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ATA DA 7ª SESSÃOORDINÁRIA DO 6º PERíODO LEGISLATIVODE 2019,
REALIZADANO DIA 06 DENOVEMBRO DE2019.

Aos 06 (seis) dias do mês de novembro 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 7ª SESSÃOORDINÁRIA DO 6º PERíODO LEGISLATIVODE
2019. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidência do Vice
Presidente ALEXANDRE CORTEZ COSTA. O Presidente convocou o
vereador Francisco José de Moura para tomar assento à Mesa em virtude
da ausência justificada do Segundo Secretário, Suetoneo Oliveira Moura.
O 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, FRANCISCOJOSÉ DE MOURA, RESENILDO ERNESTODA
SILVA, ROBERTARAVANNE NUNES LEITE,RODOLFOHENRIQUEGODEIRO
MAIA COSTAe THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE e ausência justificada
dos vereadores SUETONEO OLIVEIRA MOURA e LUCÉLlA RIBEIRO
DANTAS. Foi constatado quórum suficiente para a abertura da Sessão. O
Senhor Presidente convidou os senhores vereadores a assinarem o Livro
de Presença. Em seguida o 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. O Senhor Presidente convidou os nobres vereadores para
assinarem a Ata. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente
solicitou da Primeira Secretária que procedesse com a leitura das matérias
em pauta na Ordem do Dia, que constou do seguinte: PROJETODE LEIDO
EXECUTIVO Nº 010/2019 - PMP. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº
011/2019 - PMP. PROJETODE LEI DO EXECUTIVONº 012/2019 - PMP.
PROJETODE LEI DO EXECUTIVONº 013/2019 - PMP. PROJETODE LEI DO
LEGISLATIVONº 007/2019 - CMP. PROJETODE LEI DO LEGISLATIVONº
009/2019 - CMP. REQUERIMENTO Nº 079/2019- CMP, de autoria do
Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia. REQUERIMENTONº 080/2019-
CMP, de autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia.
REQUERIMENTO Nº 081/2019- CMP, de autoria do Vereador Thiago
Queiroga Solano Vale. Ato seguinte, a senhora Presidente deu início a
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Ordem do Dia: PROJETODE LEI DO EXECUTIVO Nº 010/2019 - PMP
Estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Patu, para o exercício
de 2020 e dá outras providências. Projeto de Lei encaminhado às
Comissões. PROJETODE LEIDO EXECUTIVONº 011/2019 - PMP- A toriza
Remanejamento total ou parcial das Dotações Orçamentárias ara o
exercício de 2020e dá outras providências. Projeto de Lei encamin ado às
Comissões. PROJETODE LEI DO EXECUTIVONº 012/2019 - PMP- ispõe
sobre as Modificações de Programas e Ações Governamentais do Plano
Plurianual para o' perlodo de 2018 à 2021 e dá outras providências.
Projeto de Lei encaminhado às Comissões. PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO Nº 013/2019 - PMP Dispõe sobre as Modificações de
Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do
Município de Patu, para o exercício de 2020, e dá outras providências.
Projeto de Lei encaminhado às Comissões. PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO Nº 007/2019 - CMP- Dispõe sobre a Acrescenta e altera
dispositivos da Lei Orgânica do Município de Patu, instituindo o
"orçamento impositivo", e dá outras providências. Projeto de Lei em
discussão. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA saudou o
Presidente, os colegas vereadores, ouvintes da Rádio Educadora, os
telespectadores da TV Câmara. Falou sobre a importância do Projeto e
parabenizou' Os representantes da Mesa Diretora pela iniciativa da
sugestão do projeto. Falou sobre a importância do Projeto na atuação dos
parlamentares. Disse que é um projeto adotado por várias Câmaras
Municipais. Parabenizou os nove vereadores e a Casa de Leis. Disse que

61 espera que o Poder Executivo sancione com urgência. Com a palavra o
62 vereador RODOLFO MAIA saudou os colegas vereadores e a população
63 Patuense. Disse que o projeto é um marco para a atual legislatura. Disse
64 que as verbas vem proporcionalmente para que os serviços sejam
65 produzidos no município e que muitas vezes os recursos que vem no
66 orçamento não dá para concluir os serviços. Ressaltou que o projeto do
67 orçamento impositivo está sendo votado para que seja incluído no
68 orçamento do próximo ano. Falou sobre Orçamento popular. O Presidente
69 falou sobre a importância do projeto e mencionou os benefícios para a
70 Casa e para o Município. Projeto em votação. Projeto aprovado por
71 maioria de votos. PROJETODE LEI DO LEGISLATIVONº 009/2019 - CMP-



72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

lJ 84

85
86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

3

Dispõe sobre a divulgação dos Conselhos Municipais na página oficial da
Prefeitura e Câmara Municipal na internet, e dá outras providências.
Projeto de Lei em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA.
Falou sobre os conselho e mencionou a irregularidade de um. Disse que o
Projeto é uma espécie de Portal da Transparência. Disse que a população

,
precisa saber como são compostos os Conselhos no Município. Com a
palavra a vereadora ANA KARLA saudou o Presidente, os colegas
vereadores e os presentes na Galeria. Enalteceu a fala do vereador
Rodolfo. Enfatizou o Projeto de autoria do vereador Thiago. Falou sobre a
atuação dos Conselhos no Município. Mencionou o Conselho de Turismo
do Município. Parabenizou a atitude do vereador propositor. Somou
favorável ao projeto. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA
agradeceu as palavras dos colegas Rodolfo e Kaká. Agradeceu aos
membros das comissões pelos debates e entendimentos conjunto. Disse
que é um projeto para aproximar a população da administração pública.
Disse que é muito importante a presença dos conselhos no dia a dia das
cidades. Falou sobre a importância da transparência com a população
patuense. Solicitou a aprovação do projeto e a sanção por meio do Poder
Executivo. O Presidente solicitou que a vereadora Ana Karla procedesse
com a leitura do relatório do projeto em epígrafe. PARECER CONJUNTO -
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTiÇA E REDAÇÃO FINAL E COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO. Projeto de Lei em votação.
Projeto aprovado por maioria de votos. REQUERIMENTO Nº 079/2019-
CMP, de autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia. Requer do
Poder Executivo Municipal, ao Prefeito que seja efetuado uma reforma no

97 matadouro público; também seja regularizado o fornecimento de energia
98 elétrica do referido prédio que se encontra sem iluminação em suas
99 dependências. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador
100 THIAGO QUEIROGA. Parabenizou o vereador Rodolfo pelo requerimento
101 apresentado. Falou sobre a falta de energia no Matadouro. Falou sobre
102 sua visita ao local e falou sobre a precariedade nos padrões de higiene.
103 Falou sobre o carro de transporte da carne. Falou sobre o gerador de uma
104 empresa privada atuando na localidade. Disse que é necessário que seja
105 fiscalizado os moldes de higiene no matadouro. Mencionou fotos do local
106 e destacou lixo, carcaças de animais e cães nas proximidades do local.
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Disseque desde 2017 que são cobrados posicionamentos e ações para o
Matadouro de Patu. Solicitou que o Executivo esteja atento as
necessidadesdos trabalhadores do Matadouro Público. Com a palavra a
vereadora ANA KARLA somou favorável ao requerimento. Agregou as
palavrasdo vereador Thiago. Falou sobre a importância da iluminação do
Matadouro Público e falou sobre segurança. Falou sobre a vigilância
sanitária. Enfatizou que o Poder Executivo se sensibilize a resolva a
situação do Matadouro Público. Com a palavra o vereador RODOLFO
MAIA solicitou que o Poder Público se sensibilize com a situação do
Matadouro. Falou sobre sua visita ao Matadouro juntamente com o
vereador Thiago e disse que constataram de forma irregular o abate dos
animais. Falou sobre o gerador da Central Eventos. Falou sobre a
solicitação feita ao coordenador da Vigilância Sanitária do Município para
fazer uma vistoria no Matadouro Público. Falou sobre o carro do
transporte da carne. Falou sobre leilão dos transportes do município.
Falou sobre os valores pagos por meio dos marchantes para o abate dos
animais. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por maioria
de votos. REQUERIMENTO Nº 080/2019- CMP, de autoria do Vereador
Rodolfo Henrique Godeiro Maia. Requerdo Poder ExecutivoMunicipal, ao
Prefeito que adquira um transporte, para uso dos agentes de Ademias da
cidade de Patu. Requerimento em discussão.Com a palavra a vereadora
ANA KARLA.Somoufavorável ao requerimento. Falousobre a importância
de um transporte para os Agentes de Endemias.Ressaltoua importância
das condições de trabalhos do Agentes de Endemias. Falou sobre o
calazar. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA. Parabenizou os
colegas vereadores e ressaltou a importância do requerimento
apresentado. Falou sobre encontro com alguns amigos da Comunidade
Jatobá, e disseque foi relatado que faz algunsmesesque não tem Agente
de Saúdepor lá. Falousobre dados que mostram que o Município de Patu
é o que menos investe em saúde. Disse que o transporte é de grande
importância para os Agentes. Ressaltou que os Agentes são guerreiros,
que não tem preguiça e fazem um trabalho correto e humano. Falousobre
o leilão de transportes do município. Ressaltou a importância de se
colocar na balança a necessidade real dos servidores públicos do
município de Patu. Somou favorável ao requerimento. Com a palavra a
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vereadora ROBERTANUNES Saudou o Presidente, os colegas vereadores,
os presentes na Galeria, os ouvis da FM patuense e telespectadores da TV
Câmara. Falou sobre a importância do requerimento. Falou sobre'
condições de trabalho. Somou favorável e solicitou do Executivo que se
sensibilize e atenda o requerimento para que os Agentes possam ter mais
condições de trabalho. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA
Agradeceu o apoio dos nobres vereadores. Falou sobre equipamentos dos
Agentes de Endemias. Falou sobre o trabalho dos Agentes de Endemias.
Falou sobre a epidemia do Calazar no Município. Falou sobre o trabalho
insalubre dos Agentes. Ressaltou que o prefeito de Patu não valoriza o
servidor do Município. Ressaltou a importância do reajuste salarial, dos
equipamentos e transporte para que os Agentes de Endemias possam ter
mais condições de 'trabalho e combater o calazar, a dengue a Chikungunya
e a zika. Requerimento em votação requerimento aprovado por maioria
de votos. REQUERIMENTO Nº 081/2019- CMP, de autoria do Vereador
Thiago Queiroga Solano Vale, Requer do Poder Executivo Municipal, ao
Prefeito que seja efetuado o pagamento das bolsas em atraso dos
componentes da banda de Música Luís de França. Requerimento em
discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA. Disse que
requerimento com atraso de pagamento está virando moda na Câmara e
mencionou a quantidade de meses em atraso das bolsas dos músicos da
Banda Luiz de França. Solicitou que o prefeito pague os atrasados das
bolsas, dos fornecedores, dos alugueis dos imóveis e dos carros. Com a
palavra a vereadora ANA KARLA Enalteceu o requerimento apresentado.
Disse que a saúde, a educação, e a agricultura são primordiais e deve ter
importância no município. Disse que a cultura resgata jovens e que a
Banda Luiz de França é um patrimônio histórico do município e que
através da valorização os jovens se doam para dar continuidade a uma
cultura do município. Somou favorável ao requerimento. Com a palavra o
vereador THIAGO QUEIROGA Falou sobre a quantidade de componentes
da Banda Luiz de França. Falou sobre o valor das bolsas. Falou sobre
vulnerabilidade social. Falou sobre o Projeto de Lei Cultura Viva. Solicitou
que o prefeito pague as bolsas dos músicos. Disse que a Banda de Música
Luiz de França é um Patrimônio do Município de Patu. Ressaltou a
importância de exigir do Poder Público responsabilidade. Falou sobre
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pagamento de diárias operacionais. Disse que vai continuar lutando e
seguirá em frente fazendo valer o direito da população Patuense.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado por maioria de votos.
Encerrada a ordem do dia. Palavra facultada pela ordem: Com a palavra o
vereador RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou o Presidente, os
colegas vereadores, ouvintes da FM Educadora, Telespectadores da TV
Câmara. Falou sobre a votação do Orçamento impositivo. Falou sobre o
Matadouro Público e mencionou os vários requerimento apresentados.
Falou sobre os Agentes de Endemias e destacou a importância do reajuste
salarial e a necessidade dos equipamentos para a execução dos serviços.
Falou sobre o atraso no pagamento dos servidores contratados do
Município. Falou sobre compras efetuadas pela administração pública em
outros municípios. Falou sobre a preocupação da sua bancada e ressaltou
que o papel do vereador é defender o cidadãos e servidores. Com a
palavra o vereador FRANCISCOJOSÉDE MOURA saudou o Presidente, os
colegas vereadores, ouvintes da FM Educadora e Telespectadores da TV
Câmara. Falou sobre a entrega de títulos de cidadãos patuense que
acontecerá dia 15 de novembro na Câmara Municipal. Falou sobre o
evento da Faxina Ecológica. Parabenizou o Presidente pela condução dos
trabalhos. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE
saudou a Presidente, os colegas vereadores, ouvintes da FM Educadora, os
presentes na Galeria e Telespectadores da TV Câmara. Parabenizou o,
Presidente pela condução dos trabalhos. Falou sobre problemas no
município e mencionou a sua preocupação e destacou os atrasos no
pagamento dos fornecedores, contratados, comissionados, servidores
efeitos, prestadores de serviços e bolsistas. Falou sobre a pesquisa
divulgada recentemente e disse que historicamente a política de Patu é
arrochada e mencionou as duas maiores lideranças. Falou sobre a
pesquisa realizada no ano de 2016. Palavra concedida ao vereador
RODOLFO MAIA Falou sobre a pesquisa divulgada recentemente e
ressaltou o atraso de salários, obras paralisadas, falta de melhorias, de
geração de emprego e renda e o Patu Digital. O vereador THIAGO
QUEIROGA Disse que pelo terceiro ano consecutivo foi agraciado como o
parlamentar mais atuante no Município e agradeceu a população
Patuense. Disse que trabalha com seriedade, compromisso, transparência
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e honestidade. Falou sobre mensagens em seu celular de pessoas
relatando a situação do Município. Falou sobre as obras iniciadas no
município. Ressaltou que as pesquisas do prefeito não enganam mais a
população e disse que tem que se ter responsabilidade nos atos públicos.
Agradeceu aos colegas vereadores a aprovação do Projeto de Lei de sua
autoria. Falou sobe o Projeto que será colocado em pauta na próxima
sessão. Falou sobre o Orçamento Impositivo. Encerrou suas palavras

,
falando sobre o Prêmio de parlamentar mais atuante na cidade e
agradeceu aos colegas de bancada e a população Patuense. O Presidente
ALEXANDRE CORTEZ COSTA saudou os colegas vereadores, ouvintes da
FM Educadora e Telespectadores da TV Câmara, e os presentes na Galeria.
Agradeceu ao vereador Thiago pelas palavras proferidas. Falou sobre o
Projeto de Lei nº 007/2019. Agradeceu aos ouvintes da Educadora
Patuense e aos internautas que assistiram através da TV Câmara. O
Presidente convidou os vereadores e toda população para a próxima
Sessão que acontecerá dia 13 de novembro de 2019, às 15hs. Não
havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a Sessão em Nome de

,V ~a:ei Orgâni~a do Município de Patu. Tendo eu
~~~-n.\.o,,~ ROBERTA RAYANNE NUNES LEITE, 1ª
Secretaria, desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que após lida e,
em tudo estando .conforrne, será aprovada e assinada pelos senhores
vereadores presentes à Sessão. PATU-RN,em 06 de novembro de 2019.

ALEXANDRECORTEZCOST

ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA '-8
FRANCISCOJOSÉDEMOURA~C:::"~--

LUCÉLIARIBEIRODANTAS

::::~~:OH:::~::::::1:::M:I:~t;JG~'~J~~""
ROBERTARAYANNENUNESLEITE
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