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1 ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 62 PERíODO LEGISLATIVO DE 2019,
2 REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019.
3
4 Aos 13 (treze) dias do mês de novembro 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 8ª 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, FRANCISCOJOSÉDE MOURA, LUCÉLlARIBEIRODANTAS,
13 ROBERTARAVANNE NUNES LEITE,RODOLFOHENRIQUEGODEIROMAIA,
14 SUETONEO OLIVEIRA MOURA e THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE e
15 ausência justificada dos vereadores RESENILDO ERNESTODA SILVA e
16 ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA. Foi constatado quórum
17 suficiente para a abertura da Sessão. O Senhor Presidente convidou os
18 senhores vereadores a assinarem o Livro de Presença. Em seguida o
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 LEGISLATIVON2
26 002/2019 - CMP- Dispõe sobre a publicação, na internet, da lista de
27 espera dos pacientes que aguardam por consultas (discriminadas por
28 especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos
29 nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município e dá outras
30 providencias. REQUERIMENTO N2 082/2019- CMP, de autoria dos
31 Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale, Rodolfo Henrique Godeiro Maia,
32 Ana Karla figueiredo Cavalcante Costa. REQUERIMENTO N2 083/2019-
33 CMP, de autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia. Ato
34 seguinte, a senhora Presidente deu início a Ordem do Dia: PROJETODELEI
35 DO LEGISLATIVON2 002/2019 - CMP- Dispõe sobre a publicação, na
36 internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas
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37 (discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros
38 procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município
39 e dá outras providencias. EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETODE lEI nº
40 002/2019. PARECER CONJUNTO DA COMISSÃO DE lESGISLAÇÃO,
41 JUSTiÇA E REDAÇÃOFINAL E FINANÇAS ORÇAMENTO E FICSCAlIZAÇÃO.
42 Matéria em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA. Saudou
43 os vereadores] os presentes] ouvintes da FM e internautas. Somou ao
44 Projeto de Lei de autoria do vereadora Thiago Queiroga. Disse que o
45 projeto tem a intenção de esclarecer e transparecer a toda população a
46 sua lista e perspectiva consulta de exames. Falou sobre a importância do
47 Projeto para a população Patuense. Falou sobre questionamento da
48 população quanto a demora dos exames. Mencionou sua ida a Secretaria
49 de Saúde do Município e disse que fez questionamentos quanto as datas
50 de marcação de exames e cirurgias. Solicitou dos nobres vereadores a
51 aprovação do Projeto por entender que será de grande valia para a
52 população. Com a palavra o vereador FRANCISCOJOSÉ] em nome da
53 Presidente Lucélia saudou os nobres vereadores] saudou os presentes na
54 Galeria] ouvintes da FM e os que acompanham através da TV Câmara.
55 Falou sobre serviços especializados e citou exemplos de um senhor da
56 Comunidade Jatobá. Falou sobre a necessidade de um Pediatra e
57 neuroclínico para o Município. Votou contra ao Projeto. Com a palavra a
58 vereadora ROBERTANUNES saudou a Presidente] colegas vereadores] os
59 presentes na Galeria] ouvintes da FM e os que acompanham através da TV
60 Câmara. Falou sobre o Projeto e disse que ao seu entender expõe as
61 pessoas e fez a leitura do artigo segundo do projeto em referência. Falou
62 sobre a lista de espera disponível na Secretaria Municipal de Saúde. Votou
63 contra o Projeto. Com a palavra o vereador SUETONEOMOURA saudou a
64 Presidente] colegas vereadores] funcionários da Casa] presentes na
65 Galeria] ouvintes da FM e os que acompanham através da TV Câmara.
66 Falou sobre a reunião nas comissões. Disse que o atendimento do SUSnão
67 depende do Município. Falou sobre a lista de espera disponível na
68 Secretaria Municipal de Saúde. Votou contra ao Projeto. Com a palavra o
69 vereador THIAGO QUEIROGA saudou a Presidente] colegas vereadores]
70 ouvintes da FM] internautas e os presentes na Galeria. Solicitou à
71 Presidente que a primeira secretária fizesse a leitura do projeto para
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72 conhecimento da população. A Presidente comunicou que o vereador
73 usasseo tempo que lhe é disponível e fizesse a exposição do Projeto. O
74 vereador Thiago fez a leitura do projeto. Falou sobre a importância do
75 projeto para a Casade Leis do Município. Disse que é um projeto que
76 remete a transparência e que a Lei é clara e especifica e dar segurançaà
77 população do sigilo das informações em poder consultar em tempo real a
78 posição de espera. Falou sobre o artigo 4º e solicitou que os colegas
79 vereadores leiam com atenção as questões do projeto. Lembrou que o
80 projeto é amplamente constitucional. Falou sobre questionamentos do
81 colega Moura. Falousobre asgarantias dos pacientes. Falousobre quadro
82 clínico e procedimentos emergenciais. Falou sobre requerimentos e
83 indicaçõessobre a Pediatria no Município. Mencionou a fala da vereadora
84 Roberta e aconselhou a buscar conhecimento na Lei Federal 7.658/2014,
85 Lei que proíbe a divulgação de informações que permitem a identificação
86 da condição de portador de pacientes com vírus da AIDS,entre outros.
87 Disseao vereador Suetoneo que todas as informações são pertinentes ao
88 Município. Falou sobre entendimento do projeto nas reuniões das
89 comissõese pediu aos colegasvereadores votarem favorável e ressaltou
90 que a população precisa de transparência. Com a palavra o vereador
91 FRANCISCOJOSÉdisse que o Município depende de atendimento fora de
92 domicílio. O vereador THIAGO QUEIROGA disse que é pertinente o
93 levantamento do vereador Moura e mencionou o parágrafo único do
94 projeto que fala sobre as unidades conveniadas. Disse que o que o
95 Município vai fornecer ao paciente é uma lista de expectativa de
96 atendimento. A Presidente falou sobre o posicionamento do vereador
97 Moura e disseque a lista de espera do SUSno Brasil todo e a questão da
98 complexidade é muito complicado. Ressaltouque dentro de uma situação
99 de querer controlar o fato em ser ou não atendido não existe
100 particularidade política. Falou sobre a questão de atendimento que viveu
101 em buscade atendimento pelo SUSe mencionou o tempo de espera para
102 uma consulta pelo SUS.Projeto de Leiem votação. Projeto de Lei rejeitado
103 por quatro votos a dois. REQUERIMENTO Nº 082/2019- CMP, de autoria
104 dos Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale, Rodolfo Henrique Godeiro
105 Maia, Ana Karla figueiredo Cavalcante Costa: Requerem do Poder
106 Executivo Municipal, ao Prefeito que seja efetuado o pagamento do
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107 PMAQ aprovado nesta casa e ainda não efetuado pelo Poder Executivo.
108 Requerimento em discussão.Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA
109 Disseque é mais um requerimento que fala sobre atraso de pagamento e
110 disseque o PMAQestá com quatro ou cinco mesesem atraso. Falousobre
111 a produtividade dos servidores da saúde. Disseque o Prefeito não valoriza
112 os servidores e lembrou que tem servidores contratados com três meses
113 de atraso dos seussalários.Falousobre a aprovaçãodo Projeto de Leicom
114 suasalterações na'Leido PMAQe solicitou que os servidores cobrem para
115 que sejam efetivado o pagamento do PMAQaos servidores do Município.
116 Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA Enalteceu a fala do
117 vereador Rodolfo. Disse que é um requerimento de bancada instigado
118 pelo vereador Rodolfo. Mais uma cobrança,mais uma falta de pagamento.
119 Disseque é um absurdo o que Patu vem vivenciando com tamanha falta
120 de transparência. Falousobre a aprovação do Projeto do PMAQ.Disseque
121 a classe de trabalhadores do Município está sendo sacrificada e pediu
122 sensibilidade e hombridade para que se cumpra com a palavra do que se
123 aprova na Casae disse que não está normal, que não é direito e nem
124 espetacular o que estar acontecendo com os servidores do Município.
125 Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade de
126 votos. REQUERIMENTO Nº 083/2019- CMP, de autoria do Vereador
127 Rodolfo Henrique Godeiro Maia. Requerdo Poder ExecutivoMunicipal, a e
128 secretaria de Infra Estrutura que seja realizada a limpeza pública na Rua
129 Bento Bandeira. Requerimento em discussão.Com a palavra o vereador
130 THIAGO QUEIROGA. Falou sobre os valores gastos pelo Município com a
131 limpeza pública. Falou sobre a Faxina Ecológica idealizada por Shermam
132 Murilo. Falou de sua visita ao Santuário do Lima e mencionou o lixão do
133 ano passado que se encontra lá. Falou sobre pontos turísticos do
134 Município. Falou sobre a falta de limpeza pública na RuaBento Bandeira
135 Falou sobre equipamentos para os garis e destacou o carro compactador
136 de lixo. Disseque falta transparência, planejamento e honestidade com o
137 erário público. Falou sobre o incêndio na Serra do Lima. Disseque não
138 existe justificativa para a Rua Bento Bandeira estar há três meses sem
139 limpeza pública. Com a palavra o vereador RODOLDO MAIA Disse que
140 transita diariamente pela Rua Bento Bandeira. Disse que após diversas
141 solicitações fez o requerimento aos responsáveispara que possamfazer a
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142 retirada do lixo. Falou sobre o lixo em diversas ruas da cidade. Falou sobre
143 recursos destinados ao Município para os serviços de coleta do lixo.
144 Solicitou que os responsáveis pela Empresa façam a limpeza.
145 Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade de
146 votos. Encerrada a ordem do dia. Palavra facultada pela ordem: Com a
147 palavra o vereador RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou a
148 Presidente, os colegas vereadores, ouvintes da FM Educadora,
149 Telespectadores da TV Câmara. Falou sobre a sessão proveitosa. Falou
150 sobre a rejeição do Projeto de Lei de autoria do vereador Thiago Queiroga.
151 Falou sobre o requerimento do PMAQ e mencionou o atraso de
152 pagamento. Falou sobre o atraso da bolsa dos estudantes. Falou sobre a
153 limpeza pública. Solicitou que o Poder Público faça a limpeza nas ruas dos
154 Bairros do Município. Disse que o Município não tem dinheiro para
155 contratar médicos, mas tem dinheiro para fazer festas e contratar bandas
156 e destacou as festividades do Santuário do Lima. Falou sobre a Romaria
157 dos Vaqueiros e a festa com o cantor Amazam. Convidou a população
158 Patuense para se fazerem presentes à Câmara Municipal no dia 15 de
159 novembro para participarem da entrega dos Títulos de Cidadãos Patuense.
160 Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou a
161 Presidente, os colegas vereadores, em nome de Aldecy saudou os
162 ouvintes da FM Educadora, Telespectadores da TV Câmara. Disse que o
163 legislativo tomou uma atitude de entristecer o bom andamento da
164 transparência com uma pasta pública como é a saúde. Falou sobre o
165 Projeto de sua autoria que trata da lista de espera de pacientes. Falou
166 sobre levantamento de argumentos pífios e disse que a Lei é robusta e
167 deixou o link listadepespera.saude.sc.gov.br. Falou sobre rejeição do
168 projeto de lei. Falou sobre as bolsas dos estudantes universitários; o
169 atraso do pagamento da bolsa dos músicos da Banda Luiz de França;
170 atraso no pagamento do servidores; aposentados e pensionistas; nas
171 obras iniciadas, sem término para sua conclusão e destacou o saneamento
172 básico da Nova Patu. Disse que a obrigação do parlamentar é legislar,
173 fiscalizar e não pa~a baixar a cabeça para o prefeito de Patu. Falou sobre
174 geração de emprego e renda e política de desenvolvimento. Falou sobre o
175 primeiro emprego. Disse que a responsabilidade de um gestor é ter
176 consigo a verdade absoluta na Constituição Federal. Pediu aos colegas
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177 vereadores que possam ter mais entendimento e que votar contra ou a
178 favor é uma prerrogativa de cada um e ressaltou que o projeto era
179 excelente, e que foi uma pena a sua rejeição. Com a palavra o vereador
180 SUETONEO OLIVEIRA MOURA saudou a Presidente, às colegas
181 vereadores, servidores da Casa, ouvintes da FM Educadora,
182 Telespectadores da TV Câmara.Justificou sua ausência na última sessão.
183 Fez uma reivindicação solicitando do Poder Executivo que faça um
184 levantamento de alguns açudesdo município que estão em perigo. Falou
185 sobre o incêndio na Serrado Lima;mencionou asmáquinasdo município e
186 voluntários colaborando para combater o incêndio. Falou sobre as ações
187 da Governadora e mencionou as condições do corpo de bombeiro. Falou
188 sobre argumentos pífios mencionados na fala do colega vereador e disse
189 que vota da maneira que achar coerente, contrário ou a favor. Encerrou
190 suaspalavrasdesejando boa tarde a todos. A Presidente lUCÉLlA RIBEIRO
191 DANTAS saudou os colegas vereadores, ouvintes da FM Educadora,
192 Telespectadores da TV Câmara. Falou sobre a transmissão das sessõese
193 disse que não existe transparência melhor do que está visível, sempre
194 próximo do povo, e que o fato de estar ocupando uma cadeira no
195 legislativo foi através da escolha popular. Disse que compreende o
196 sentimento do colega vereador e que não é a primeira vez que são
197 insultados e tratados como um nada, e lembrou que a cadeira é igual para
198 todo mundo e que são escolhidos, e se foram escolhido é porque tem
199 alguma qualidade, disse que todos tem defeitos, que não são perfeitos,
200 porque perfeito, só Deus. Falou sobre ideologias e concepções. Falou
201 sobre instrumento fiscalizador e mencionou o assessoramentodo Tribunal
202 de Contas do Estado. Falou sobre as homenagens que o vereador faz,
203 quando enalte seu nome. Falou sobre o reconhecimento do trabalho do
204 vereador Moura em amparar a população patuense. Falou sobre sistema
205 político. Falou sobre o grupo político do qual faz parte e ressaltou que
206 sempre trabalharam unidos em benefício de toda população. Disse que
207 sabedoria é você poder esperar no tempo, porque o tempo é o maior
208 remédio. Convidou toda população para comparecer dia 15 de novembro,
209 às 9hs, na CâmaraMunicipal para a solenidade de entrega dos títulos de
210 cidadão patuense. Agradeceu aos ouvintes da EducadoraPatuensee aos
211 internautas que assistiram através da TV Câmara.A Presidente convidou
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212 os vereadores e toda população para a próxima Sessãoque acontecerá dia
213 20 de novembro de 2019, às 15hs. Não havendo mais nada a tratar, o
214 Presidente encerrou a Sessão em Nome de Deus e da Lei Orgânica do
215 Município de Patu. Tendo eu'2:,f·\'c(an~C1lJS.U llu:n·<.-?k:~OBERTA
216 RAVANNE NUNES LEITE, 1ª Secretaria, desta Casa Legislativa, lavrado a
217 presente Ata, que após lida e, em tudo estando conforme, será aprovada
218 e assinada pelos senhores vereadores presentes à Sessão. PATU-RN, em

219 13 de novembro de 2019.
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