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ATA DA 6ª SESSÃOORDINÁRIA DO 62 PERíODO LEGISLATIVODE 2019,
REALIZADANO DIA 09 DEOUTUBRO DE2019.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro 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 6ª SESSÃOORDINÁRIA DO 6Q PERíODO LEGISLATIVODE
2019. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidência da
Presidente LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS. A Presidente solicitou que a
primeira secretária efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para
verificação de Quórum, onde foi constatada a presença de ALEXANDRE
CORTEZCOSTA,ANA KARLA FIGUEIREDOCAVALCANTE,FRANCISCOJOSÉ
DE MOURA, LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS, RODOLFO HENRIQUE GODEIRO
MAIA COSTA, ROBERTA RAVANNE NUNES LEITE, SUETONEO OLIVEIRA
MOURA e THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE e ausência justificada do
vereador RESENILDO ERNESTO DA SILVA. Foi constatado quórum
suficiente para a abertura da Sessão. A Senhora Presidente convidou os
senhores vereadores a assinarem o Livro de Presença. Em seguida a
Presidente comunicou sobre o consenso dos vereadores para a dispensa
da leitura da Ata da Sessão anterior. Ata em discussão. Sem discussão. Ata
em votação. Ata aprovada por unanimidade de votos. A Senhora
Presidente convidou os nobres vereadores para assinaram a Ata. 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: PROJETODE RESOLUÇÃONº 002/2019-
CMP, de autoria da Mesa Diretora, Dispõe sobre a Criação da Escola do
Legislativo de Patu, no âmbito da Câmara Municipal de Patu, e dá outras
Providências. REQUERIMENTO Nº 076/2019- CMP, de autoria do
Vereador Thiago Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTO Nº 077/2019-
CMP, de autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia.
REQUERIMENTO Nº 078/2019- CMP, de autoria dos Vereadores: Thiago
Queiroga Solano Vale; Rodolfo Henrique Godeiro Maia e Ana Karla
Figueiredo Cavalcante Costa. A Presente iniciou a sessão expressando o
sentimento de congratulação aos professores e parabenizou a todos em
especial os professores do Município de Patu. Ato seguinte, a senhora
Presidente deu início a Ordem do Dia: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
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002/2019-CMP, de autoria da Mesa Diretora, Dispõe sobre a Criação da
Escola do Legislativo de Patu, no âmbito da Câmara Municipal de Patu, e
dá outras Providências. Projeto de Lei encaminhado às Comissões para
análise. REQUERIMENTO Nº 076/2019- CMP, de autoria do Vereador
Thiago Queiroga Solano Vale, Requer do Poder Executivo Municipal, ao
Prefeito que, destine a parcela da Cessão Onerosa do Pré-Sal que
corresponde ao município de Patu, já garantida a através da aprovação no
Congresso Nacional; que destine a referida parcela diretamente aos cofres
da PREVIPATU, amenizando de forma substancial o rombo milionário
existente no Regime de Previdência Própria do Município de Patu. Com a
palavra a vereadora ANA KARLA saudou a Presidente e os demais
vereadores. Somou favorável ao requerimento. Disse que é muito
importante o pensamento voltado a destinar o dinheiro aos cofres da
Prevlpatu. O Parabenizou o vereador Thiago pela ideia de apresentar o
requerimento para destinar o dinheiro a Previpatu e solicitou que o Poder
Executivo se sensibilize com os salários dos servidores. Com a palavra o
vereador RODOLFO MAIA saudou a Presidente, os colegas vereadores e
os que assistem. Falou sobre a dividida da Previpatu. Falou sobre o
requerimento apresentado e a preocupação do vereador Thiago com os
aposentados e pensionistas da Previpatu. Falou sobre a destinação do
dinheiro por parte do Executivo. Disse que existe um rombo milionário na
Previdência e falou sobre os cálculos. Falou sobre o descontrole das
contas do Município. Solicitou que os valores da Pré-Sal seja bem
aplicados no Município. Falou sobre a preocupação da bancada da
oposição com a população Patuense. Com a palavra o vereador
SUETONEO MOURA Saudou a Presidente, os colegas vereadores, os
ouvintes da FM e os que assistem através da TV Câmara. Somou favorável
ao requerimento. Falou sobre os valores destinados ao Município. Falou
sobre a Previpatu e mencionou o atraso nos salários dos aposentados e
pensionistas. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA Saudou a
Presidente, os colegas vereadores, os ouvintes da FM e os que assistem
através da TV Câmara. Disse que é extremamente importante o
requerimento apresentado. Disse que é uma vitória da luta municipalista.
Falou sobre o leilão que vai acontecer no dia seis de novembro e falou
sobre as parcelas que serão destinadas aos municípios e os pré-requisitos
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72 para a aplicação dos recursos. Falou sobre o montante que será destinado
73 ao município. Disse que essa não é a primeira medida que está sugerindo
74 ao Poder Executivo para sanar a dívida da Previpatu. Disse que o
75 requerimento apresentado é o início da solução dos problemas da
76 Previdência Municipal. Solicitou da Presidente que informe o valor
77 atualizado da dívida da Previpatu. Disse que esse é o primeiro passo em
78 favor dos servidores da cidade e solicitou que o prefeito acate o
79 requerimento e use o dinheiro para amenizar a dívida da Previpatu. Falou
80 sobre o seu compromisso com os servidores e com a população patuense.
81 A Presidente falou sobre os valores repassados a Previdência e mencionou
82 a reunião que teve com o prefeito. Falou sobre os aposentados que
83 contribuíram com INSS. Falou sobre fundo previdenciário. Falou sobre a
84 dívida da Previpatu. Disse que sempre está em contato com os servidores
85 da Previdência Própria. Falou sobre o atraso nos salários dos aposentados
86 e pensionistas da Previpatu. Requerimento em votação. Requerimento
87 aprovado por unanimidade de votos. REQUERIMENTO Nº 077/2019-
88 CMP, de autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia, Requer do
89 Poder Executivo Municipal, ao Prefeito que seja construído uma UBS
90 Unidade Básica de Saúde na Rua Bento Bandeira. Requerimento em
91 discussão. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA. Somou
92 favorável ao requerimento. Falou sobre as ações do Plano de Governo.
93 Solicitou que o município atenda ao requerimento e que a UBSpossa sair.
94 Registrou a importância da matéria apresentada. Com a palavra a
95 vereadora ANA KARLA Somou ao requerimento apresentado. Enfatizou a

ti 96 importância de uma UBS na Rua Bento Bandeira. Disse que saúde e
97 educação devem ser prioridades. Com a palavra o vereador RODOLFO
98 MAIA. Falou sobre as promessas de campanha e mencionou o Plano de
99 Governo. Solicitou que a UBS seja construída, e que uma vez construída
100 beneficiará vários bairros do município. Disse que preocupado com a
101 saúde do município apresentou o requerimento por ser muito importante,
102 aumentando suas unidades de saúde para que a população possa ser bem
103 atendida no município. Requerimento aprovado por unanimidade de
104 votos. REQUERIMENTO Nº 078/2019- CMP, de autoria dos Vereadores:
105 Thiago Queiroga Solano Vale; Rodolfo Henrique Godeiro Maia e Ana Karla
106 Figueiredo Cavalcante Costa, Requer do Poder Executivo Municipal, ao
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Prefeito que efetue a entrega do termo de posse das moradias ~opul~res
existentes no município de Patu aos proprietários, p~,r~que assim sejam
contemplados com programa de regularização fundiária do Governo do

d t 'da CEHAB Requerimento em discussão. Com a palavra oEsta o a raves· . r

vereador THIAGO QUEIROGA. Disse que o objetivo do requenmento e
para que possa adiantar o trabalho de regularização fundiária e que a
Prefeitura possa entregar os Termos de Posse aos moradores. Disse que é
uma luta da oposição patuense. Pediu aos colegas que somem favorável
ao requerimento e solicitou que o município tenha sensibilidade e seja
parceiro do programa. Requerimento em votação. Requerimento
aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a ordem do dia. Palavra
facultada pela ordem: Com a palavra a vereadora ANA KARLA
FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA saudou a Presidente, os colegas
vereadores, funcionários da Casa, presentes na Galeria, ouvintes da FM
Educadora e Telespectadores da TV Câmara. Dedicou suas homenagens
aos profissionais, Mulher Rural e aos professores pela comemoração em
15 de outubro. Falou sobre a visita do Secretário de Agricultura de Estado,
à comunidade Divisa, de propriedade de Dorismar. Falou sobre a
capacitação realizada no Sindicato dos Trabalhadores Rurais com os
beneficiários das cisternas na Comunidade Quilombolas. Falou sobre
requerimento apresentado solicitando ao Poder Executivo maquiná rios
para cavação de buracos para as cisternas. Falou sobre a agricultura
familiar no município. A Presidente Lucélia disse que Dorismar é um
exemplo de cidadão. A Presidente cumprimentou Sandra Alves e
Francinaldo Gomes, internautas que acompanham através da TV Câmara.
Com a palavra o vereador RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou a
Presidente, os colegas vereadores, ouvintes da FM Educadora e
Telespectadores da TV Câmara. Parabenizou os professores pelo seu dia e
destacou sua esposa Gabriela, Presidente Lucélia e vereadora Ana Karla.
Falou sobre a educação no Município de Brejo do Cruz/PB, cidade em que
trabalha sua esposa Gabriela; mencionou os salários dos servidores ,
mudança de nível e previdência privada. Parabenizou o time da Nova
Patu. Falou sore a semifinal do campeonato estadual. Falou sobre o
requerimento que solicita a construção de uma Unidade de Saúde na
Bento Bandeira e mencionou promessas de campanha e frisou o Plano de
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f I sobre reunião
Governo. Falou sobre as Moradias Habitacionais e a o~. .
com a Governadora e mencionou os nome do Prefeito Rlvelmo e Atlmar

d· ibui N das casas EncerrouGodeiro. Falou sobre os critérios para ístrt uiçao . N

suas palavras agradecendo a todos que acompanham a sessao. A
Presidente falou sobre Governo Democrático e ressaltou que quem ganha
é a população com as ações que chegam e são executadas. Com a palavra
o vereador THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou a Presidente, os
colegas vereadores, ouvintes da FM Educadora, Telespectadores da TV
Câmara. Parabenizou aos professores pelo seu dia. Disse que o valor do
professor não se mede. Agradeceu aos professores pela parceria com as
famílias na instrução dos filhos. Falou sobre os requerimentos importantes
apresentados. Falou sobre o percentual que cabe ao município da cessão
onerosa do pré-sal para que seja destinado aos cofres da Previdência e
que o futuro dos servidores aposentados e pensionistas da cidade seja
resgatado. Falou sobre a sessão passada e mencionou as bolsas de estudo.
Falou sobre sua visita a várias residências no município e mencionou os
elogios, os conselhos recebidos e palavras positivas. Falou sobre o
Programa de Regularização Fundiária e agradeceu aos colegas o apoio
para a aprovação do requerimento. Disse que trabalha com dinamismo e
procura escutar a população. Disse que está sugerindo e propondo a ser
parceiro e ajudar. Falou sobre as trezes moradias e ressaltou que o
Município já teve oportunidades de muito mais. Parabenizou o Governo
do Estado por ser parceiro na regularização das mais de seiscentas
moradias construídas do Município de Patu. Disse que tem que ter muito
cuidado na interpretação do que se absorve e nos pronunciamentos e
daquilo que se fala de forma leviana e irresponsável ao bel prazer do seu
entendimento e ressaltou que na sessão passada foram proferidas falas de
incitação ao ódio, falsas acusações de ameaças, aonde a reprodução da TV
Câmara deixa claro e é muito preocupante porque a população tem de um
representante uma ideia falsa, argumentos falso, mas que graças a Deus
que quem assisti viu que não passa mais que uma chantagem emocional
para passar melhor. Encerrou sua fala com as algumas palavras
mencionadas pelo cidadão Aldeci presente na sessão passada. Agradeceu
a população Patuense pelo reconhecimento e disse que o seu
comprometimento e compromisso é estar sempre buscando mostrar a
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verdade. Com a palavra o vereador SUETONEO OLIVEIRA MOURA saudou
a Presidente, os colegas vereadores, funcionários da Casa, ouvintes da FM
Educadora e Telespectadores da TV Câmara. Parabenizou as professoras
Lucélia e Ana Karla pelo dia do professor e destacou sua mãe Eurenice,
professora aposentada, e suas irmãs professoras Núbia das Graças Oliveira
Moura, Naide Oliveira Moura, Salenice Oliveira Moura, Nivania Oliveira
Moura e Neumar Oliveira Moura. Falou sobre as treze moradias
destinadas ao Município de Patu e destacou os critérios para a
contemplação. Mencionou as casas construídas no Bairro Buá Leão, e
disse que várias delas já foram vendidas ou se encontram fechadas. A
vereadora ANA KARLAsugeriu que a Secretaria de Assistência Social faça
um cadastro das pessoas que precisam. O vereador SUETONEOsugeriu
que fosse divulgado os nomes das pessoas que estão trazendo as casas
para o Município. Falou sobre o incêndio no Santuário do Lima.
Parábenizou o amigo Dorismar pela visita do Secretário de Agricultura de
Estado, à comunidade Divisa. Enalteceu os requerimento apresentados e
parabenizou a todos pela sessão. A Presidente LUCÉLIARIBEIRO DANTAS

agradeceu a Cláudia, esposa do vereador Moura, Rodolfo, Suetoneo e a
todos que a parabenizaram pela passagem dia do professor. Disse que
leciona desde 1998. Mencionou as falas da sessão passada e frisou os
insultos proferidos e os tons ameaçadores. Disse que ia usar sua fala para
fazer esse registro, da forma de desacato, porque em nenhum momento
na ordem do dia chegou a citar ou até mesmo intiçar nenhum vereador.
R=gist~ouseu repúdio as atitudes do vereador Thiago Queiroga. Disse que
nao fOI grosseira e que não citou nome de nenhum vereador com relação
a tão badalada fábula do vagalume e da serpente M' .. . . encronou o artigo 79
do Regimento Interno e disse que os vídeos da s ~ ~. essao estao sendo
analisados pa~a que possa ter um respaldo jurídico. Disse que se orgulha
por ter crescido enquanto pessoa e enquanto mulher e
procura deixar um pouco da sua luz e d que sempre. o seu rastro diante das s ~
Disse que o intuito das reuníõ d ~ uas açoes.uruoes e as sessoes não é 'f
agressor e sim o lado ao e rnarn estar o lado

, , representativo ti I d
benefício da população R I ' ar ICU a or e reivindicativo em

. essa tou que o seu ~ ~
veneno e que nas outras I . I coraçao nao tem ódio nem

egis aturas sempre pr d
possível ter uma convivên' h . ocurou a melhor forma

era armonlosa e fazer com que as coisas
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acontecessem na paz. Falou sobre o grupo político do qual faz parte. Falou
sobre as ações que estão chegando para o município. Falou sobre a Escola
Legislativa da Câmara Municipal. Solicitou que a paz possa permanecer na
Casae que o decoro parlamentar seja respeitado. Registrou seu manifesto
enquanto mulher, enquanto professora, enquanto mãe de família e disse
que sua mãe Lúcia Brígida é o seu exemplo, exemplo de mulher guerreira,
que soube conquistar seu espaço. Em nome de Fatinha que aniversariou
dia 13 levou seu abraço a todos que acompanham as sessões através da
FM Educadora Patuense e dos internautas da TV Câmara. A Presidente
convidou os vereadores e toda população para a próxima Sessão que
acontecerá dia 23 de outubro de 2019, às 15hs. Não havendo mais nada a
tratar, a Presidenteencerrou a Sessãoe~me de Deuse da LeiOrgânica
do Município de Patu. Tendo eu ~-r-~~'-'\.Y.J11U;\'~k.u,tv
ROBERTARAYANNE NUNES 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 16 de outubro de 2019.

ANA KARLAFIGUEIREDOCAVALCANTECOSTA

FRANCISCOJOSÉDEMOUG""::>b- __,-

RESENILDOERNESTODA SILVA /)

RODDLFOHENRIQUEGODEIR~",4

ROBERTARAYANNENUNESLEITE

SUETONEOOLIVEIRAMO~:A- .

THIAGOQUEIROGASOLANOVALE


