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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 52 PERíODO LEGISLATIVO DE 2019,
REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2019.

Aos 08(três) dias do mês de maio 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 4ª
SESSÃOORDINÁRIA DO Sº PERíODOLEGISLATIVODE 2019. Os trabalhos
foram iniciados às 1S:00hs, sob a Presidência da vereadora Lucélia Ribeiro
Dantas. Em seguida a Senhora 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 COSTA, FRANCISCO JOSÉ

DE MOURA, LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS, ROBERTA RAVANNE NUNES
LEITE, RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA, MANOEL LlNDOMAR DE

ALMEIDA MELO, RESENILOO ERNESTO DA SILVA e THIAGO QUEIROGA

SOLANO VALE. Foi constatado quórum suficiente para a abertura da
Sessão.Ato seguinte a Senhora Presidente comunicou sobre a dispensa da
leitura da Ata da Sessão anterior. Ata em votação. Ata aprovada por
unanimidade de votos. A Senhora Presidente convidou os senhores
vereadores a assinarem o Livro de Ata e o Livro de Presença. A Presidente,
Lucélla Riberio agradeceu ao vice-presidente, Alexandre Cortez pela
realização da sessão enquanto esteve ausente. Falou sobre sua ausência
na última sessão e parabenizou todos os vereadores pelo trabalho
realizado na última sessão ordinária. A senhora Presidente solicitou da
Primeira Secretária que procedesse com a leitura das matérias e~ pauta
na Ordem do Dia, que conSIOU do seguinte: PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO N2 002/2019 - CMP- Dispõe sobre a publicação, na
internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas
(discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e
outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do
município e da outras providencias. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N2

003/2019 - CMP- Dispõe sobre. a obrigatoriedade das empresas que
prestam serviços no município de Patu a contratar e manter,
prtoritarlarnents, trabalhadores domiciliados no município de Patu/RN e
dá outras providências correlatadas. REQUERIMENTO N2 031/2019-CMP

de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite. REQUERIMENTO
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37 N2 032/2019-CMP de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes
38 Leite. REQUERIMENTO N2 033/2019-CMP de autoria da Vereadora
39 Roberta Rayanne Nunes Leite. REQUERIMENTO N° 034/2019-CMP de
40 autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite. REQUERIMENTO
41 MOÇÃO DE PESAR N2 011/2019-CMP de autoria da Vereadora Lucélia
42 Ribeiro Dantas. REQUERIMENTOMOÇÃO DEPESARN2 012/2019-CMP de
43 autoria da Vereadora Lucélia Ribeiro Dantas. REQUERIMENTOMOÇÃO DE
44 PESARN2 013/2019-CMP de autoria da Vereadora Lucélia Ribeiro Dantas
45 e Manoel Lindomar de Almeida Melo. A Presidente fez a leitura da
46 publicação do pedido de prorrogação da Licença do Vereador Suetoneo
47 Oliveira Moura. A Presidente, comunicou a toda população sobre a
48 realização da emissão de carteiras de identidade. O vereador Moura
49 solicitou da Presidente esclarecimentos sobre a idade para a emissão da
50 identidade. A Presidente disse que a primeira via é qualquer idade e que a
51 segunda via é a partir dos sessenta anos. Falou sobre a sua presença na
52 marcha dos vereadores que aconteceu em Brasília e agradeceu aos
53 deputados e senadores pela recepção dada a todos os vereadores. Falou
54 sobre o comprometimento dos mesmos com as demandas levadas pelos
55 vereadores do Rio Grande do Norte. Falou sobre o processo de unificação
56 das eleições e destacou a PEC56. Ato seguinte, a senhora Presidente deu
57 início a Ordem do Dia. PROJETODE LEI DO LEGISLATIVON2 002/2019 -
58 CMP- Dispõe sobre a publicação, na internet, da lista de espera dos
59 pacientes que aguardam por consultas (discriminadas por especialidade),
60 exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos
61 estabelecimentos da rede pública de saúde do município e da outras
62 providencias. O Vereador THIAGO QUEIROGA ressaltou aos colegas
63 vereadores que já é um Projeto de Lei existente e com muito sucesso em
64 outros estados do Brasil. Projeto de Lei encaminhado às comissões para
65 emissão de parecer. PROJETODE LEI DO LEGISLATIVO N2 003/2019 -
66 CMP- Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que prestam serviços
67 no município de Patu a contratar e manter, prioritariamente,
68 trabalhadores domiciliados no município de Patu/RN e dá outras
69 providências correlatadas. Projeto de Lei encaminhado às comissões para
70 emissão de parecer. REQUERIMENTO N2 031/2019-CMP de autoria da
71 Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite. Requer do Poder Executivo
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72 Municipal que através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que
73 institua no município a semana do Movimento "Maio Amarelo - Atenção
74 Pela Vida". Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador
75 THIAGO QUEIROGA. Saudou a Presidente, os colegas vereadores, os
76 presentes na Galeria. Comungou na íntegra com todo o requerimento
77 apresentado. Disse que é algo que estar além do emocional das pessoas.
78 Ressaltou que a atenção tem que ser redobrada. Disse que com
79 conhecimento de causa, sabe o quanto é dolorido. Falou em debates com
80 as famílias sobre o tema em questão. Enalteceu o requerimento
81 apresentado e disse que se coloca a inteira disposição. Somou favorável
82 ao requerimento. Com a palavra a vereadora ANA KARLAsomou favorável
83 ao requerimento e parabenizou pela atitude. Disse que qualquer gesto de
84 manifestação e ação faz a diferença. Disse que o requerimento tem o seu
85 apoio e ressaltou a importância da ação no Município. Com a palavra a
86 vereadora ROBERTANUNESagradeceu aos colegas vereadores o apoio ao
87 requerimento. Ressaltou que movimento maio amarelo é na
88 conscientização no trânsito. O vereador Thiago pediu desculpas, por ter
89 confundido o requerimento com o setembro amarelo. A vereadora
90 Roberta disse que é uma atenção do Detran com o Município. Falou sobre
91 vários acidentes acontecidos nas avenidas. Disse que através da campanha
92 de conscientização algumas pessoas possam entrar no debate e entender
93 que tudo parte da própria pessoa. A vereadora ANA KARLAfalou sobre a
94 campanha de Atenção pela vida. Falou sobre a importância de se ter
95 sinalização no município. Ressaltou a importância da conscientização do
96 cidadão. Falou sobre a importância da união de todos. A Presidente
97 Lucélia falou sobre a Legislação de Trânsito. Disse que tem que haver
98 sinalização. Falou sobre acidente acontecido próximo a uma lombada, na
99 Avenida Lauro Maia, em frente à Boate. Falou sobre política de
100 conscientização; educação de trânsito e conscientização do cidadão. O
101 vereador THIAGO concordou com a fala da Presidente. Mencionou
102 conversas que teve com pessoas que gostam empinar moto e mencionou
103 o pedido dos mesmos que é o Município disponibilizar um local
104 apropriado para a prática do esporte radical e disse que só serão a favor
105 se houver um controle, um clube formado, carteira e termo de
106 responsabilidade assinado junto aos órgãos de trânsitos. Falou sobre
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107 postagens em redes sociais atribuindo a culpa ao Prefeito sobre o último
108 acidente ocorrido, disse que é leviano, até porque o Prefeito não tem
109 culpa da imprudência de nem um condutor. Falou em atribuições
110 Municipais e Código Trânsito. Requerimento em votação. Requerimento
111 aprovado por unanimidade de votos. REQUERIMENTON2 032/2019-CMP
112 de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes leite. Retirado de Pauta
113 a pedido da autora. REQUERIMENTO N2 033/2019-CMP de autoria da
114 Vereadora Roberta Rayanne Nunes leite. Requer do Poder Executivo
115 Municipal que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços
116 Urbanos, que sejam realizados serviços de limpeza e roço de todas as ruas
117 do município. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador
118 THIAGO QUEIROGA Falou sobre suas cobranças feitas ao tema limpeza

~ 119 pública. Falou sobre requerimento de sua autoria com a mesma finalidade
120 e mencionou a resposta do Poder Executivo ao requerimento. Falou sobre
121 o descaso do Poder Executivo Municipal com a limpeza pública. Falou
122 sobre os valores gastos por ano com a limpeza pública. Disse que a
123 vereadora Roberta apresentou requerimento, e que provavelmente não
124 sabia da resposta. Disse que a vereadora apresentou o requerimento por
125 escutar reivindicações da população e solicitou que o prefeito tenha
126 respeito com o Poder legislativo. Com a palavra o vereador MANOEl
127 lINDOAR falou sobre a importância do requerimento. Disse que todo ano
128 o prefeito faz a limpeza pública. Mencionou a limpeza no Cemitério
129 Público. Falou sobre Mutirão. Falou sobre o roço feito. Ressaltou seu
130 apoio ao requerimento. Com a palavra a vereadora ROBERTANUNES.
131 Agradeceu o apoio dos vereadores. Disse que o Município respondeu com
132 a certeza de ter executado a limpeza anual referente ao ano de 2018.
133 Enalteceu a fala do vereador Mamá e disse que todo ano é feito um
134 mutirão para capinação e caiação e destacou o mês de setembro. Disse
135 que cobrou pessoalmente ao prefeito e que na segunda quinzena de maio
136 começam os serviços novamente. Falou sobre o período chuvoso.
137 Requerimento em votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTON°
138 034/2019-CMP de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite.
139 Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria Municipal
140 de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que sejam realizados serviços de
141 roço e melhorias nas estradas rurais do município. Requerimento em
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142 discussão. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA saudou a Presidente,
143 os colegas vereadores, os presentes na Galeria e ouvintes da FM. Falou
144 sobre a importância do requerimento. Falou sobre o período chuvoso.
145 Falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos moradores da zona rural.
146 Falou sobre metralhas próxima ao matadouro e sugeriu, que esse tipo de
147 material seja colocado nos acessos de maior fluxo nas comunidades rurais
148 para melhorar o acesso, inclusive do ônibus escolar. Somou favorável ao
149 requerimento. Voto a favor. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA
150 Falou sobre as respostas dos requerimentos no mesmo sentido. Falou
151 sobre as dificuldades enfrentadas por moradores da zona rural,
152 mencionou a Fazenda Lajes e destacou o comércio do leite. Somou
153 favorável ao requerimento. Disse que a situação da estrada vicinal
154 próximo do matadouro é muito crítica. Somou favorável e solicitou a
155 sensibilidade do Poder Executivo. Com a palavra a vereadora ROBEHTA
156 NUNESDisse que o requerimento é uma reivindicação dos moradores da
157 zona rural que estão sofrendo com o difícil acesso. Falou sobre o período
158 chuvoso. Solicitou que o Prefeito atenda o requerimento e que chegue nas
159 comunidades rurais com os serviços de melhoria nas estradas e com o
160 roço. Requerimento em votação. Requerimento aprovado.
161 REQUERIMENTO MOÇÃO DE PESAR N2 011/2019-CMP de autoria da
162 Vereadora Lucélia Ribeiro Dantas. Requer que conste em Ata Moção de
163 Pesar aos Familiares da Senhora Maria de Fátima Fernandes Santos (Maria
164 de Zé Nilson). REQUERIMENTO MOÇÃO DE PESARN2 012/2019-CMP de
165 autoria da Vereadora Lucélia Ribeiro Dantas. Requer que conste em Ata
166 Moção de Pesar aos Familiares da Senhora Raimunda Maria Bezerra da
167 Silva (Raimunda de Dr). REQUERIMENTOMOÇÃO DEPESARN2 013/2019-
168 CMP de autoria da Vereadora Lucélia Ribeiro Dantas e Manoel Lindomar
169 de Almeida Melo, Requer que conste em Ata Moção de Pesar aos
170 Familiares da Senhora Maria Antônia de Almeida (Maria de Felix). A
171 Presidente disse que são momentos difíceis e momentos de dor ao perder
172 um ente querido e que se solidarizava com os familiares e desejou o reino
173 dos céus a todos que partiram. A vereadora Roberta solicitou que
174 colocasse seu nome em todas as moções de pesar apresentadas na Casa.
175 Moções em votação. Moções aprovadas. A Presidente solicitou que cada
176 vereador se manifeste com relação aos nomes nas moções de pesar, 'que
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177 seja através de uma ligação ou até mesmo de uma mensagem no grupo do
178 whatsapp. Encerrada a ordem do dia. Palavra facultada pela ordem: Com a
179 palavra o vereador RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA Saudou a
180 Presidente, os colegas vereadores, os presentes na Galeria e em nome de
181 Boião saudou os ouvintes da FM. Mencionou a quantidade de
182 requerimentos apresentados nessa Legislatura. Falou sobre os
183 requerimentos apresentados. Falou sobre os acidentes acontecidos nos
184 últimos dias. Disse que tem convicção que os vereadores estão cumprindo
185 com os seus deveres. Falou sobre solicitações e reivindicações feitas ao
186 DETRAN. Falou sobre resposta do Executivo a requerimentos de sua
187 autoria. Falou sobre valores arrecadados em IPVA nos meses de março e
188 abril de 2019. Fez apelo ao Poder Executivo e sugeriu que esses serviços
189 sejam feitos com os valores arrecadados do IPVA. Falou sobre
190 reclamações da população com relação a Iluminação Pública. Encerrou

'-' 191 suas palavras agradecendo a todos. Com a palavra a vereadora ANA
192 KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA Saudou a Presidente, saudou os
193 colegas vereadores, em nome de Soraia saudou os presentes na Galeria,
194 saudou os funcionários da Casa e em nome de Léo, seu primo, e do seu
195 sogro, Dedé, saudou os ouvintes da FM. Agradeceu as inúmeras
196 mensagens recebidas pela passagem do seu aniversário em 28 de abril.
197 Parabenizou o Poder Executivo em parceria com a Secretaria de
198 Infraestrutura pela realização das manutenções nos calçamentos de ruas
199 no Bairro da Estação e pela limpeza do Cemitério. Solicitou que o Poder
200 Público disponibilize dois funcionários para ficarem à disposição do
201 Cemitério. Falou sobre reforma da Praça da Capela e solicitou que o Poder
202 Público faça a limpeza no local, antes da retomada das obras. Parabenizou

\J 203 a postura do vereador Alexandre frente a Presidência quando da ausência
204 da vereado Presidente, Lucélia Ribeiro Dantas, na última sessão. Falou
205 sobre a audiência pública requerida através do seu mandato. Parabenizou
206 todos os profissionais de enfermagem pelo seu dia comemorado em 12 de
207 maio. Falou sobre o dia das mães e desejou um dia especial à todas.
208 Encerrou suas palavras desejando um feliz e abençoado dia das mães a
209 todos, e destacou as vereadoras tucélla e Roberta. A Presidente Lucélia
210 agradeceu e retribuiu um feliz dia das mães a vereadora Ana Karla. Com a
211 palavra o vereador THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou a
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212 Presidente, os colegas vereadores, em nome de Tercler saudou os
213 presentes na Galeria e em nome de Nega, Luciana, e familiares de dona
214 Marias das Graças, moradoras da Comunidade Gameleira saudou os
215 ouvintes da FM. Externou seus sentimento de pesar juntamente com o ex-
216 prefeito Possidônio, ao vereador Manoel Lindomar pelo falecimento de
217 sua mãe, dona Maria de Félix. Falou sobre os agradecimentos da
218 vereadora Ana Karla aos requerimentos atendidos pelo Executivo
219 Municipal e ressaltou que nos moldes em que estar, pavimentações e
220 danificações as malhas viárias do Município é falta de visão do gestor.
221 Falou sobre buracos e crateras em virtudes das chuvas, pelo tempo, e
222 transportes pesados que passam e destacou a falta de saneamento básico
223 nas ruas. Disse que o município deve atender ao Plano Municipal de
224 Saneamento Básico. Disse que o Município tem até o final do ano para

'-' 225 renovar a concessão do fornecimento de água no município e destacou o
226 Plano municipal de Saneamento Básico. Falou sobre a Policlínica. Falou
227 sobre o Projeto de Lei de sua autoria que é referência em vários
228 municípios no Brasil. Com apalavra a vereadora ROBERTA RAVANNE

229 NUNES LEITE saudou a Presidente, os colegas vereadores, os presentes na
230 Galeria e ouvintes da FM. Disse que estão mais uma vez reunidos na Casa
231 Legislativa para cumprir o papel que é representar o Povo. Ressaltou que
232 ouviu atentamente as palavras do vereador Thiago e concordou com umas
233 e discordou de outras. Falou sobre as dificuldades enfrentadas por todos
234 os municípios. Lembrou, que mesmo diante das dificuldades, o Município
235 dispõe de cardiologista, ortopedista, neurologista, entre outros. Falou
236 sobre limpeza pública. Solidarizou-se com os familiares de Manoel
237 Lindomar, pelo falecimento da sua mãe. Falou sobre o debate sadio na
238 casa. Disse que todos os gestores tem falhas em sua administraçãq,
239 acertam e erram. Falou sobre administrações passada e mencionou a
240 gestão do ex-prefeito Possidônio Uueiroga. A Presidente Lucélia falou
241 sobre os debates, falou sobre o tempo de uso da Tribuna; mencionou a
242 exceção aberta à vereadora Roberta e solicitou dos nobres vereadores
243 que se inscrevam antes para que não fiquem solicitando partes. Solicitou a
244 compreensão do vereador Thiago pelo posicionamento da vereadora com
245 relação a um ponto de vista referente à Saúde. Com a palavra o vereador
246 MANOEL LlNDOMAR DE ALMEIDA MELO. Saudou a Presidente, os colegas
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247 vereadores, os presentes na Galeria, e em nome do seu filho Maurício e
248 de Dra. Patrícia saudou os ouvintes da FM. Registrou a presença de Soraia
249 Cortez. Falou sobre o trabalho desempenhado por Moura em Natal. Falou
250 sobre investimento na 5aúde do Município de Patu. Falou sobre gastos; e
251 débitos da C05ERN deixados por gestores passados. Disse que a união de
252 todos faz o município crescer. Ressaltou a importância de instalações de
253 fábricas para geração de emprego e renda para a população patuense.
254 Enalteceu os requerimentos da vereadora Roberta. Falou sobre roço e
255 metralhas e mencionou o tempo chuvoso. Falou sobre os recursos do
256 ICM5 e 155. Falou sobre investimento do prefeito Rivelino em saúde,
257 reformas e ampliações de escolas, manutenções de ruas e manutenções
258 em iluminação pública. Ato seguinte a Vereadora Presidente justificou que
259 o Vereador Thiago havia solicitado o direito de resposta a fala da
260 Vereadora Roberta, na qual não havia concedido por entender não houve
261 motivo para direito de resposta, em seguida ressaltou que os vereadores
262 devem se preocupar com os mandatos e destacou as eleições de 2020.
263 Falou sobre requerimentos apresentados. Ressaltou a importância de
264 buscar Emendas junto aos Deputados, para melhorar o desenvolvimento
265 do Município, e assim poder cobrar do prefeito a execução das ações. A
266 Presidente LUCÉLlA parabenizou Rayra, filha do vereador Resenildo, pela
267 passagem do seu aniversário. Falou sobre o dia do Trabalho e parabenizou
268 todos os profissionais. Abraçou todas as mães e agradeceu a Deus por ter
269 a sua. Solidarizou-se com todas as mães que perderam seus filhos nos
270 últimos dias. Agradeceu a presença de todos e convidou toda população e
271 os vereadores para a próxima Sessão que acontecerá dia 15 de maio de
272 2019, às 15hs. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente encerrou a
273 Sessãoem Nome de Deus e da Lei Orgânica do Município de Patu. Tendo
274 eu I-,s .\:.~; '"' ·ty'\"" \)l \v LA... !\I..- ..~....LROBERTA RAYANNENUNES LEITE,1ª" )
275 Secretaria, desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que após lida e,
276 em tudo estando conforme, será aprovada assinada pelos senhores
277 vereadores presentes à Sessão. PATU- , em 08 de maio de 2019.
278
279 ALEXANDRECORTEZCOSTA
280
281
282
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