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ATA DA 6ª SESSÃOORDINÁRIA DO 5º PERíODO LEGISLATIVODE 2019,
REALIZADANO DIA 29 DEMAIO DE2019.

Aos 29(vinte e nove) 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 6ª SESSÃOORDINÁRIA DO SQ PERíODO LEGISLATIVODE
2019. Os trabalhos foram iniciados às lS:00hs, sob a Presidência do Vice
presidente ALEXANDRE CORTEZ COSTA. Em seguida, o Presidente
convocou o vereador FRANCISCOJOSÉDE MOURA para tomar assento à
Mesa e assumir a função de Segundo Secretário. 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
COSTA, FRANCISCOJOSÉDE MOURA, ROBERTARAVANNE NUNES LEITE,
MANOEL LlNDOMAR DE ALMEIDA MELO e THIAGO QUEIROGA SOLANO
VALE, e ausência justificada dos vereadores RODOLFO HENRIQUE
GODEIROMAIA, RESENILDOERNESTODA SILVA, e da vereadora LUCÉLlA
RIBEIRO DANTAS. Constatado quórum suficiente para a abertura da
Sessão. O Senhor Presidente comunicou sobre o consenso dos nobre
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 senhores vereadores a
assinarem o Livro de Ata e o Livro de Presença Em seguida, o senhor
Presidente solicitou a Primeira Secretária que procedesse com a leitura
das matérias em pauta na Ordem do Dia, que constou do seguinte:
REQUERIMENTO Nº 039/2019-CMP de autoria da Vereadora Lucélia
Ribeiro Dantas. REQUERIMENTO Nº 040/2019-CMP de autoria do
Vereador Thiago Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTO Nº 041/2019-
CMP de autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale.
REQUERIMENTO Nº 042/2019-CMP de autoria do Vereador Thiago
Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTO Nº 043/2019-CMP de autoria do
Vereador Thiago Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTO Nº 044/2019-
CMP de autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale.
REQUERIMENTO Nº 045/2019-CMP de autoria do Vereador Thiago
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36 Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTO Nº 046/2019-CMP de autoria do
37 Vereador Thiago Queiroga Solano Vale. INDICAÇÃO Nº 003/2019-CMP de
38 autoria dos Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale, Rodolfo Henrique
39 Godeiro Maia e Ana Karla Figueiredo Cavalcanrs Costa. INDICAÇÃO Nº
40 004/2019-CMP de autoria dos Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale,
41 Rodolfo Henrique Godeiro Maia e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa.
42 Ato seguinte, a senhora Presidente deu início a Ordem do Dia.
43 REQUERIMENTO Nº 040/2019-CMP de autoria do Vereador Thiago
44 Queiroga Solano Vale. Requer do Poder Executivo Municipal, a construção
45 de um reservatório de resíduos sólidos. Requerimento em discussão. Com
46 a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA.Saudou a todos. Disse que é um
47 requerimento de muita importância devido a situação em que o Município
48 se encontra em termos de lixo. Disse que o Município ocupa ilegalmente o

~ 49 espaço para depósito do lixo. Ressaltou que o Município já poderia ter
50 procurado vários setores para a construção de um reservatório para
51 resíduos sólidos. Falou sobre o abate dos animais infectados pelo calazar e
52 disse que é uma questão de saúde pública. Falou que é de extrema
53 importância que o Município atenda ao requerimento. Solicitou dos
54 nobres vereadores a aprovação do requerimento. Com a palavra a
55 vereadora ANA KARLAsomou ao requerimento. Enfatizou a importância
56 em se ter um reservatório de resíduos sólidos. Falou de um requerimento
57 com o mesmo objetivo apresentado na legislatura passada, de sua autoria.
58 Disse que o lixão fica a poucos metros do açude do paulista e solicitou que
59 o Município faça um estudo de um novo local. Ressaltou a importância do
60

61
requerimento. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
maioria de votos. REQUERIMENTO Nº 041/2019-CMP de autoria do

62 Vereador: Thiago Queiroga Solano Vale. Requer do Poder Executivo
63 Municipal que através da Secretaria Mun. do Meio Ambiente, adquira
64 equipamentos para reciclagem de lixo, incentivando assim os catadores do
65 nosso município. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador
66 THIAGO QUEIROGA. Disse que a reciclagem do lixo é uma atividade muito
67 lucrativa em vanos lugares. Falou sobre equipamentos para
68 processamento do lixo. Ressaltou que o Município poderia incentivar e
69 criar um selo de apoio ao Meio Ambiente. Falou sobre a campanha do
70 Natal, com as garrafas peti e ressaltou que o Município poderia engajar os
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71 catadores na Campanha. Disse que poderia ser uma atividade lucrativa e o
72 Município ser pioneiro no tratamento do lixo. Solicitou dos nobres
73 vereadores a aprovação do requerimento e que o mesmo seja tendido
74 pelo Poder Executivo. Com a palavra a vereadora ANA KARLA somou
75 favorável ao requerimento. Enfatizou a importância do requerimento e
76 disse que acredita na sustentabilidade. Disse que o mundo só vai pra
77 frente se tentar incentivar a sociedade a ter uma cultura de
78 sustentabilidade e mencionou o artesanato através do lixo. Com a palavra
79 o vereador FRANCISCOJOSÉem nome do Presidente Alexandre, saudou
80 os colegas vereadores e em nome de Thiago saudou os presentes na
81 Galeria. Falou sobre lixeira feita de pneu. Falou sobre cooperativa e
82 solicitou apoio dos nobres vereadores para se engajarem na luta em busca
83 de melhorias para a reciclagem do lixo no Município. Requerimento em

" 84 votação. Requerimento aprovado por maioria de votos. REQUERIMENTO
85 N2 042/2019-CMP de autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale.
86 Requer ao Poder Executivo Municipal, a conclusão da obra do campo de
87 futebol no Módulo Esportivo. Requerimento em discussão. Com a palavra
88 a vereadora ANA KARLAfalou sobre a importância do requerimento. Falou
89 sobre incentivo aos jovens através do esporte. Somou favorável ao
90 requerimento. Solicitou que o Poder Executivo atenda ao requerimento
91 por ser de suma importância para os jovens do Município. Com a palavra o
92 vereador THIAGO QUEIROGA Agradeceu as palavras da vereadora Ana
93 Karla. Disse que a questão do campo do módulo esportivo é absurda.
94 Falou sobre investimento feito no Campo do Módulo pelo ex-prefeito à
95

96

97

época Possidônio Queiroga. Falou sobre recursos destinado as obras e o
prazo para sua conclusão. Disse que é necessário que o Município se
compadeça com os atletas que sonham em se destacar em uma

98 modalidade esportiva. Solicitou aos colegas vereadores que somem
99 favorável ao requerimento e que o prefeito realize a conclusão das obras,
100 O Presidente somou ao requerimento. Falou sobre os atletas de futsal do
101 Município. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
102 maioria de votos. REQUERIMENTO N2 043/2019-CMP de autoria do
103 Vereador: Thiago Queiroga Solano Vale. Requer do Poder Executivo
104 Municipal, que seja prestada explicações e cópias dos contratos referente
105 aos dados informados sobre todos os gastos no Portal da Transparência.
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106 Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO
107 QUEIROGADisse que o requerimento apresentado é uma preocupação da
108 sua bancada e de todos os patuenses. Disse que o Município tem
109 contratos com altos valores e pouco serviço ofertado à população. Disse
110 que está reapresentado o requerimento. Falou sobre a falta de resposta
111 ao requerimento. Ressaltou que o requerimento apresentado é uma
112 forma do Legislativo em analisar os contratos. Falou sobre a folha de
113 pagamento do Município e os salários absurdos. Solicitou aos colegas
114 vereadores a aprovação do requerimento e que o Município envie à
115 Câmara os documentos para serem analisados. Requerimento em
116 votação. Requerimento aprovado por maioria de votos. REQUERIMENTO
117 Nº 044/2019-CMP de autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale.
118 Requer do Poder Executivo Municipal que seja feita a adequação do

6.; 119 Matadouro Público aos padrões de higiene e segurança da vigilância
120 sanitária e demais órgãos fiscalizadores. Requerimento em discussão. Com
121 a palavra o vereador THIAGO QUEIROGADisse que está reapresentado o
122 requerimento e falou sobre a resposta do requerimento anterior enviado
123 pelo Executivo Municipal recentemente. Mencionou o abate de animais e
124 falou sobre sua visita juntamente com o vereador Rodolfo Maia ao
125 Matadouro. Solicitou que o Município compre a pistola para o abate de
126

127

128

129

130

131

animais. Fez apelo aos colegas vereadores para aprovação do
requerimento e solicitou que o Executivo atenda ao requerimento e se
adeque aos moldes da Vigilância Sanitária, e que os demais órgãos
fiscalizadores possam analisar tudo o que está acontecendo.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado por maioria de votos.
REQUERIMENTO Nº 045/2019-CMP de autoria do Vereador Thiago

132 Queiroga Solano Vale. Requer do Poder Executivo Municipal, que faça um
133 cronograma para pagamento dos fornecedores do município de Patu.
134 Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO
135 QUEIROGA.Disse que a população e o comércio sofre demais e pediu que
136 o Município tenha dignidade de quitar com os fornecedores para que o
137 serviço público de Patu não seja afetado. Requerimento em votação.
138 Requerimento aprovado por maioria de votos. REQUERIMENTO Nº
139 046/2019-CMP de autoria do Vereador: Thiago Queiroga Solano Vale.
140 Requer do Poder Executivo Municipal, que faça um cronograma para



5

141 pagamento dos salários atrasados dos cargos comissionados do município.
142 Requerimento em discussão. Sem discussão. Requerimento em votação.
143 Requerimento aprovado por maioria de votos. INDICAÇÃO N2 003/2019-
144 CMP de autoria dos Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale, Rodolfo
145 Henrique Godeiro Maia e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa Que
146 Requer do Poder Executivo Municipal, a contratação de um médico
147 pediatra para Patu. Indicação em discussão. Com a palavra o vereador
148 THIAGO QUEIROGA. Disse que o Município precisa muito de um médico
149 pediatra. Disse que é uma especialidade muito importante, por ser
150 necessário e urgente. Ressaltou a importância em se reparar essa
151 deficiência que é grande. Com a palavra a vereadora ANA KARLAreforçou
152

153

154

o requerimento da bancada. Enfatizou a importância de um médico
pediatra no Município. Falou sobre epidemias e viroses. Falou sobre a
grande dificuldades de pais que não tem condições de se deslocar para

155 outros município. Falou sobre atendimentos na Policlínica. Somou
156 favorável ao requerimento. O Presidente comunicou que a Indicação será
157 encaminhada ao Poder Executivo Municipal. INDICAÇÃO N2 004/2019-
158 CMP de autoria dos Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale, Rodolfo
159 Henrique Godeiro Maia e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. Requer
160 do Poder Executivo Municipal, a construção de um Centro de Convivência
161 na Praça José Pereira de Queiroz - "Praça do Povo". Indicação em
162 discussão. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA Falou sobre o
163 espaço da Praça do Povo e o seu potencial. Falou sobre a sujeira, o mato e
164 a vulnerabilidade social na Praça. Falou sobre sua preocupação e Frisou a
165

166

167

importância em ser edificado um centro de convivência na Praça do Povo,
para dar possibilidade a se fazer um calendário mensal de feira de ampla
negociação que alcance vários pontos do comércio, e destacou a

168 agricultura familiar, agropecuária, artesanato, dentre outros. Disse que é
169 uma ferramenta de promoção cultural, de combate a vulnerabilidade
170 social e uma plataforma de desenvolvimento econômico para o município.
171 Disse que a Indicação é um reforço a mais, para quando chegar ao Poder
172 Executivo. Falou sobre geração de Emprego e fator de desenvolvimento
173 econômico e disse que Patu é uma das cidades da Região Oeste com o
174 maior índice de desemprego do Rio Grande do Norte. O Presidente
175 comunicou que a Indicação seria encaminha ao Executivo Municipal.
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176 Encerrada a ordem do dia. Palavra facultada pela ordem: Com a palavra o
177 vereador FRANCISCO JOSÉ DE MOURA Saudou o Presidente, os colegas
178 vereadores, os presentes na Galeria, e em nome dos moradores da
179 Comunidade Jatobá saudou os ouvintes da FM. Justificou sua ausência na
180 última sessão. Falou sobre sua visita ao Secretário de Desenvolvimento
181 Econômico, Jaime Calado e falou sobre cooperativa de lacticínio. Convidou
182 os vereadores para formar uma comissão para visitar a cooperativa dos
183 catadores de lixo e reciclagem em Natal. Disse que é um meio de limpar a
184 cidade e valorizar os catadores de lixo. Falou sobre sua visita a
185 Comunidade Jatobá e disse que o seu trabalho é voltado para
186 proporcionar o bem estar ao cidadão patuense. Disse que em visita a
187 Comunidade Jatobá, visitou a Escola e constatou a inexistência de uma
188 porta no banheiro e solicitou que providencias fossem tomadas. Falou
189

190

191

sobre contratação de médico pediatra para o município. Falou sobre a
cirurgia da esposa de Zé Gavião. Encerrou suas palavras desejando um
bom final de semana a todos. Com a palavra a vereadora ROBERTA

192 RAYANNE NUNES LEITE saudou o Presidente, os colegas vereadores, e os
193 presentes na Galeria e ouvintes da FM. Enfatizou sua alegria e mencionou
194 o aniversário de pessoas da sua família no mês de maio. Falou sobre o
195 evento do cadastramento da carteira do artesão. Convidou todos para
196 participarem do evento Corpus Christis, de iniciativa dos amigos Cristina e
197 Resinaldo, que acontecerá no mês de junho. Falou sobre o Turismo no
198 Município. Convidou toda população para a Audiência Pública de
199 propositura do Deputado Dr. Bernardo, dia 31 de maio, na Câmara
200 Municipal. Parabenizou todos os envolvidos na Romaria do Terço dos
201 Homens. Convidou todos para o Arraiá do amigo Reis, que acontecerá dia

" 202 01 de junho. Agradeceu a oportunidade de estar ocupando uma cadeira
203 no Legislativo Municipal representado a população Patuense. Com a
204 palavra a vereadora ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA
205 Saudou o Presidente, saudou os colegas vereadores, saudou os
206 funcionários da Casa, saudou os presentes na Galeria, e os ouvintes da
207 FM. Falou sobre as discussões importantes na Casa e mencionou os
208 requerimentos e Indicações apresentadas. Enalteceu a fala da vereadora
209 Roberta e frisou a importância do evento de Corpus Christis, de iniciativa
210 de Cristina e Resinaldo. Falou sobre o Arraiá do Amigo Reis. Falou sobre a
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211 Bueira da Sabóia Filho, agradeceu e parabenizou a Administração
212 Municipal pelo início dos serviços. Solicitou do Poder Executivo a
213 reparação das luminárias na Praça João Carlos. Disse que o seu mandato
214 está à disposição da população. Encerrou suas palavras desejando boa
215 tarde a toda população. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA
216 SOLANO VALE saudou o Presidente, os colegas vereadores, em nome de
217 Zé Catolé saudou os presentes na Galeria e ouvintes da FM. Parabenizou o
218 vereador Moura pela passagem do seu aniversário. Falou sobre as lutas
219 dos vereadores para atender a população patuenses. Falou da sua
220 felicidade em ver as ações e trabalhos dos colegas sendo realizados. Falou
221 sobre o Microcrédito Empreendedor; Café Cidadão e ambulância
222 adquirida para o Município. Falou sobre investimento de mais de um
223

224

225

milhão de reais em propaganda sobre o Potencial Turístico do Município,
mundo a fora; Falou sobre operação tapa buraco; falou sobre programa da
Companhia Estadual de Habitação. Disse que não está na Casa só para

226 cobrar, estar para sugerir ações. Disse que o seu mandado é com
227 simplicidade. Falou das suas viagens a Natal, com recursos próprios,
228 sempre buscando melhorias para a população Patuense. Falou sobre a
229 Audiência Pública e convidou toda população para se fazer presente no
230 dia 31 de maio de 2019, na Câmara Municipal. Falou sobre a quantidade
231 de residências sendo abastecidas pela CAERN e mencionou as faturas
232 passadas. Ressaltou a importância da cidade inteira ter o abastecimento
233 normalizado. Frisou que o reservatório, na cidade de Assú está com trinta
234 e cinco por cento da sua capacidade. Ressaltou a importância da
235 população ter o seu abastecimento e a pagar um preço justo. Encerrou
236 suas palavras agradecendo a oportunidade e deixou um abraço a
237 população. O Presidente ALEXANDRE CORTEZ COSTA em nome do seu
238

239

240

241

242

243

244

245

avô Dida, saudou toda população Patuense. Falou sobre a união dos
vereadores em buscas de melhorias para a comunidade Patuense. Falou
sobre o trabalho dos vereadores. Agradeceu a presença de todos e
convidou toda população e os vereadores para a próxima Sessão que
acontecerá dia 05 de junho de 2019, às lshs. Não havendo mais nada a
tratar, a Presidente encerrou a Sessãoem Nome de Deus e da Lei Orgânica

+- . " ,'-do Município de Patu. Tendo eu t. ':~.jI.-\ k,\'t", TI/I<..- "M)A_. , "'_ ,\,k ___
}

ROBERTARAYANNE NUNES LEITE, 1ª Secretaria, desta Casa Legislativa,



8

246 lavrado a presente Ata, que após lida e, em tudo estando conforme, será
247 aprovada e assinada pelos senhores vereadores presentes à Sessão. PATU-
248 RN, em 29 de maio de 2019.

249

250 ALEXANDRE CORTEZ COST
251
252
253
254
255
256
257
258
259

260 RESENILDO ERNESTO DA SILVA
261

262 RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA
263

264 ROBERTA RAYANNE NUNES LEITE
265

266 THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE

ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA

FRANCISCOJOSÉ DE MOU~

LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS
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