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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERíODO LEGISLATIVO DE 2018,
REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018.

Aos 26(vinte e seis) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito
(2018) 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 12ª SESSÃOORDINÁRIA DO 3Q PERíODO LEGISLATIVODE
2018. Os trabalhos foram iniciados, sob a Presidência da vereadora
LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS. A Presidente solicitou que o primeiro
secretário 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, RESENILDO ERNESTO DA SILVA,
ROBERTA RAVANNE NUNES LEITE, RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA,
SUETONEO OLIVEIRA MOURA, e THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE.
Constatado quórum para a abertura da Sessão. Ato seguinte a senhora
Presidente solicitou que o Primeiro Secretário procedesse com a leitura da
Ata da Sessão anterior. Por consenso de todos os vereadores foi solicitada
a dispensa da leitura da Ata. Ata em votação. Ata aprovada por
unanimidade. A senhora Presidente convidou os senhores vereadores a
assinarem a Ata e o Livro de Presença. Em seguida, a senhora Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com a leitura das matérias
em pauta na Ordem do Dia, que constou do seguinte: PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO Nº 002/2018 - PMP. Ato seguinte, a senhora Presidente deu
início a Ordem do Dia e comunicou a votação em segundo turno do
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 002/2018 - PMP que Dispõe sabre
Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019 e
dá outras providências. PARECERES EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DE
LEGISLAÇÃO, JUSTiÇA E REDAÇÃO FINAL E FINANÇ~S, ORÇAMENTO E
FISCALIZAÇÃO AO PROJETO DE LEI EXECUTIVO Nº 002/2018 - PMP.
Pareceres e Projeto de Lei em discussão. Sem discussão. Projeto de Lei
em votação. Projeto de Lei aprovado por unanimidade de votos.
Encerrada 3 ordem do dia. A Senhora Presidente comunicou sobre a
última Sessão do Período Legislativo. Palavra facultada pela ordem. Com a
palavra o vereador RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou a
Presidente, os colegas vereadores, os presentes na Galeria e ouvintes da
FM. Falou sobre o período legislativo e disse que o objetlvo dos
parlamentares é que haja união de todos em benefício de toda população.
Falou sobre o recesso pariamentar. Falou sobre as matérias apresentadas
durante o período legislativo. Disse que o seu voto vem através de sua
opinião e que não se deixa levar por terceiros. Ressaltou que foi eleito
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para trabalhar pela população e que honra seus votos e sua família.
Mencionou o apoio da população e o agradecimento de todos pelo bom
mandato desempenhado. Falou sobre cobranças da população e
mencionou visitas aos bairros em busca de soluções para os problemas
enfrentados pela população. Desejou um bom recesso a todos e que
voltem com mais força de vontade para que possam apresentar
requerimentos e projetos que beneficiem a população, Agradeceu a
população e aos nobres vereadores pelos projetos e requerimento
apresentados. Encerrou suas palavras desejando um bom recesso a todos.
Com a palavra a Vereadora ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA
saudou a Presidente, os colegas vereadores, os presentes na Galeria e
ouvintes da FM. Enalteceu a fala do vereador Rodolfo. Disse que não tem
estrelismo. Disse que respeita a atitude de todos os colegas vereadores.
Falou sobre o Projeto da Guarda. Falou sobre a necessidade de realização
de concurso público. Disse que quer deixar um legado de respeito. Que os
nove vereadores tem convicção e sabe de si. Ressaltou que não quer usar
seu mandato para proferir palavras e depois se arrepender. Finalizou suas
palavras parabenizando Suetoneo pelos 14 anos de casamento e ressaltou
também seus vinte anos de casada. Falou sobre as discussões sabias e o
respeito para com todos na Casa. Desejou um bom recesso a todos. Com a
palavra o vereador FRANCISCO JOSÉ DE MOURA saudou a Presidente,
colegas vereadores, os presentes na Galeria e ouvintes da FM. Agradeceu
a Deus, aos homens e as mulheres. Agradeceu os colegas vereadores pela
harmonia na Casa. Agradeceu a população Patuense, moradores da Zona
urbana e Rural. Agradeceu aos funcionários da Casapelo trabalho na Casa.
Encerrou suas palavras desejando um bom recesso a todos. Com a palavra
o vereador SUETONEO OLIVEIRA MOURA saudou a todos. Falou sobre o
dia de trabalho na Casa. Falou sobre o dia produtivo. Falou sobre a
reunião das comissões. Falou sobre os discursos proferidos nas sessões.
Agradeceu a sua esposa pelos 14 anos de casados. Parabenizou os colegas
pelo trabalho desenvo!vido ao longo do terceiro período legislativo.
Enviou votos de pesar aos familiares de Mundico Moura, irmão do médico
Ednardo Moura. Parabenizou a Presidente pelo mandato desempenhado
na Casa. Falou sobre o recesso parlamentar e desejou aos nobres
vereadores que todos voltem com ideias novas, mente renovada e que
possam fazer várias reuniões e sessões de forma pacífica. Parabenizou a
vereadora Ana Karla pelo aniversário de casamento. Encerrou suas
palavras desejando boa tarde a todos. Com a palavra o vereador THIAGO
QUEIROGA SOLANO VALE saudou a Presidente, os colegas vereador~s,
presentes na Galeria e ouvintes da FM. Fa!ou sobre o final do terceiro
período legislativo. Falou sobre os seus votos, posicionamentos e~
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83 verdade que traz a Casa. Falou em pensamento de mudança, crescimento
84 e fortalecimento do Município. Falou sobre projetos apresentados na Casa
85 e os votos de cada parlamentar. Falou sobre o Projeto de Lei da Guarda
86 Municipal e ressaltou a necessidade de um concurso público. Disse que o
87 município precisa de uma nova visão de futuro e ressaltou que o povo de
88 Patu rejeita a administração pública. Disse que almeja que a Câmara
89 Municipal se fortaleça cada vez mais. Ressaltou que ninguém precisa de
90 estrelismo, e sim de atitude. Desejou ao vereador Suetoneo anos e mais
91 anos com a esposa, e ressaltou que a família é o principal alicerce. Desejou
92 aos nobres vereadores um bom retorno para o quarto período.
93 Parabenizou a vereadora Ana Karla pelos vinte anos de casada. Encerrou
94 suas palavras desejando boa tarde a todos. A Presidente LUCÉLlA RIBEIRO
95 DANTAS saudou a todos. Falou sobre os trinta dias de recesso

parlamentar e ressaltou que independente do recesso parlamentar os
vereadores estão sempre em busca de melhorias para a população. Disse
que ser político é uma missão e que todos abrem mãos de suas famílias e
anseios para estar sempre em defesa e buscando o melhor para a
comunidade. Agradeceu aos nobres vereadores pela compreensão
durante o terceiro período legislativo. Disse que durante o período de
convivência todos tem que saber ouvir e argumentar. Falou sobre os três
anos à frente da Presidência da Casa. Falou sobre o concurso público.
Falou sobre o projeto da Guarda Municipal. Agradeceu aos servidores da
Casa pelo trabalho ao longo do período. Agradeceu a bancada da situação
pela união. Falou sobre os funcionários que estiveram no ITEP e
mencionou a ação para emissão da Carteira de Identidade. Agradeceu a
Wanda Godeiro pela disponibilidade da FM Educadora Patuense.
Comunicou sobre os trinta dias de recesso parlamentar durante o mês de
julho, retornando as atividades normais em agosto. Não havendo mais
nada a tratar, a Presidente encerrou a Sessão em Nome de Deus e da Lei
Ojiânica do Município de Patu. Tendo eu
~\ ...'x? J.o~-~a4M(Francisco José de Moura, 1º Secretario,
desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que após lida e, em tudo
estando conforme, será aprovada e inada pelos senhores vereadores
presentes à Sessão. PATU-RN,e de junho de 2018
ALEXANDRECORTEZCOSTA

ANA KARLAFIGUEIREDOCAVALCANTECOSTA~l

FRANCISCOJOS' EMOURfr :=b ,..---
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