
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 6º PERíODO LEGISLATIVO DE 2019,
2 REALIZADANO DIA 09 DEOUTUBRO DE2019.
3
4 Aos 09 (nove) dias do mês de outubro 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 5ª 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 a
10 primeira secretária efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para
11 verificação de Quórum, onde foi constatada a presença de ALEXANDRE
12 CORTEZCOSTA,ANA KARLA FIGUEIREDOCAVALCANTE,LUCÉLlARIBEIRO
13 DANTAS, RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA COSTA, ROBERTA
14 RAYANNE NUNES LEITE, SUETONEO OLIVEIRA MOURA e THIAGO
15 QUEIROGASOLANOVALE e ausência dos vereadores FRANCISCOJOSÉDE
16 MOURA e RESENILDO ERNESTO DA SILVA Foi constatado quórum
17 suficiente para a abertura da Sessão. A Senhora Presidente convidou os
18 senhores vereadores a assinarem o Livro de Presença. Em seguida a
19 Presidente comunicou sobre o consenso dos vereadores para a dispensa
20 da leitura da Ata da Sessão anterior. Ata em discussão. Sem discussão. Ata
21 em votação. Ata aprovada por unanimidade de votos. A Senhora
22 Presidente convidou os nobres vereadores para assinaram a Ata. Dando
23 continuidade aos trabalhos, a Senhora Presidente solicitou da Primeira
24 Secretária que procedesse com a leitura das matérias em pauta na Ordem
25 do Dia, que constou do seguinte: PROJETODE LEI DO LEGISLATIVONº

~ 26 011/2019-CMP, de autoria do Vereador Suetoneo Oliveira Moura, Dispõe
27 sobre a denominação de MARIA FRANCELINA DE MOURA, a antiga
28 Travessa Pompeu Teixeira. REQUERIMENTO Nº 069/2019- CMP, de
29 autoria da Vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa.
30 REQUERIMENTO Nº 070/2019- CMP, de autoria da Vereadora Ana Karla
31 Figueiredo Cavalcante Costa. REQUERIMENTO Nº 071/2019- CMP, de
32 autoria da Vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa.
33 REQUERIMENTO Nº 072/2019- CMP, de autoria da Vereadora Lucélia
34 Ribeiro Dantas. REQUERIMENTO Nº 073/2019- CMP, de autoria do
35 Vereador Thiago Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTO Nº 074/2019-
36 CMP, de autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia.
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REQUERIMENTO Nº 075/2019- CMP, de autoria do Vereador Thiago
Queiroga Solano Vale. INDICAÇÃO Nº 006/2019-CMP de autoria da
Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite. REQUERIMENTODEMOÇÃO DE
PESARNº 021/2019-CMP, de autoria dos Vereadores: Thiago Queiroga
Solano Vale; Roberta Rayanne Nunes Leite; Lucélia Ribeiro Dantas; Ana
Karla Figueiredo Cavalcante Costa; Alexandre Cortez Costa; Francisco José
de Moura; Suetoneo oliveira Moura; e Rodolfo Henrique Godeiro Maia.
Requerem que conste em Ata Moção de Pesar aos Familiares do Sra.
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA. A Presidente comunicou a toda população
sobre a emissão de segunda e terceira via da Carteira de Identidade que
está sendo realizada na Câmara Municipal de segunda a sexta-feira das 8h
às 12hs. Informou ao pessoal que fez o curso no Tele Centro que
compareçam à Câmara Municipal para receber seu certificado. Ato
seguinte, a senhora Presidente deu início a Ordem do Dia: Projeto de Lei
do Legislativo Nº 011/2019-CMP, de autoria do Vereador Suetoneo
Oliveira Moura, Dispõe sobre a denominação de MARIA FRANCELINADE
MOURA, a antiga Travessa Pompeu Teixeira. O vereador Suetoneo
solicitou a dispensa dos prazos e solicitou o parecer verbal da vereadora
ANA KARLA. A Presidente colocou o pedido de dispensa dos prazos em
votação. Dispensa aprovada. Parecer verbal da Comissão. Relatora ANA
KARLA: Parecer favorável por atender aos preceitos constitucionais.
Parecer da Comissão e Projeto de Lei em votação. Parecer e Projeto de Lei
aprovados por unanimidade de votos. REQUERIMENTO Nº 069/2019-
CMP, de autoria da Vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa.
Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos, que faça a manutenção do calçamento
da RuaTenente Luiz Pinheiro. Requerimento em discussão. Com a palavra
o vereador THIAGO QUEIROGA saudou a Presidente e os colegas
vereadores. Somou favorável ao requerimento. Falou sobre a situação da
rua. Falou sobre as dificuldades enfrentadas por que precisa usar a rua.
Mencionou comércio movimentado e frisou os carros que fazem
descargas e destacou a situação crítica do calçamento. Solicitou que o
Poder Executivo faça os reparos. Disse que presenciou o morador da rua,
senhor Zeca do carvão fazendo capinação e caiação dos meios fios.
Ressaltou que para evitar novos transtornos, é necessário que os serviços
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72 sejam executados. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA saudou a
73 Presidente, os colegas vereadores, ouvintes da FM e os que assistem
74 através da internet. Somou favorável ao requerimento. Falou sobre os
75 recursos do IPVA para a manutenção dos calçamentos das vias do
76 município. Com a palavra a vereadora ANA KARLA saudou a toso.
77 Agradeceu aos colegas vereadores o apoio ao requerimento. Disse que o
78 requerimento é uma reivindicação dos moradores da rua. Falou sobre
79 pontos de difícil acesso na rua. Disse que uma vez feito os reparos,
80 consequentemente melhora a segurança, evitando acidente, dando mais
81 comodidade aos moradores e as pessoas que transitam na rua. Solicitou
82 do Poder Executivo que se sensibilize e execute as obras na rua.
83 Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade de
84 votos. REQUERIMENTO Nº 070/2019- CMP, de autoria da Vereadora Ana

ti 85 Karla Figueiredo Cavalcante Costa. Requer do Poder Executivo Municipal
86 que através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos e a
87 Secretaria de Agricultura, que faça a disponibilização do maquiná rio para
88 que seja realizado a perfuração dos buracos das cisternas para a
89 Comunidade Quilombola. Requerimento em discussão. Com a palavra o
90 vereador RODOLFO HENRIQUE Disse que a valorização da Comunidade
91 Quilombola seu deu na gestão do ex-prefeito Possidônio Queiroga. Disse
92 que a Comunidade Quilombola não pode ser esquecida. Falou sobre a
93 quantidade de cisternas disponibilizadas para a Comunidade. Solicitou que
94 o Município se sensibilize e envie os maquiná rios para a Comunidade.
95 Votou favorável ao requerimento. Com a palavra o vereador THIAGO

96 QUEIROGA somou favorável ao requerimento. Agradeceu as palavras e o
97 reconhecimento do colega vereador Rodolfo sobre o ex-prefeito
98 Possidônio. Falou sobre as lutas dos moradores da Comunidade
99 Quilombolas. Disse que soma ao requerimento, que é uma ação do
100 Governo Federal. Disse que espera que o Município faça sua parte. Falou
101 sobre os inúmeros benefícios do Governo federal. Solicitou dos colegas e
102 da Mesa Diretora uma pequena pausa por problemas na transmissão da
103 TV Câmara para que os telespectadores tenham acesso a transmissão.
104 Com a palavra a vereadora ANA KARLA agradeceu o apoio dos colegas de
105 bancada. Enalteceu a fala dos colegas. Mencionou a quantidade de
106 famílias na Comunidade Quilombolas que precisam de políticas de
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107 armazenamento de água. Falou sobre a Comissão fiscalizadora e
108 mencionou o cadastro das famílias. Falou sobre as dificuldades
109 encontradas pelos morados com a escavação dos buracos e ressaltou a
110 necessidade do maquiná rio apropriado par a escavação. Disse que não se
111 pode perder a oportunidade, em virtude da escassez da água no
112 município. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
113 unanimidade de votos. A vereadora Lucélia falou sobre os problemas na
114 transmissão através da TV Câmara. REQUERIMENTO Nº 071/2019- CMP,
115 de autoria da Vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. Requer
116 do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria de Saúde,
117 Secretaria de Assistência Social, que promovam atividades preventivas
118 com intervenções de ações referentes ao calazar no município.
119 Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora ANA KARLA

'" 120 Chamou a atenção dos colegas vereadores e das autoridades. Disse que
121 pensa nas famílias que perderam seus entes queridos. Falou sobre a
122 importância do Poder Executivo não esquecer da epidemia que está
123 acontecendo no Município. Disse que as secretarias devem adotar
124 medidas de prevenção. Falou sobre as mortes humanas por calazar.
125 Ressaltou a importância da união de todos contra o calazar. Falou sobre a
126 audiência pública e pediu para que não fique no esquecimento. Falou
127 sobre o rapaz com 25 anos vítima do calazar. Falou sobre tratamento e
128 cobrou ações do munícipio. Disse que espera que o município trabalhe e
129 previna o calazar. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
130 unanimidade d votos. REQUERIMENTONº 072/2019- CMP, de autoria da
131 Vereadora Lucélia Ribeiro Dantas. Requer do Poder Executivo Municipal
132 que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos,
133 façam a conclusão do calçamento da rua Isaura Suassuna bairro centro,
134 ponto de referência Júnior baiano e dá outras providências. Requerimento
135 em discussão. A vereadora Lucélia fez uma justificativa a pedido do amigo
136 Sócrates, morador da localidade. Requerimento em votação.
137 Requerimento aprovado por unanimidade de votos. REQUERIMENTO Nº
138 073/2019- CMP, de autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale.
139 Requer do Poder Executivo Municipal, que sejam efetuados os
140 pagamentos dos auxílios para os universitários naturais de Patu que
141 residem em outros municípios. Requerimento em discussão. Com a
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142 palavra o vereador RODOLFO MAIA Somou com o requerimento
143 apresentado. Esclareceu que os estudantes estão há três meses sem
144 receber sua bolsa estudantil. Falou sobre o acesso a lista e disse que tem
145 pessoas que não precisam e que não são reconhecidos como pobres.
146 Falou sobre a importância do requerimento. Falou sobre sua indignação
147 com a situação. Com a palavra a vereadora ANA KARLA somou ao
148 requerimento. Enfatizou que só a educação consegue transformar a
149 realidade. Disse que o Município através da secretaria de educação faça
150 todos os parâmetros diante da Lei. Falou sobre os estudantes que
151 necessitam da bolsa. Disse que o seu desejo é que seja feito esse reajuste
152 e que todos possam dar as mãos e que é a educação é uma das
153 prioridades que todo município possa ter. Com a palavra o vereador
154 THIAGO QUEIROGA Saudou a Presidente e os colegas vereadores.

" 155 Mencionou as palavras do vereador Rodolfo e da vereadora Ana Karla.
156 Falou sobre suas preocupações e mencionou a atual gestão. Mencionou a
157 Lei do Programa Bolsa de Estudos. Falou sobre alunos carentes e que
158 precisam da bolsa de estudos. Falou sobre o atraso no pagamento da
159 bolsa de algumas pessoas. Falou sobre os valores recebidos. Fez a leitura
160 da declaração firmada por Andressa Vieira de Oliveira, estudante do curso
161 de Engenharia Civil, presente na relação, de que recebe uma bolsa
162 estudantil no valor de trezentos reais e que a mesma está atrasada a três
163 meses. Disse que vai encaminhar uma cópia da declaração aos vereadores
164

165

166

167

168

169

170

171

e ao Ministério Público. Falou sobre concurso público e geração de
emprego e renda. Falou sobre a desproporcionalidade dos valores pagos
aos bolsistas. Ressaltou o retorno dos bolsistas com ministração de
palestras, curso ou seminário junto a órgão público municipal, de acordo
com a Lei. Solicitou dos colegas vereadores que somem favorável ao
requerimento em nome dos estudantes universitários de Patu.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade de
votos. REQUERIMENTO Nº 074/2019- CMP, de autoria do Vereador

172 Rodolfo Henrique Godeiro Maia. Requer do Poder Executivo Municipal,
173 que sejam efetuados os pagamentos dos Prédios alugados ao município.
174 Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO
175 QUEIROGA Falou sobre a importância do requerimento apresentado.
176 Falou sobre as obras que estão sendo executadas no antigo Prédio
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177 Castello Branco, Hoje Palácio Sebastião Petronilo de Moura. Falou sobre
178 protestos feito no Prédio. Falou sobre atos inconsequentes e suas
179 responsabilidades. Disse que as reformas não estão para coibir aluguéis.
180 Falou sobre os contratos de imóveis celebrados com o município. Falou
181 sobre a Transparência Municipal e a falta de pagamento e cumprimento
182 das obrigações. Falou sobre publicações em redes sociais de uma
183 proprietária de imóvel alugado ao Município. Somou favorável ao
184 requerimento. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA Disse que o
185 prefeito não gosta de pagar. Mencionou os prédios alugados ao Município
186 e que estão em débito. Solicitou que o Poder Público pague os aluguéis e
187 ao povo. A Presidente disse que não estava rindo do atraso dos aluguéis e
188 sim, dos adjetivos colocados pelo vereador Thiago. Requerimento em
189 votação. Requerimento aprovado por unanimidade de votos.

" 190 REQUERIMENTO NQ 075/2019- CMP, de autoria do Vereador Thiago
191 Queiroga Solano Vale. Requer do Poder executivo Municipal, que seja
192 enviada a esta casa de Leis, a prestação de contas da feira da cultura de
193 ano de 2019, ainda que seja enviada também, a cópia de todos os
194 contratos celebrados para realização da feira da cultura. Requerimento
195 em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA Disse que é
196 quase impossível o requerimento ser atendido. Falou sobre os
197 requerimentos com o mesmo objetivo nos anos de 2017 e 2018, sem
198 resposta. Falou em empresas de Patu que recebeu mais de dois milhões
199 de reais. Somou favorável ao requerimento. Com a palavra o vereador
200 THIAGO QUEIROGA Ressaltou a importância da transparência com os
201

202

gastos na Festa da Cultura. Disse que a população quer saber o que foi
investido na festa e mencionou que foi feito fotos de som, palco, banheiro

203 químico e estrutura. Disse que é preciso que as pessoas saibam aonde o
204 dinheiro estar indo. Questionou valores pagos com Bandas Musicais,
205 contratos de locação, mão de obras e disse que é necessário transparência
206 desses recursos e mencionou a empresa Central Eventos. Disse que a
207 balança tem que se equilibrar e que vai lutar pela prestação de contas da
208 festa da padroeira. Solicitou que a Presidente cobre do Poder Executivo. A
209 Presidente disse que primeiro tem que ser luz e que o brilho a população
210 veja e atribua. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
211 unanimidade de votos. INDICAÇÃO NQ 006/2019-CMP de autoria da
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212 Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite, Indica a sugestão ao Poder
213 Executivo Municipal, a necessidade de se tomar medidas que objetivem
214 com a construção de casas populares destinados às famílias de baixa
215 renda, residente e domiciliados no Município de Patu-RN. Palavra
216 facultada. Com a palavra a vereadora ROBERTA NUNES saudou a
217 Presidente, os colegas vereadores, os ouvintes da FM e os que assistem
218 através da TV Câmara. Falou sobre a necessidade de construção de casas
219 populares e mencionou o crescimento da cidade. Solicitou do prefeito que
220 busque junto aos deputados recursos para construção das moradias. Com
221 a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA Falou sobre a importância da
222 Indicação. Falou sobre a regularização fundiária das moradias em Patu
223 junto ao Governo do Estado. Falou sobre a deficiência que o município
224 atravessa e disse que são doze anos de uma plataforma política e a

li 225 quantidade de residência entregues a população foi mínima, diante do
226 comparativo do quadro de edificações populares no município. Falou
227 sobre o Conjunto Nova Patu. Ressaltou a importância no atendimento da
228 Indicação de autoria da vereadora Roberta Nunes. Falou sobre o projeto
229 de erradicação das Casas de Taipa, do Governo federal. Disse que é
230 necessário que seja feito um cronograma e dimensione as áreas do
231 município e frisou o crescimento dos bairros. A Presidente disse que a
232 população precisa e que todos unam forças para que as coisas aconteçam
233 e não fiquem só no papel. REQUERIMENTO DE MOÇÃO DE PESAR Nº
234 021/2019-CMP, de autoria dos Vereadores: Thiago Queiroga Solano Vale;
235 Roberta Rayanne Nunes Leite; Lucélia Ribeiro Dantas; Ana Karla
236

237

Figueiredo Cavalcante Costa; Alexandre Cortez Costa; Francisco José de
Moura; Suetoneo oliveira Moura; e Rodolfo Henrique Godeiro Maia.

238 Requerem que conste em Ata Moção de Pesar aos Familiares do Sra.
239 ANTÔNIA RIBEIRO DA SILVA, falecida no dia 02 de outubro de 2019.
240 Encerrada a ordem do dia. Palavra facultada pela ordem: Com a palavra a
241 vereadora ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA saudou a
242 Presidente, os colegas vereadores, os servidores da Casa, em nome da ex-
243 servidora do Município, Branquinha os presentes na Galeria, ouvintes da
244 FM Educadora, Telespectadores da TV Câmara. Falou sobre o dia do
245 professor e parabenizou todos pelo seu dia que será comemorado dia 15
246 de outubro. Disse que o professor é um profissional que contribui para o
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247 crescimento da sociedade. Agradeceu aos colegas vereadores pelo apoio
248 aos requerimentos de sua autoria apresentados na sessão. Registrou o
249 aniversário de Wanderleia, sua prima. Falou sobre a data de aniversário de
250 falecimento da sua mãe e de seu cunhado Naldinho. Falou de sua
251 felicidade em ter sido filha de Ceição. Agradeceu aos amigos e familiares
252 pelo apoio em razão dos problemas de saúde da sua avó. Com a palavra o
253 vereador RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou a Presidente, os
254 colegas vereadores, em nome de Aldeci saudou os presentes na Galeria,
255 saudou os ouvintes da FM Educadora e Telespectadores da TV Câmara.
256 Falou sobre os requerimentos apresentados na sessão. Destacou o
257 requerimento sobre a bolsa universitária e disse que há três meses está
258 em atraso. Mencionou a lista com o nome dos estudantes bolsistas
259 disponível no site do Tribunal de Contas. Falou sobre a Festa da Cultura e

.., 260 destacou o pós festa com atrasos de pagamento de aposentados e
261 servidores. Falou sobre os aluguéis dos prédios públicos em atraso. Falou
262 sobre inaugurações e frisou os discursos do prefeito sempre voltados para
263 a oposição. Ressaltou que os vereadores foram eleitos para requerer,
264 fiscalizar e dialogar com a população. Falou sobre a atuação parlamentar
265 dos vereadores da oposição. Com a palavra o vereador THIAGO
266 QUEIROGA SOLANO VALE saudou a Presidente, os colegas vereadores, em
267 nome de Aldeci saudou os presentes na Galeria, ouvintes da FM
268 Educadora e Telespectadores da TV Câmara. Agradeceu aos colegas
269

270

271

272

273

vereadores os votos favoráveis aos requerimentos de sua autoria
apresentados na sessão. Mencionou a presença de alguns aposentados da
PREVIPATU na Galeria Antenor Ferreira. Falou sobre a PREVIPATU e
mencionou o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Patu. Falou
sobre a Controladoria Geral da Câmara. Falou sobre o cargo de relações

274 pública e frisou as funções da Câmara Municipal. Falou sobre inauguração
275 de projeto do Governo Federal. Falou sobre as bolsas para os estudantes
276 universitários. Falou sobre atraso no pagamento dos salários dos
277 aposentados e pensionistas de Patu. Falou sobre o limite para contratação
278 temporária. Falou sobre concurso público. Falou sobre geração de
279 emprego e renda. Falou sobre a votação do Projeto do Centro de
280 Especialidades Odontológicas - CEO.Mencionou as palavras "vagalume e
281 serpente", e disse que nenhum vereador é vagalume, porque ninguém é

1
\
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282 vereador, estão vereadores. Ressaltou para a população que vagalume é a
283 sua contribuição, é o seu dinheiro e a sua luta diária. Falou sobre diárias e
284 orçamento para os vereadores. Falou sobre a ambulância disponibilizada
285 através do mandato da vereadora Ana Karla. Falou sobre a audiência da
286 água idealizada juntamente com o vereador Rodolfo Maia. Falou sobre o
287 Café Cidadão. Falou sobre o Microcrédito do Empreendedor. Falou sobre
288 o programa de Interiorização do Turismo do Governo do Estado. Falou
289 sobre o Programa de Regularização Fundiária para as moradias populares
290 no Município junto ao Governo, e disse que a sua função é legislar.
291 Encerrou suas palavras dizendo que há tempo atrás existiam os cavaleiros
292 templários, que defendiam o povo em nome de Deus e fez um juramento
293 de um cavaleiro templário: "Encare sem medo a face dos seus inimigos,
294 seja bravo e honrado para que Deus possa amá-lo, fale a verdade mesmo

" 295 que isso leve a morte, proteja sempre os inocentes, esse é o seu
296 juramento, esse é o cavaleiro do bem contra os maledicentes do
297 Município de Patu. Com a palavra o vereador SUETONEO OLIVEIRA
298 MOURA saudou a Presidente, os colegas vereadores, os presentes na
299 Galeria, funcionários da Casa, ouvintes da FM Educadora e
300 Telespectadores da TV Câmara. Parabenizou a vereadora Roberta pela
301 Indicação pertinente para a construção de moradias no Município de Patu.
302 Falou sobre o Projeto do Governo Federal para construção de moradias na
303 Zona Rural. Parabenizou aos Conselheiros Tutelares pela votação no
304 último final de semana, e em nome dos eleitos, parabenizou os dezoito
305 candidatos. Parabenizou os colegas vereadores pelos requerimentos
306 apresentados e falo sobre a importância dos mesmos. Falou sobre o
307 Projeto de Lei de sua autoria, que dá nome a Travessa Pompeu Teixeira de
308 Maria Francelina de Moura. Pediu aos nobres vereadores que tenham um
309 pouco mais de paciência quando os ânimos se acirrarem e falou sobre a
310 importância da reivindicação e mencionou a importância das matérias
311 apresentadas. Parabenizou o vereador Rodolfo pelo requerimento
312 apresentado. Falou sobre os aluguéis de prédios ao Município. Falou sobre
313 a inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e
314 mencionou os recursos destinados pelo Governo Federal para sua
315 manutenção e a parceria do Município. Encerrou suas palavras desejando
316 boa tarde a todos. A Presidente LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS saudou os
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317 colegas vereadores, ouvintes da FM Educadora e Internautas. Falou sobre
318 o sinal da internet e disse que trabalha com pessoas de confiança. Falou
319 sobre sua índole e sua capacidade e mencionou a prestação de serviços da
320 Casa Legislativa através da TV Câmara. Falou sobre as agressões sofridas
321 dentro da ordem do dia sem ninguém se manifestar ou fugir dela e ter
322 tido a sabedoria de ouvir sem tumultuar aquilo que preza para que tenha
323 ordem e para que não chegue até a população que acompanham. Disse
324 que não sabe se é serpente, más pode até ter veneno, ainda que seja
325 fraco. Disse que as cobras que tem veneno forte que mata e divulgam que
326 matam, essas sim, são as cobras que vocês devem ter cuidado, porque é
327 arriscado a engolir e matar cada um de você. Disse que não se considera
328 serpente, está mais para vagalume, com luz própria, e mencionou os seus
329 três mandatos e suas ações desde 2008, e destacou o PELC,do Governo

.., 330 Federal. Disse que trabalha e que mostra serviços, que brilha e mostra sua
331 luz. Falou sobre o reconhecimento do seu trabalho pela população
332 Patuense. Falou sobre o Sindicato dos Trabalhadores Municipais e disse
333 que conhece a realidade do Município. Falou sobre o Plano de Carreira do
334 Magistério. Disse que quer deixar para a população o exemplo de uma
335 mulher que lutou e que sempre esteve presente. Falou sobre o atraso do
336 pagamento dos servidores e mencionou o Mandado de Segurança. Fez a
337 leitura da fábula da serpente e o vagalume. Falou sobre os serviços
338 ofertados pelo município. Falou sobre os serviços prestados por sua mãe
339 Lúcia Brígida aos idosos de Patu. Falou sobre a Policlínica; o Centro de
340 Especialidades Odontológicas - CED. Falou sobre as reformas das escolas.
341 Falou sobre o pagamento dos servidores. Destacou as obras do Raimundo
342 Rocha. Falou sobre a Educação no Município. Falou sobre a construção de
343 uma Creche no Município. Falou sobre a criação da Guarda Municipal.
344 Falou sobre concurso público. Falou sobre o compromisso do Grupo
345 Político do qual faz parte. Falou sobre a ambulância adquirida através do
346 mandato da vereadora Ana Karla; e o Café Cidadão. Falou do seu mandato
347 inovador e dos feitos que estão chegando para a população. A Presidente
348 saudou o senhor Chico Lázaro, ouvinte assíduo das sessões. Agradeceu aos
349 ouvintes da Educadora Patuense, a Tercler pelo compromisso e pelo
350 trabalho que vem desenvolvendo, e aos internautas que assistiram
351 através da TV Câmara. A Presidente convidou os vereadores e toda
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população para a próxima Sessão que acontecerá dia 16 de outubro de
2019, às 15hs. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a
Sessão em,~e Deus e da Lei Orgânica do Município de Patu. Tendo
eu~tfJ\\~1"f,;~t#.kJútvROBERTA RAYANNENUNES LEITE,1ª
Secretaria, desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que após lida e,
em tudo estando conforme, será aprovada e assinada pelos senhores
vereadores presentes à Sessão. PATU-RN,em 09 de outubro de 2019.

ANA KARLAFIGUEIREDOCAVALCANTECOSTA ~

RESENILDOERNESTODA SILVA

RODOLFOHENRIQUEGODEIROMAlllo.)J-úL

-
ROBERTARAYANNENUNESLEITE

THIAGOQUEIROGASOLANOVALE


