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ATA DA 6ª SESSÃOORDINÁRIA DO 4!! PERíODO LEGISLATIVODE 2018,
REALIZADANO DIA 17 DEOUTUBRO DE2018.

Aos 17(dezessete) dias do mês de outubro 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 6ª SESSÃOORDINÁRIA DO 4º PERíODO LEGISLATIVODE
2018. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidência da
vereadora Lucélia Ribeiro Dantas. Em seguida a Senhora Presidente
solicitou que o primeiro secretário efetuasse a chamada dos Senhores
Vereadores para verificação de Quórum, onde foi constatada a presença
de ALEXANDRE CORTEZCOSTA, ANA KARLA FIGUEIREDOCAVALCANTE
COSTA, FRANCISCO JOSÉ DE MOURA, LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS,
ROBERTARAVANNE NUNES LEITE,RODOLFO HENRIQUEGODEIRO MAIA
SUETONEO OLIVEIRA MOURA, THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE e
ausência justificada do vereador RESENILDO ERNESTO DA SILVA.
Constatado quórum suficiente para a abertura da Sessão. Ato seguinte a
Senhora Presidente comunicou que de acordo com consenso dos
vereadores foi dispensada a leitura da Ata. Ata em discussão. Sem
discussão. Ata em votação. Ata aprovada. A Senhora Presidente convidou
os senhores vereadores a assinarem a Ata e o Livro de Presença. A
Senhora Presidente homenageou todos os professores pelo seu dia
comemorado em 15 de outubro e destacou as professoras Graça Santos,
Neta Torquato e o professor Zé Bezerra. 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
DECRETO DO PODER LEGISLATIVO Nº 014/18- CMP de autoria do
Vereador Francisco José de Moura. PROJETODE DECRETODO PODER
LEGISLATIVON!! 015/18- CMP de autoria do Vereador Francisco José de
Moura. PROJETODE DECRETODO PODERLEGISLATIVON!! 016/18- CMP
de autoria do Vereador Francisco José de Moura. PROJETODE DECRETO
DO PODERLEGISLATIVON!! 017/18- CMP de autoria do Vereador Rodolfo
Henrique Godeiro Maia. PROJETODE DF.CRETODO PODER LEGISLATIVO
N!! 018/18- CMP de autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia.
REQUERIMENTO N!! 064/2018-CMP de autoria do Vereador Thiago
Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTO N!! 06S/2018-CMP de autoria do
Vereador Thiag.o Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTO N!!070/2018-
CMP. de autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia. Ato
segum~e, a senhora Presidente deu início a Ordem do Dia: A Presidente
co~unlcou que de acordo com o consenso de todos os vereadores os
Projetas de Decretos Legislativos não serão encaminhados às comissões
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42 PROJETO DE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO Nº 014/18- CMP de
43 autoria do Vereador Francisco José de Moura: Dispõe sobre a Concessão
44 do Título de Cidadão Patuense a Nestor Rodrigues Neto e dá outras
45 providências. Projeto em discussão. Com a palavra a vereadora ROBERTA
46 NUNES. Enalteceu o Projeto apresentado. Disse que Nestor é um cidadão
47 de bem e dedicou sua vida aos estudos. Renomado médico cardiologista e
48 que é merecedor do título. Projeto em votação. Projeto aprovado.
49 PROJETO DE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO Nº 015/18- CMP de
50 autoria do Vereador Francisco José de Moura: Dispõe sobre a Concessão
51 do Título de Cidadã Patuense a Claudia Ferreira da Silva Moura e dá outras
52 providências. Projeto em discussão. Com a palavra o vereador MOURA
53 falou sobre a dedicação de Cláudia para com a família mencionou os vinte
54 e cinco anos de convivência. Ressaltou que a mesma é merecedora do
55 título em razão do tempo de convívio no município. Projeto em votação.
56 Projeto aprovado. PROJETO DE DECRETODO PODER LEGISLATIVO Nº
57 016/18- CMP de autoria do Vereador Francisco José de Moura: Dispõe
58 sobre a Concessão do Título de Cidadão Patuense a Dr. Lucídio Jácome e
59 dá outras providências. Projeto em discussão. Com a palavra o vereador
60 MOURA. Falou sobre a competência e dedicação do Dr. Lucídio com a
61 comunidade Patuense. Projeto em votação. Projeto aprovado. PROJETO
62 DE DECRETODO PODER LEGISLATIVO Nº 017/18- CMP de autoria do
63 Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia: Dispõe sobre a Concessão do
64 Título de Cidadão Patuense a Antônia Geça Gomes e dá outras
65 providências. Projeto em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO
66 MAIA. Saudou os colegas vereadores, os presentes na Galeria e ouvintes
67 da FM. Ressaltou que Antônia Geça é viúva de Cosme Godeiro, professora,
68 mãe de 02 filhos e que dedicou sua vida a comunidade Patuense. Solicitou
69 a concessão do Titulo a Antônia Geça e destacou que a mesma é
70 merecedora do Título. Projeto em votação. Projeto aprovado. PROJETODE
71 DECRETO DO PODER LEGISLATIVO Nº 018/18- CMP de autoria do
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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82

Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia: Dispõe sobre a Concessão do
Título de Cidadão Patuense a Pe. lslan Alves Gonçalves e dá outras
providências. Projeto em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO
MAIA. Ressaltou que o Padre Islan dedica sua vida a comunidade Patuense
há 04 anos e solicitou a concessão do título ao Padre Islan. Projeto em
votação. Projeto aprovado. REQUERIMENTONº 064/2018-CMP de autoria
do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale, Requer do Poder Executivo
Municipal, a resposta ao requerimento de nº 139/2017, que versa o texto
ao qual solicita os projetos de saneamento e pavimentação do Bairro Nova
Patu. Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora ANA KARLA.
Saudoua Presidente,os colegasvereadores,os presentes na Galeria!
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ouvintes da FM. Somou favorável ao requerimento. Falou sobre o
sofrimento dos moradores do Bairro Nova Patu e do difícil acessopara os
que transitam pelas ruas do Bairro. Falou sobre cobranças relativas ao
requerimento. Solicitou que o Poder Executivo se sensibilize com o caso.
Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA disse que o requerimento já é
uma solicitação de um requerimento anteriormente apresentado. Falou
do requerimento de sua autoria sem atendimento do Poder Executivo.
Falou sobre a importância do atendimento ao requerimento 139. Com a
palavra o vereador THIAGOSOLANO.Saudou a Presidente, os colegas
vereadores e os presentes na Galeria. Agradeceu a soma dos colegas de
Bancada.Disseque o requerimento é da sua Bancada.Falousobre o prazo
extrapolado para a resposta. Falou sobre o requerimento de sua autoria
que solicita o detalhamento das obras e solicitou dos colegas que seja
cobrado do Executivo.Disseque o requerimento não é cobrançacom teor
político, mas ressaltou que se tornará porque o Poder Executivo está
contribuindo pra que isso aconteça. Solicitou que o projeto seja
encaminhado à Casapara os vereadores analisarem. Falousobre a estação
de tratamento. Mencionou as obras e a distribuição de água no Bairro.
Solicitou que o Executivo cumpra o prazo Regimental. Disseque matérias
como essasé necessário que haja uma força coletiva e ressaltou que o
Saneamento Básicoé uma questão de saúde pública. Solicitou dos nobres
colegas vereadores a aprovação do requerimento. Requerimento em
votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº 065/2018-CMP de
autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale, Requer do Poder
Executivo Municipal que seja enviado a esta Casano prazo regimental de
15 dias, planilhas de gastos com medicamentos para o município entre os
mesesde janeiro/2017 a agosto/2018. Requerimento em discussão.Com
a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA Disse que é mais um
requerimento que solicita a Planilhade gastos, e que foram apresentados
outros requerimentos anteriormente, sem respostas do Poder Executivo.
Lembrou segundo uma pessoaque visitou sua residência e da vereadora
Kaká a falta de medicamentos no Hospital Municipal. Falou sobre a
Farmácia Básicae a saúde pública no Município de Patu. Solicitou dos
nobres vereadores a aprovação do requerimento. Requerimento em
votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº070/2018-CMP de
autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia, Requer os Votos de
aplausosao dia do Professor. Requerimento em discussão.Coma palavra
o Vereador THIAGOQUEIROGA.Parabenizou todos os professores pelo
seu dia e em nome de Dona Nice saudou todos os professores Patuenses.
Falou sobre o aniversário natalício da sua avó Neusa e ressaltou que a
mesma também foi professora. Disse que o professor Patuense POd~
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contar com o seu mandato. Ressaltou que todos juntos podem tentar
transformar a realidade do professor do Município de Patu. Disseque tem
que aplaudir de pé e tirar o chapéu para os professoresdo município, que
mesmo sem estrutura, faz o seu melhor. Em nome da sua Bancada
reafirmou seu compromisso com os professores. Com a palavra o
vereador SUETONEOMOURAsaudou a Presidente, os colegasvereadores,
os presentes na Galeria e ouvintes da FM. Homenageou todos os
professores pelo seu dia. Disse que é através da Educação que tudo
começa. Disseque a educaçãoé um desafio para um gestor. Emnome da
sua mãe, que foi professora parabenizou a todos os professores. Com a
palavra o vereador RODOLFOMAIA falou de sua satisfação ao apresentar
o requerimento. Em nome da sua esposaGabriela Godeiro homenageou
todos os professores. Falou sobre importância da educação. Parabenizou
as professoras LucéliaRibeiro e Ana Karla. Disseque ser professor é uma
dádiva de Deus. Requerimento em votação. Requerimento aprovado.
Encerradaa ordem do dia. Palavrafacultada pela ordem: Coma palavra o
vereador RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou A Presidente, os
colegasvereadores, os presentes naGaleria e ouvintes da FM. Falousobre
o Oficio encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, que trata de
InspeçãoSanitária no transporte da carne consumida no Município. Falou
sobre requerimentos anteriormente apresentados sobre a matança de
caprinos, suínos e ovinos. Falou sobre requerimento feito para a compra
de um carro para o transporte da carne consumida no Município. Solicitou
o apoio de todos para acompanharem a fiscalização. Agradeceu aos
nobres vereadores a aprovação da concessão do título de cidadão
Patuensede suaautoria ao Padre Islane a professoraAntônia Geça.Falou
sobre os professores do município e mencionou requerimentos que
solicitou mudança de nível de professores, pagamento de terço de férias e
atualização nacional de piso dos professores.Solicitou mais apoio para os
professores do município e falou no atraso do pagamento dos
professores. Falousobre o IDEB.Falousobre o primeiro turno daseleições
e mencionou a votação do Dr. Bernardo no Município. Agradeceuos votos
depositados ao Deputado João Maia. Falou sobre o segundo turno e
solicitou que todos votem conscientes. Encerrou suas palavras pedindo
bênção divina sobre toda população. Com a palavra a vereadora ANA
KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA Saudoua Presidente, saudou os
colegas vereadores, os presentes na Galeria, funcionários da Casa e
ouvintes da FM. Parabenizoutodos os profissionais de saúde pelas ações
desenvolvidas no Município e destacou o Outubro Rosa. Parabenizou
todas as mulheres guerreira que superaram a doença. Falou sobre a
aprovação dos Projetos de concessão do Titulo de Cidadão patuens~
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Falou sobre o dia do Professor. Falou sobre a importância da educação e
parabenizou todos pela missão. Disse que é através da Educação que
realidades são transformadas e desejou sabedoria a todos os professores
que lutam constantemente por melhorias na educação. Disponibilizou seu
mandato para todos os professores para juntos abraçarem a causa em
benefício de toda classe. Comunicou aos agricultores sobre a reunião que
acontecerá amanha às 9hs no Sindicato Rural. Encerrou suas palavras
desejando um final de semana de paz para todos. Com a palavra o
vereador FRANCISCO JOSÉ DE MOURA em nome da Presidente Lucélia
Ribeiro saudou todos os vereadores, em nome de Cláudia saudou os
presentes na Galeria. Parabenizou todos os professores em nome de
Eurenice Moura. Falou sobre Dr. Nestor, disse que o conheceu no Hospital
Onofre Lopes. Falou sobre os serviços prestados a pacientes de Patu.
Falou sobre o Título de Cidadã Patuense concedido a sua esposa Cláudia.
Falou sobre atleta doares de sangue e mencionou requerimento que será
apresentado próxima semana. Falou sobre a palestra no Programa de
Audery Fernandes que foi adiada para o próximo sábado. Encerrou suas
palavras desejando boa tarde a todos. Com a palavra a vereadora
ROBERTA RAVANNE NUNES LEITE saudou a Presidente, os colegas
vereadores, os presentes na Galeria e ouvintes da FM. Parabenizou os
colegas pelos requerimentos apresentados. Parabenizou todos os
professores pelo seu dia, em especial a sua mãe Naureni, Presidente
Lucélia e colega Ana Karla. Disse que ser professor é muito mais que
transmitir conhecimento. Parabenizou a Gestão Municipal pelas ações do
Outubro Rosa e falou sobre a importância da ação. Agradeceu ao
Executivo pelo atendimento de um requerimento de sua autoria que trata
da manutenção da Rampa de Voo Livre. Disse que administrar não é fácil e
mencionou a crise existente. Falou sobre o segundo turno das eleições e
solicitou que todos votem consciente em benefício do Rio Grande do
Norte e para o melhor do País. Com a palavra o vereador THIAGO
QUEIROGA SOLANO VALE saudou a Presidente, os colegas vereadores, os
presentes na Galeria e em nome de Edvaldo das Redes saudou os ouvintes
da FM. Disse que Patu precisa ter uma gestão responsável. Ressaltou que
Patu vive um colapso moral e destacou o atraso no pagamento dos
servidores. Falou sobre o índice de desemprego. Falou sobre o início de
greve dos Garis. Falou sobre a empresa responsável pela limpeza pública.
Falou sobre o Portal da Transparência do Município. Falou sobre o
Concurso Público. Falou sobre recursos disponíveis para as ações
desenvolvidas no município. Falou sobre as ambulâncias. Falou sobre as
obras iniciadas no Município. Disse que quer saber se o Ministério Público
de Patu vai colocar as vendas nos olhos para não ver que o princípio d~
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impessoalidade está sendo ferido nas páginas oficias do Governo, que o
Prefeito de Patu tem usado a estrutura municipal de mídia, de ações e
ferramentas para promoção pessoal, praticando e ferindo o princípio da
impessoalidade, causade improbidade administrativa, cobrança oficial ao
Ministério Público de Patu que faça alguma coisa que saia do seu leito e
berço esplêndido dasmargensda mansidãoe faça alguma coisa, trabalhe,
as Instituições tem que ser respeitadas, faz parte do vereador procurar e
exigir essas fiscalização e a cobrança por parte do Ministério Público,
somos fiscais do povo. Ressaltou que precisa saber onde está a
transparência com o futuro. Falou sobre o segundo turno das eleições.
Mencionou a previdência Própria de Patu e de Natal. Falou sobre o
repasse da Previdência Própria do Município de Patu. Agradeceu a
população pelos votos depositados aos seus candidatos e mencionou o
segundo turno daseleiçõesque acontecerá no próximo dia 28 de outubro.
Encerrou suas palavras desejando boa tarde a todos. Com a palavra o
vereador SUETONEOOLIVEIRA MOURA saudou a Presidente, os colegas
vereadores, os presentes na Galeria e ouvintes da FM. Parabenizoutodos
os professores pelo seu dia e agradeceu ao vereador Moura por ter feito
referência a sua mãe que também é professora. Falou sobre cobranças
feitas com relação às obras do Município. Falou sobre a saúde e a
Educação no município. Falou sobre o atraso no pagamento dos
servidores. Falousobre as dificuldades enfrentadas pelo gestor Municipal.
Falou sobre o Plano de Carreira do Magistério. Falou sobre a UERN.
Parabenizou os profissionais de saúde pelas ações desenvolvidas na
Campanha do Outubro Rosa.Encerrou suas palavras saudando todos os
professores em nome da sua mãe EureniceMoura. A Presidente LUCÉLIA
RIBEIRODANTAS saudou os colegasvereadores e falou sobre os discursos
dos mesmos e em nome de dona Toinha e seu Zeca Anjo saudou toda
população Patuense. Falou sobre o Plano de Carreira dos Professores.
Falousobre os servidores Públicose disseque é mais que obrigação a sua
valorização. Disseque o seu grupo político sempre honrou com os seus
compromissos. Falou sobre as ligações e mensagens dos servidores
fazendo suas reivindicações. Falou sobre mudança de nível e de títulos e
mencionou as crisese consequentemente suasnegociaçõese destacou os
servidores com requerimentos para aposentadoria. Falouda suafelicidade
com o posicionamento de cada vereador na luta pelos servidores. Falou
sobre a educação no Munidpio e mencionou o Governo de RobsonFaria.
Falousobre uma frase escrita no livro do PequenoPríncipeque diz: "Tu és
responsávelpor aquilo que cativas". Disseque cativou e conquistou a luta
pelos servidores do Município e falou em momentos de repressão, e de
perseguição de uma educação que definhava. Falou sobre o IDEB do
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Município. Solicitou do prefeito que analise e coloque como meta e
prioridade porque o servidor é a sustentabilidade no município. Falou
sobre a gestão da ex-prefeita Evilásia e ressaltou os anseios, lutas e as
suas concretizações. Falou sobre a saúde no Município. Falou sobre o
primeiro turno das eleições e os votos depositados aos candidatos
apoiados pelo grupo político que faz parte. Falou sobre as agressões
sofridas no palanque no período das mobilizações políticas. Ressaltou que
obrigação não ficou para todo gestor, e que obrigação ficou para quem
tem compromisso e responsabilidade com o povo e com a administração.
Disse que depois da tempestade, vem a bonança. Disse que toda luta
travada tem uma vitória e ressaltou que sempre estará em defesa do
servidor e agradeceu a confiança e a credibilidade. Agradeceu a presença
de todos e convidou toda população e os vereadores para a próxima
Sessão que acontecerá dia 24 de outubro de 2018, às lShs. Não havendo
mais nada a tratar, a Presidente encerrou a Sessão em Nome de Deus e da
l,fii-- Orgânica do Município de Patu. Tendo eu
~Á tGaUlAJo~' {~ FRANCISCO JOSÉ DE MOURA, 1º
Secretario, desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que após lida e,
em tudo estando conforme, será aprovada e assinada pelos senhores
vereadores presentes à Sessão. PATU-RN e outubro de 2018.
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