Falou sobre o
Campeonato que está sendo realizado. Falou sobre os equipamentos das
academias da Terceira Idade. Falou sobre iluminação pública na zona
rural. Falou sobre sua visita a Promotoria e mencionou o abaixo assinado
dos moradores para reivindicar os problemas da água no Município. Falou
sobre o Congresso de Linguística e Literatura que está sendo realizado na
UERN.Encerrou suas palavras desejando boa tarde a todos. Com a palavra
o vereador RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou o Presidente,
colegas vereadores, os presentes na Galeria, ouvintes da FM e os que
assistem através da TV Câmara na Página do Facebook. Falou sobre o
retorno dos trabalhos após o recesso parlamentar. Ressaltou que estão de
volta para lutar pela realização de novas obras, pela realização das obras
inacabadas, pela prestação de contas com a população, pela cobrança ao
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Poder Executivo. Ressaltou a necessidade da execução das obras no
município. Parabenizou o Poder Executivo pela sinalização da Avenida
Lauro Maia. Falou sobre a arrecadação de IPVA para o Município. Falou
sobe o Projeto de Lei apresentado e mencionou a necessidade de
apresentação de emendas. Falou sobre a falta de resposta aos
requerimento pelo Poder Executivo. Falou sobre o seu trabalho como
parlamentar. Falou sobre a colocação de placas nas obras. Destacou o
trabalho dos colegas vereadores. Agradeceu a todos que acompanham os
trabalhos do Legislativo através da FM e TV Câmara. Encerrou suas
palavras desejando uma boa tarde a toda comunidade Patuense. Com a
palavra o Vereador FRANCISCO JOSÉ DE MOURA saudou a Presidente, os
colegas vereadores, os ouvintes da FM e os que assistem através da TV
Câmara. Parabenizou a Presidente Lucélia pelo trabalho que vem
desenvolvendo na Casa. Falou de sua visita à Natal e mencionou a coleta
de lixo. Falou sobre o Matadouro Público e a Lavanderia. Falou sobre a
transmissão das sessões através da TV Câmara. Com a palavra o vereador
THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou a Presidente, os colegas
vereadores, ouvintes da FM Educadora, Telespectadores da TV Câmara.
Em nome de Fátima, esposa de Janduí cabeleireiro saudou toda população
Patuense, e enviou sentimentos de pesar aos familiares. Falou sobre a
volta do recesso e o início dos trabalhos legislativos. Falou sobre a
capacitação promovida pelo Município em parceria com o SEBRAE.Falou
sobre concurso público e mencionou a falta de iniciativa por parte do
Município. Falou sobre incentivos fiscais. Ressaltou a importância em se
fazer parcerias com a iniciativa privada. Falou sobre o potencial turístico
do município. Falou sobre os valores do IPI e mencionou a dívida da
PREVIPATU. Falou sobre o Orçamento do Município. Falou sobre as
receitas do município referente ao mês de julho. Falou sobre a sinalização
nas ruas da cidade. Falou sobre gastos e planejamento; gestão e
prioridades. Falou sobre as obras do Prédio Sebastiao Petronilo e
mencionou a estrutura física do Hospital Municipal. Falou sobre
investimentos. Falou sobre as obras inacabadas. Falou em ano de eleição e
pesquisas. Parabenizou a Mesa Diretora pela Emenda Impositiva e as
alterações na Lei Orgânica do Município. Encerrou suas palavras
desejando uma boa tarde a todos. Com a palavra o vereador SUETONEO



)

142 OLIVEIRA MOURA saudou a Presidente, colegas vereadores, os presentes
143 na Galeria, ouvintes da FM e os que assistem através da TV Câmara.
144 Parabenizou a Presidente Lucélia pela inovação. Falou sobre o Projeto de
145 Lei sobre as emendas impositivas. Parabenizou o Poder Executivo pela
146 sinalização na cidade. Falou sobre o problema da água no Município. Falou
147 sobre a iluminação pública na Zona Rural. Em nome de Tone Caiana,
148 parabenizou a Administração Municipal pela limpeza pública. Falou sobre
149 a operação tapa buraco. Falou sobre o Módulo Esportivo e mencionou os
150 desportistas Patuense. Parabenizou a Presidente Lucélia pelas ações
151 desenvolvidas na Casa. Encerrou suas palavras desejando uma boa tarde a
152 toda população Patuense. A Presidente LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS
153 agradeceu os elogios proferidos pelos vereadores. Disse que todo
154 trabalho, todo pensamento é para evoluir e beneficiar a todos. Agradeceu
155 o apoio de Tercler e de todos que fazem parte da equipe da Câmara
156 Municipal. Agradeceu a Dona Wanda pelo apoio durante as transmissões
157 das Sessões através da FM Educadora. Falou sobre sua gestão e o legado
158 que está deixando. Registrou o aniversário do Estado do Rio Grande do
159 Norte. Registrou o falecimento do ex-governador Lavoisier Maia. Falou
160 sobre o mutirão da boa visão. Falou sobre a emissão das carteiras de
161 identidade. Encerrou suas palavras com a frase: "Maturidade não é
162 quando começamos a falar de coisas grandes, mas quando começamos a
163 entender as coisas pequenas". A Presidente agradeceu a presença dos
164 vereadores, agradeceu aos ouvintes da FM, aos telespectadores da TV
165 Câmara e os presentes na Galeria. A Presidente convidou toda população
166 e os vereadores para a próxima Sessão que acontecerá dia 14 de agosto
167 de 2019, às 15hs. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente encerrou
168 a Sessãoem Nome de Deus e da Lei Orgânica do Município de Patu. Tendo
169 eu ?d.r~~ja111\ti"'lUtl'\())~OBERTA RAVANNENUNES LEITE,1ª
170 Secretaria, desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que após lida e,
171 em tudo estando conforme, será aprovada e assinada pelos senhores
172 vereadores presentes à Sessão. PATU-RN,e 07 de agosto de 2019.
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