
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 6º PERíODO LEGISLATIVO DE 2019,
2 REALIZADANO DIA 04 DESETEMBRODE2019.
3
4 Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove
5 (2019) na Câmara Municipal de Patu, situada à Rua Doutor José Augusto,
6 90, Centro, Patu-RN, Sede própria do Poder Legislativo de Patu-RN,
7 realizou-se a 3ª SESSÃOORDINÁRIA DO 6º PERíODO LEGISLATIVODE
8 2019. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidência da
9 Presidente LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS. A Presidente solicitou que o

10 primeiro secretário efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para
11 verificação de Quórum, onde foi constatada a presença de ALEXANDRE
12 CORTEZCOSTA,ANA KARLA FIGUEIREDOCAVALCANTECOSTA, LUCÉLIA
13 RIBEIRO DANTAS, RESENILDOERNESTODA SILVA, ROBERTA RAYANNE
14 NUNES LEITE, RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA, SUETONEO
15 OLIVEIRA MOURA e THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE e ausência
16 justificada do vereador FRANCISCOJOSÉ DE MOURA. Foi constatado
17 quórum suficiente para a abertura da Sessão. A Senhora Presidente
18 convidou os senhores vereadores a assinarem o Livro de Presença. Em
19 seguida a Presidente comunicou sobre o consenso da dispensa da leitura
20 da Ata da Sessão anterior. Ata em votação. Ata aprovada por unanimidade
21 de votos. A Senhora Presidente convidou os nobres vereadores para
22 assinaram a Ata. Dando continuidade aos trabalhos, a Senhora Presidente
23 solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com a leitura das matérias
24 em pauta na Ordem do Dia, que constou do seguinte: PROJETODE LEIDO
25 EXECUTIVO Nº 09/2019-CMP, de autoria do Prefeito Rivelino Câmara.
26 PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 009/2019-CMP, de autoria do
27 Vereador Thiago Queiroga Solano Vale. VETO PARCIAL AO PROJETODE
28 LEI DO LEGISLATIVONº 003/2019-CMP. REQUERIMENTO Nº 057/2019-
29 CMP de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes. REQUERIMENTO
30 Nº 058/2019- CMP de autoria da Vereadora Ana Karla Figueiredo
31 Cavalcante Costa. REQUERIMENTO Nº 059/2019- CMP de autoria da
32 Vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. REQUERIMENTO Nº
33 060/2019- CMP de autoria dos Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale;
34 Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa e Rodolfo Henrique Godeiro Maia.
35 REQUERIMENTO Nº 061/2019- CMP de autoria do Vereador Thiago
36 Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTONº 062/2019- CMP de autoria dos
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Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale; Ana Karla Figueiredo Cavalcante
Costa e Rodolfo Henrique Godeiro Maia. REQUERIMENTO Nº 063/2019-
CMP de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite.
REQUERIMENTO DE MOÇÃO DE PESARNº 016/2019-CMP de autoria os
Vereadores: Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa; Rodolfo Henrique
Godeiro Maia; Thiago Queiroga Solano Vale; Lucélia Ribeiro Dantas;
Roberta Rayanne Nunes Leite; Alexandre Cortez Costa; Francisco José de
Moura e Suetoneo de Oliveira Moura. REQUERIMENTO DE MOÇÃO DE
PESARNº 017/2019-CMP de autoria da Vereadora Lucélia Ribeiro Dantas.
A Presidente fez a leitura de um ofício emitido pelo DNIT. Ato seguinte, a
senhora Presidente deu início a Ordem do Dia: PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO Nº 09/2019-CMP, de autoria do Prefeito Rivelino Câmara,
"Dispõe sobre a divulgação reajuste para os ocupantes de cargos da
Guarda Civil Municipal-GCM, criada pela Lei Municipal nº 451, de 11 de
setembro de 2017, e da outras providências". Solicitação de urgência em
votação. O vereador THIAGO falou sobre a Guarda Municipal e mencionou
a preocupação em coloca-Ia na rua. Falou sobre treinamento especializado
e preparação dos guardas para irem as ruas. Votou contra o regime de
urgência. A Presidente comunicou que o Projeto fala simplesmente sobre
a questão do reajuste salarial. O vereador RODOLFOMAIA Falou sobre a
votação do projeto à época. Falou sobre sua preocupação com relação ao
regime de urgência. Falou sobre o reajuste salarial. Falou sobre os guardas
concursados e orientou que os mesmos procurem o sindicato. Disse que
nas comissões, vai propor o aumento da porcentagem. Votou favorável ao
regime de urgência. A vereadora Lucélia falou sobre o Plano de Cargo e
Carreira para a Guarda Civil. Regime de Urgência em votação. Regime de
urgência aprovado por unanimidade. Projeto encaminhado às Comissões
para análise dentro dos prazos aprovados pelos vereadores. PROJETODE
LEI DO LEGISLATIVONº 009/2019-CMP, de autoria do Vereador Thiago
Queiroga Solano Vale, "Dispõe sobre a divulgação dos dados dos
Conselhos Municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal
na internet, e da outras providências". Projeto de Lei encaminhado as
comissões para análise. VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVONº 003/2019-CMP, precisamente quanto aos §§ 1º e 2º do
artigo 2Q do Projeto de Lei nQ 003j2019-CMP, acrescentado por Emenda
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72 Aditiva, de autoria do vereador Thiago Queiroga Solano Vale. VETO
73 encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
74 REQUERIMENTO Nº 057/2019- CMP de autoria da Vereadora Roberta
75 Rayanne Nunes, Requer do Poder Executivo Municipal que através da
76 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que seja
77 realizada a alocação de um poste com iluminação pública na Rua
78 Honorato Suassuna, 568, bairro Padre José Cruza, por trás do TRE.
79 Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO

80 QUEIROGA saudou a Presidente, os colegas vereadores, os presentes na
81 Galeria, ouvintes da FM e os que assistem através da TV Câmara. Somou
82 favorável ao requerimento. Falou sobre a cobrança dos vereadores quanto
83 a iluminação pública. Falou sobre os mutirões realizados pelo Poder

" 84 Público Municipal. Falou sobre o montante arrecadado pelo Município
85 com a iluminação público. Falou sobre os valores gastos com a limpeza
86 pública. Falou sobre a iluminação pública na Zona Rural. Disse que é
87 necessário que haja sensibilidade por parte do Executivo Municipal. Falou
88 sobre a iluminação pública na Comunidade Rural pertencente a Carlinhos
89 da verdura. Somou favorável ao requerimento e parabenizou a vereadora
90 propositora. Com a palavra a vereadora ANA KARLA saudou a Presidente,
91 os colegas vereadores, saudou os que acompanham através da FM e TV
92 Câmara. Somou favorável ao requerimento. Enfatizou a importância da
93 iluminação pública. Falou sobre violência e ressaltou a importância da
94 iluminação pública para garantir a segurança dos moradores. Falou sobre
95 a cobrança da taxa de iluminação pública. Com a palavra o vereador

ti 96 SUETONEO MOURA saudou a Presidente, os colegas vereadores, saudou
97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

os que acompanham através da FM e TV Câmara. Manifestou seu voto
favorável ao requerimento. Falou sobre a importância do requerimento.
Solicitou que seja feito um levantamento das luminárias na zona rural e
urbana do Município. Falou sobre as dificuldades do Município diante das
regras impostas pela COSERN.Votou favorável ao requerimento. Com a
palavra a vereadora ROBERTA NUNES saudou a Presidente, os colegas
vereadores, saudou os que acompanham através da FM e TV Câmara.
Disse que o requerimento foi a pedido dos moradores do Bairro. Falou
sobre o crescimento do bairro e a necessidade de alocação de postes.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade de
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107 votos. REQUERIMENTO N2 058/2019- CMP de autoria da Vereadora Ana
108 Karla Figueiredo Cavalcante Costa, Requer do Poder Executivo Municipal
109 que através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que faça a
110 instalação de luminárias e braços de postes nas comunidades rurais.
111 Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA
112 saudou a Presidente, os colegas vereadores, saudou os que acompanham
113 através da FM e TV Câmara. Questionou a falta de resposta do Executivo
114 Municipal quanto a arrecadação do município e destacou a arrecadação
115 da iluminação pública. Ressaltou a importância do Poder Executivo
116 encaminhar a Casa todos os extratos de arrecadação do Município. Falou
117 de sua preocupação com a iluminação pública e disse que foi procurado
118 por um morador da Zona Rural questionando a falta de iluminação
119 pública. Falou de sua indignação. O vereador SUETONEO falou sobre

" 120 levantamento e plano de execução. Com a palavra o vereador THIAGO
121 QUEIROGA Falou sobre os debates e mencionou sua felicidade por estar
122 fluindo tão bem. Falou sobre a importância do requerimento. Falou sobre
123 as respostas do Poder Executivo referente as matérias do Legislativo.
124 Falou sobre o plano de execução mencionado por Suetoneo Moura. Falou
125 sobre a arrecadação do Município com a iluminação pública. Falou sobre
126 um relato de um comerciante, morador de uma Comunidade Rural. Disse
127 que os nove vereadores juntos encontrarão um ponto de equilíbrio com
128 relação a questão da iluminação pública no município de Patu. O vereador
129 RODOLFO falou sobre pagamento de um serviço que não está sendo
130 prestado. O vereador Thiago falou sobre a importância do
131 questionamento feito pelo vereador Rodolfo e disse que orientou o
132 morador a entrar com ação na justiça. Disse que é necessário que o Poder
133 Executivo tenha sensibilidade. Com a palavra a vereadora ANA KARLA
134 Disse que o requerimento é uma reivindicação antiga. Falou sobre o
135 desabafo de um morador sobre a iluminação pública na sua comunidade.
136 Ressaltou a importância de lutar pelos direitos dos moradores do
137 município e solicitou que o Poder Executivo solucione os problemas da
138 iluminação pública nas comunidade rurais. Requerimento em votação.
139 Requerimento aprovado por unanimidade de votos. REQUERIMENTO Nº
140 059/2019- CMP de autoria da Vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante
141 Costa, Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria de
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142 Infraestrutura e Serviços Urbanos, que realize as manutenções das
143 academias do idoso, na Praça João Carlos e na Praça do Povo.
144 Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora ANA KARLA falou
145 sobre reivindicação dos usuários das academias. Disse que alguns
146 equipamentos encontram-se quebrados e outros precisando de
147 manutenção. Falou sobre a alegria dos idosos que fazem uso dos
148 equipamento todos os dias. Solicitou que o Poder Executivo junto com a
149 Secretaria de Infraestrutura façam a manutenção. Requerimento em
150 votação. Requerimento aprovado por unanimidade de votos.
151 REQUERIMENTO NQ 060/2019- CMP de autoria dos Vereadores Thiago
152 Queiroga Solano Vale; Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa e Rodolfo
153 Henrique Godeiro Maia, Requer do Poder Executivo Municipal e da
154 PREVIPATU, no prazo regimental, todas as avaliações atuariais já
155 realizadas na PREVIPATUdesde a implantação do regime no município.
156 Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO

157 QUEIROGA. Disse que a PREVIPATUé um misto de tudo. Disse que não
158 tem condições de diversas nebulosidades continuar da forma que estar,
159 disse que é assustador. Ressaltou a necessidade da atualização das
160 avaliações atuariais. Disse que é necessário que haja respeito com os
161 servidores. Falou sobre o parcelamento da dívida da PREVIPATU.Fezapelo
162 aos colegas vereadores mais uma vez sobre a matéria, para que fiscalizem
163 e cobrem, para que a gestão Municipal se mobilize. Falou sobre
164 cobranças, perguntas e dúvidas por parte dos servidores. Falou sobre o
165 mistério no Regime da PREVIPATUe pediu aos colegas vereadores para se
166 se unirem e darem um respalde aos servidores do município. Com a
167 palavra o vereador SUETONEO MOURA Disse que a PREVIPATUnão tem
168 bandeira política e disse que é necessário tranquilizar os servidores que
169 vão se aposentar. Solicitou a elaboração de um calendário para
170 pagamento dos aposentados. Solicitou que seja feito o cálculo atuarial.
171 Somou favorável ao requerimento. Com a palavra a vereadora ANA KARlA

172 Enalteceu a fala dos vereadores. Enfatizou as discussões maduras dos
173 nobres vereadores. Falou sobre a importância do requerimento. Falou
174 sobre o atraso no pagamento dos servidores e lamentou. Solicitou que os
175 nove vereadores se unam em busca de uma solução para os problemas na
176 PREVIPATU.A Presidente lUCÉUA disse que os problemas da PREVIPATUé
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177 desde seu início. Parabeniz.a.u a oposiçao e-disse que é necessário ser
178 prático, para que os problemas da PREVIPATUsejam solucionados. Disse
179 que o problema hoje; é financeiro. Falou sobre o parcelamento da
180 PREVIPATU. Falou sobre repasses na gestão anterior. Ressaltou que o
181 salário dos aposentados só serão normalizados diante de uma
182 determinação judicial. Mencionou a fala do vereador Thiago, quanto ao
183 cumprimento da ressalva. Ressaltou que o maior problema que o
184 município enfrenta, é com relação a Previdência. A vereadora ANA KARLA

185 parabenizou a atitude do Sindicato em tomar um posicionamento
186 judicialmente. Falou sobre a época do Projeto de Lei para a criação da
187 PREVIPATU e o seu posicionamento contrário. Enalteceu a fala da
188 Presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
189 unanimidade de votos. REQUERIMENTO Nº 061/2019- CMP de autoria do

tf 190 Vereador Thiago Queiroga Solano Vale, Requer do Poder Executivo
191 Municipal, que seja enviado a esta casa de leis, justificativa para não
192 conclusão das obras de saneamento básico e pavimentação do bairro
193 nova Patu, ainda que seja enviado relatório da empresa responsável pelas
194 obras, o cronograma de serviços feitos ao qual infelizmente arrebentaram
195 os canos da CAERN,ainda que seja enviado relatório com a porcentagem
196 de conclusão das questões mencionadas, ainda que seja enviado o motivo
197 pelo qual o serviço está deteriorado e abandonado. Requerimento em
198 discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA Falou sobre a
199 preocupação da bancada com o andamento das obras de saneamento e
200 pavimentação da Nova Patu. Falou sobre a paralisação das obras e
201 mencionou as solicitações feitas ao Executivo Municipal de extratos e
202

203
relatórios da execução dos serviços de saneamento básico. Questionou a
paralisação das obras do Nova Patu. Falou sobre o prazo para conclusão

204 das obras. Falou sobre requerimentos apresentados com relação as obras
205 do Nova Patu e solicitou respostas do Executivo Municipal. Falou sobre os
206 serviços da CAERN no Conjunto Nova Patu. Fez apelo ao Executivo para
207 que encaminhe a Casa Legislativa resposta aos requerimentos
208 apresentados. Com a palavra a vereadora ANA KARLA somou favorável Ao
209 requerimento. Enfatizou o requerimento apresentado. Falou sobre os
210 transtornos sofrido pelos moradores do Conjunto Nova Patu. Falou sobre
211 a importância da conclusão das obras. Falou sobre o abastecimento da



212 água da CAERN. Solicitou que os nove vereadores se unam em prol de
213 uma solução para os problemas causados com a paralisação das obras do
214 Nova Patu e que possam cobrar do prefeito, do secretário e dono da
215 empresa ganhadora da licitação a retomada das obras. Com a palavra o
216 vereador THIAGO QUEIROGA Agradeceu aos colegas de bancada. Falou
217 sobre o abastecimento da CAERN.Disse que o Nova Patu já foi motivo de
218 requerimentos nos anos de 2017 e 2018 e agora em 2019. Falou sobre a
219 audiência pública realizada na Câmara Municipal sobre a questão do
220 abastecimento da CAERN. Falou sobre Convênio do Município celebrado
221 com o Governo Federal, para pavimentação e drenagem de várias ruas do
222 Município de Patu. Solicitou que os nobres vereadores votem favorável.
223 Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade de
224 votos. REQUERIMENTO Nº 062/2019- CMP de autoria dos Vereadores
225 Thiago Queiroga Solano Vare; Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa e
226 Rodolfo Henrique Godeiro Maia, Requer do Poder Executivo Municipal,
227 que seja realizado com URGENCIA o concurso público em Patu.
228 Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA.

229 Disse que Patu é a única cidade do Alto Oeste que não realiza concurso
230 público há doze anos e enfatizou sua indignação. Disse que muitos jovens
231 questionam a não realização de concurso público no Município. Falou
232 sobre o regime de urgência solicitado para a realização do concurso
233 público. Falou sobre a quantidade de servidores concursados e
234 contratados. Falou sobre a contribuição para a Previdência. Falou sobre a
235 Guarda Municipal. Falou sobre relatório do Tribunal de Contas e
236 mencionou a Lei de responsabilidade fiscal. Falou sobre os servidores
237 contratados e a sua preocupação com o atraso dos salários pós Feira da
238 Cultura. Solicitou que o Prefeito atenda com urgência o requerimento
239 apresentado. Com a palavra a vereadora ANA KARl.A Disse que o tema
240 Concurso Público é uma matéria bastante discutida na Casa. Falou sobre
241 os vários requerimentos apresentados com o mesmo objetivo. Enfatizou
242 que é de urgência a realização do concurso público para o Município. Com
243 a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA Fez urna pergunta à Presidente
244 dentro do requerimento com relação a quantidade de servidores ativo e
245 inativos no município. Falou, sobre políticas de soluções financeira no
246 Município e mencionou a necessidade da realização do concurso público.
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247 Disse que todas as áreas d? município necessita de novos profissionais.
248 Falou sobre números assombrosos de servidores comissionados e
249 contratados e falou sobre o limite de contratação temporária e
250 mencionou a Lei de Responsabilidade Fiscal e ressaltou a necessidade da
251 realização de concursos público. Falou sobre a criação da guarda
252 municipal. Falou sobre a folha de pagamento do Município e solicitou do
253 prefeito a realização do concurso público. Requerimento em votação.
254 Requerimento aprovado por unanimidade de votos. REQUERIMENTO Nº
255 063/2019- CMP de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite,
256 Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria Municipal
257 de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que seja realizada reforma e
258 adequação da Praça Padre Henrique em uma Praça da Criança, com
259 parques, brinquedos e toda estrutura. Requerimento em discussão. Com a

ti 260 palavra o vereador THIAGO QUEIROGA somou favorável ao requerimento.
261 Ressaltou a importância da interação social e parabenizou a vereadora
262 Roberta pelo requerimento apresentado. Com a palavra o vereador
263 ALEXANDRE CORTEZ somou favorável ao requerimento. Falou sobre a
264 apresentação de requerimento de sua autoria com o objetivo da reforma
265 da Praça Padre Henrique. Falou sobre a importância da reforma da Praça.
266 Com a palavra a vereadora ROBERTA NUNES Agradeceu aos colegas
267 vereadores por terem somado favorável ao requerimento. Falou sobre a
268 importância e a necessidade de uma Praça da criança no Município. Falou
269 sobre o Mundo virtual e ressaltou a época das brincadeiras sadias.
270 Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade de
271 votos. REQUERIMENTO DE MOÇÃO DE PESAR Nº 016/2019-CMP de

-. 272 autoria os Vereadores: Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa; Rodolfo
273 Henrique Godeiro Maia; Thiago Queiroga Solano Vale; Lucélia Ribeiro
274 Dantas; Roberta Rayanne Nunes Leite; Alexandre Cortez Costa; Francisco
275 José de Moura e Suetoneo de Oliveira Moura. Requerem que conste em
276 Ata Moção de Pesar aos Familiares da Sra. MARIA NÚBIA SOARES.
277 REQUERIMENTODE MOÇÃO DE PESARNº 017/2019-CMP de autoria dos
278 Vereadores Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa; Rodolfo Henrique
279 Godeiro Maia; Thiago Queiroga Solano Vale; Lucélia Ribeiro Dantas;
.280 Roberta Rayanne Nunes Leite; Alexandre Cortez Costa; Francisco José de
281 Moura e Suetoneo de Oliveira Moura. Requerem que conste em Ata
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282 Moção de Pesar aos Familiares do Sr. CRISTIANO FERREIRA DE ANDRADE.
283 A Presidente comunicou que o senhor Cristiano é o pai do Prefeito
284 Rivelino Câmara, e a senhora Núbia, irmã de Lamparina. Requerimento em
285 votação. Requerimentos aprovados. Encerrada a ordem do dia. Palavra
286 facultada pela ordem: Palavra facultada por cinco minutos ao Professor
287 ALUISIO OUTRA para fazer uso da Tribuna com o tema Evolução Histórica
288 da Democratização das Informações do Poder Legislativo. Com a palavra o
289 vereador RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou a Presidente,
290 colegas vereadores, os presentes na Galeria, ouvintes da FM e os que
291 assistem através da TV Câmara. Agradeceu as palavras do Professor
292 Aluísio Outra. Falou sobre a época da faculdade e disse que Aluísio foi seu
293 professor e orientador do Trabalho de conclusão de curso. Falou sobre a

tf 294 sessão proveitosa e destacou os assuntos relevantes. Falou sobre o
295 reajuste da Guarda Municipal e disse que será feito uma emenda ao
296 Projeto. Falou sobre a iluminação pública. Falou sobre manutenção de
297 Praças. Falou sobre a Previpatu. Falou sobre a conclusão das obras do
298 Conjunto Nova Patu. Falou sobre sua visita ~ CAERNde Patu. Encerrou
299 suas palavras agradecendo a todos que os assistem. Com a palavra a
300 vereadora ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA saudou a
301 Presidente, colegas vereadores, os funcionários da Casa, em nome do
302 professor Aluísio Outra saudou toda população patuense e agradeceu ao
303 mesmo as informações repassadas. Saudou os Telespectadores da TV
304 Câmara. Falou sobre a pauta e destacou as matérias apresentadas, como:
305 Iluminação Pública; Saneamento; Pavimentação; PreviPatu e Concurso

-- 306 Público. Falou sobre Calazar no Município. O vereador THIAGO QUEIROGA
307 Falou sobre o Calazar no Município e menciunou que o Mandato da
308 vereadora Ana Karla distribuiu folhetos e cartazes com orientações. Disse
309 que o seu mandato disponibilizou testes para os animais. A vereadora
310 ANA KARLA fez apelo ao Poder Executivo, a Secretaria de Saúde e ao
311 Governo do Estado soluções para os problemas do Calazar no Município.
312 Solicitou atenção da população para os sintomas da doença. Falou sobre
313 as cisternas disponibilizadas para a Comunidade Quilombolas. Registrou o
314 aniversário de Zilkênio, no último dia 26. Se solidarizou com os familiares
315 que perderam seus entes queridos. Com a palavra o vereador THIAGO
316 QUEIROGA SOLANO VALE saudou a Presidente, os colegas vereadores,



317 ouvintes da FM Educadora, Telespectadores da TV Câmara e em nome de
318 Aluísio Outra saudou os servidores da Casa e os presentes na Galeria.
319 Falou sobre a apresentação de Projetos de Lei de extrema importância.
320 Falou sobre o projeto da Transparência Municipal. Falou sobre o Projeto
321 de Lei que trata das filas para exames, consultas e cirurgias. Falou sobre o
322 Projeto da Cultura. Falou sobre o Projeto de Lei de autoria da vereadora
323 Roberta e o veto parcial do projeto. Falou sobre o Microcrédito
324 Empreendedor. Falou sobre a operação tapa buraco. Falou sobre as ações
325 realizadas no município através do seu mandato. Falou sobre a
326 ambulância que a vereadora Ana Karla conseguiu para o Município através
327 do Deputado Beto Rosado. Falou sobre a distribuição de sementes.
328 Repudiou atitudes ocorridas na Câmara quando da entrega dos cheques
329 do Programa Microcrédito Empreendedor. A Presidente questionou o
330 vereador Thiago quanto ao repúdio mencionado em sua fala. O vereador
331 Thiago disse que o seu repúdio é para a gestão municipal. Com a palavra o
332 vereador SUETONEO OLIVEIRA MOURA saudou a Presidente, colegas
333 vereadores, os presentes na Galeria, ouvintes da FM e os que assistem
334 através da TV Câmara. Parabenizou o professor Aluísio pelas informações
335 repassadas. Parabenizou a Governadora Fatima Bezerra pelo Programa do
336 Microcrédito Empreendedor e ressaltou a ansiedade dos comerciantes
337 para o recebimento dos cheques. Falou sobre a operação tapa buraco.
338 Parabenizou o Prefeito Rivelino pela limpeza que está sendo feita na
339 cidade e solicitou do gestor que essa limpeza seja permanente. Fez apelo
340 aos .rnoradores para aguardarem o dia da coleta. Falou sobre a sessão e
341 mencionou o proveito junto aos demais vereadores. Falou sobre as
342 reuniões das Comissões. Falou sobre a realização de concurso público.
343 Falou sobre a PREVIPATU.Parabenizou a Presidente pelo novo mecanismo
344 da transmissão das sessões. Encerrou suas palavras desejando uma boa
345 tarde a todos. A Presidente lUCÉlIA RIBEIRO DANTAS deixou sua
346 solidariedade e conforto a família de Evaldo Moura. Falou das conversas
347 que teve com a Governadora Fátima Bezerra. Falou sobre a época das
348 apreensões das motos e frisou as sábias atitudes da Governadora. Falou
3L!9 sobre as ações do Governo do Estado no Município e destacou o calçadão
350 que está sendo construído e o asfalto que está sendo recuperado na
351 estrada que dá acesso ao Santuário do Lima. Falou sobre o evento do



352 Microcrédito Empreendedor. Falou sobre as contribuições de Fatima

353 Bezerra para o Município de Patu quando Deputada e Senadora.

354 Agradeceu a Dona Wanda Godeiro por mais uma transmissão através da

355 FM Educadora Patuense e a Tercler pela transmissão através da TV

356 Câmara. Falou sobre a Feira da Cultura e Festa de Nossa Senhora das
357 Dores e desejou a todos uma boa festa. A Presidente agradeceu a

358 presença dos vereadores. Agradeceu aos ouvintes da Educadora Patuense

359 e aos internautas que assistiram através da TV Câmara. A Presidente

360 convidou os vereadores e toda população para a próxima Sessão que

361 acontecerá dia 18 de setembro de 2019, às 15hs. Não havendo mais nada

362 a tratar, o Presidente encerrou a Sessão em Nome de Deus e da Lei

363 Orgânica do Município de Patu. Tendo eu

364 ~b~OtTN.)__'~ 6u_~ ROBERTA RAYANNE NUNES LEITE, 1ª

365 Secretaria, desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que após lida e,

366 em tudo estando conforme, será aprovada e assinada pelos senhores

367 vereadores presentes à Sessão. PATU-RN 04 de setembro de 2019.

368
369 ALEXANORECORTEZ COST
370
371 ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA "rlfJ.. t
372 '>IIr~
373 FRANCISCO~ DE MOURA

LUCELlA ~ DANT/.\,S
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383 SUETONEO OLIVEIRA MOURA

RESENILDO ERNESTO DA SILVA :r:::>.Uv1l-v'

ROD~E ;ODEIRO MAI~ ANÍ4l
ROBERT~NES LEITE

384
385 THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE
386
387
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