
1 ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 42 PERíODO LEGISLATIVO DE 2018,
2 REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018.
3
4 Aos 14(quatorze) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito
5 (2018) 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 4Q PERíODO LEGISLATIVODE
8 2018. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidência da
9 vereadora Lucélia Ribeiro Dantas. Em seguida a Senhora Presidente
10 solicitou que o primeiro secretário efetuasse a chamada dos Senhores
11 Vereadores para verificação de Quórum, onde foi constatada a presença
12 dos vereadores, ALEXANDRE CORTEZ COSTA, FRANCISCO JOSÉ DE
13 MOURA, LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS, ROBERTA RAVANNE NUNES LEITE,

'-' 14 RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA, SUETONEO OLIVEIRA MOURA,
15 THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE e ausência justificada dos vereadores
16 ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA e RESENILDO ERNESTO DA
17 SILVA. Constatado quórum suficiente para a abertura da Sessão. Ato
18 seguinte a Senhora Presidente comunicou que de acordo com consenso
19 dos vereadores foi dispensada a leitura da Ata. Ata em discussão. Sem
20 discussão. Ata em votação. Ata aprovada. A Senhora Presidente convidou
21 os senhores vereadores a assinarem a Ata e o Livro de Presença. Em
22 seguida, solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com a leitura das
23 matérias em pauta na Ordem do Dia, que constou do seguinte: PROJETO
24 DE LEI DO PODER EXECUTIVO N2 004/2018- PMP que Estima a Receita e

25

26

fixa a despesa do Município de Patu, para o exercício de 2019 e dá outras
providências. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO N2 005/2018- PMP

27 que dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais
28 da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Patu, para o exercício
29 de 2019 e dá outras providências. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO
30 N2 006/2018- PMP que dispõe sobre as modificações de Programas e
31 Ações governamentais do Plano Plurianual para o quadriênio de
32 2018/2021 e dá outras providências. PROJETO DE LEI DO PODER
33 EXECUTIVO N2 007/2018- PMP que autoriza remanejamento total ou
34 parcial de dotações orçamentárias para o exercício de 2019 e dá outras
35 providências. PROJETO DE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO N2 005/18-
36 CMP de autoria da Vereadora Lucélia Ribeiro Dantas. PROJETO DE
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DECRETO DO PODER LEGISLATIVO Nº 013/1S- CMP de autoria do
Vereador Francisco José de Moura. PROJETODE DECRETODO PODER
LEGISLATIVONº 020/1S- CMP de autoria do Vereador suetoneo Oliveira
Moura. PROJETODE DECRETODO PODERLEGISLATIVONº 021/1S- CMP
de autoria do Vereador suetoneo Oliveira Moura. REQUERIMENTO Nº
072/2018- CMP de autoria da Vereadora Roberta Rayane Nunes Leite.
REQUERIMENTO Nº 073/201S- CMP de autoria da Vereadora Roberta
Rayane Nunes Leite. REQUERIMENTO Nº 079/2018- CMP de autoria do
Vereador suetoneo de Oliveira Moura. REQUERIMENTO Nº OSl/2018-
CMP de autoria do Vereador suetoneo Oliveira Moura. REQUERIMENTO
Nº OS2/201S-CMP de autoria da Vereadora Roberta Rayane Nunes Leite.
REQUERIMENTO Nº OS3/201S- CMP de autoria dos Vereadores: Thiago
Queiroga Solano Vale; Rodolfo Henrique Godeiro Maia e Ana Karla
Figueiredo Cavalcante Costa. REQUERIMENTO Nº OS4/201S- CMP de
autoria dos Vereadores: Thiago Queiroga Solano Vale; Rodolfo Henrique
Godeiro Maia e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. REQUERIMENTO
Nº OS5/201S- CMP de autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale.
REQUERIMENTO Nº OS6/201S- CMP de autoria do Vereador Thiago
Queiroga Solano Vale. MOÇÃO DE PESAR Nº 09/ 201S, PELO
FALECIMENTODE CíCERACALlXTA - Autoria dos Vereadores. A senhora
Presidente falou sobre o Novembro Azul. Ato seguinte, a senhora
Presidente deu início a Ordem do Dia: PROJETO DE LEI DO PODER
EXECUTIVONº 004/201S- PMP que Estima a Receita e fixa a despesa do
Município de Patu, para o exercício de 2019 e dá outras providências.
Projeto de Lei encaminhado às comissões. PROJETODE LEI DO PODER
EXECUTIVO Nº 005/201S- PMP que dispõe sobre as modificações de
Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do
Município de Patu, para o exercício de 2019 e dá outras providências.
Projeto de Lei encaminhado às comissões. PROJETODE LEI DO PODER
EXECUTIVO Nº 006/201S- PMP que dispõe sobre as modificações de
Programas e Ações governamentais do Plano Plurianual para o quadriênio
de 2018/2021 e dá outras providências. Projeto de Lei encaminhado às
comissões. PROJETODE LEI DO PODER EXECUTIVONº 007/2018- PMP
que autoriza remanejamento total ou parcial de dotações orçamentárias
para o exercício de 2019 e dá outras providências. Projeto de Lei
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encaminhado às comissões. A Presiden solicitou da Secretária da Casaque
encaminhe os Projetos de Leis às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação Final e Finanças Orçamento e Fiscalização para conhecimento e
consequentemente marcarem as reuniões. PROJETO DE DECRETODO
PODER LEGISLATIVO Nº 005/18- CMP de autoria da Vereadora Lucélia
Ribeiro Dantas: Dispõe sobre a Concessão do Título de Cidadão Patuense a
José Antônio Viana dos Santos e dá outras providências. Projeto em
discussão. Com a palavra a vereadora propositora LCÉLlARIBEIRO.Disse
que Viana está a frente do Cartório Eleitoral e solicitou a aprovação do
Projeto. Projeto em votação. Projeto aprovado. A presidente comunicou
que de acordo com o consenso dos vereadores fica dispensado os prazos e
tramitações nas comissões. PROJETO DE DECRETO DO PODER
LEGISLATIVONº 013/18- CMP de autoria do Vereador Francisco José de
Moura: Dispõe sobre a Concessão do Título de Cidadão Patuense a
Antônio Medeiros Dantas Filho e dá outras providências. Projeto em
discussão. Com a palavra o vereador FRANCISCOJOSÉ que saudou a
Presidente, demais colegas vereadores, os presentes na Galeria e ouvintes
da FM. Disse que Antônio Medeiros é um médico renomado e que prestou
relevantes serviços há várias pessoas do Município de Patu. Falou sobre
homenganes prestadas a Antônio Medeiros na Assembleia Leguslativa do
Estado. Solicitou aprovação do projeto. Projeto em votação. Projeto
aprovado. PROJETODE DECRETODO PODER LEGISLATIVO Nº 020/18-
CMP de autoria do Vereador Suetoneo Oliveira Moura: Dispõe sobre a
Concessão do Título de Cidadão Patuense a Aderlan Bezerra de Araújo e
dá outras providências. Projeto em discussão. Com a palavra o vereador
SUETONEOMOURA saudou a Presidente, colegas vereadores. Disse que
Major Aderlan fez um trabalho relevante no Município e disse que a
homenagem é mais que justa. Solicitou a aprovação do Projeto. Projeto
em votação. Projeto aprovado. PROJETO DE DECRETO DO PODER
LEGISLATIVONº 021/18- CMP de autoria do Vereador Suetoneo Oliveira
Moura: Dispõe sobre a Concessão do Título de Cidadão Patuense a Igor de
Azevedo Arruda e dá outras providências. Projeto em discussão. Com a
palavra o vereador SUETONEOMOURA. Disse que Igor tem desenvolvido
um bom trabalho a frente da EMATER. Falou sobre a simplicidade de Igor
e do seu trabalho coerente que tem agradado a todos. Solicitou a
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aprovação do Projeto. Projeto em votação. Projeto aprovado.
REQUERIMENTO Nº 072/2018- CMP de autoria da Vereadora Roberta
Rayane Nunes Leite, Requer do Poder Executivo Municipal que através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que sejam
construídas paradas de ônibus para os alunos da zona rural do município.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA

que saudou a Presidente os colegas vereadores, os presentes na Galeria e
ouvintes da FM. Solicitou que a parada de ônibus seja construída. Falou
sobre requerimento de sua autoria solicitando uma parada de ônibus na
comunidade Escondido. Enalteceu o requerimento apresentado. Falou
sobre as dificuldades enfrentadas pelos estudantes da Zona Rural. Votou
favorável ao requerimento. Com a palavra o vereador SUETONEO

MOURA. Parabenizou a vereadora pelo requerimento apresentado. Falou
sobre o sofrimento dos alunos em épocas de chuvas e de sol forte. Disse
que é mais que justo a construção de um abrigo para que os alunos
possam se defender do raios do sol. Disse que foi procurado por alguns
alunos. Disse que é necessário a construção do abrigo para os alunos.
Voto favorável. Com a palavra a vereadora ROBERTA NUNES saudou a
Presidente, os colegas vereadores, os presentes na Galeria e ouvintes da
FM. Falou sobre a necessidade de proteção para os alunos que ficam
expostos ao sol e a chuva na espera do ônibus Escolar. Solicitou a
aprovação do requerimento. Requerimento em votação. Requerimento
aprovado. REQUERIMENTO Nº 073/2018- CMP de autoria da Vereadora
Roberta Rayane Nunes Leite, Requer do Poder Executivo Municipal que
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que
sejam construída uma Unidade Básica de Saúde na Comunidade Jatobá.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO
QUEIROGA que saudou a Presidente, os colegas vereadores, os presentes
na Galeria e ouvintes da FM. Falou sobre a importância do requerimento
pra comunidade Jatobá tanto quanto os requerimentos anteriormente
apresentados solicitando o funcionamento de algumas Unidades de Saúde
e destacou a da Comunidade Gameleira. Falou sobre a questão de saúde
nas comunidades rurais. Somou favorável ao requerimento. Solicitou que
o Executivo se sensibilize e possa atender o requerimento. Com a palavra
o vereador FRANCISCO JOSÉ saudou a Presidente, os colegas vereadores,
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os presentes na Galeria e ouvintes da FM. Falou sobre requerimento de
sua autoria anteriormente apresentado solicitando a construção de
Unidade Básica de Saúde na Comunidade Jatobá. Falou sobre a proposta
de uma Biblioteca para a Comunidade. Somou favorável ao requerimento.
Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA. Falou sobre a importância do
requerimento. Disse que essa é a hora de união. Falou sobre a falta de
funcionamento da Unidade de Saúde da Comunidade Gameleira. Falou
sobre a solicitação de construção de um Posto de Saúde na Comunidade
Escondido de autria da vereadora Roberta.Falou sobre a campanha
passada e o apoio á candidatos diferentes e ressaltou a possibilidade de
ajuda e apoio para as comunidade rurais. Falou sobre a Unidade de Saúde
da Comunidade Gameleira. Somou favorável ao requerimento. Com a
palavra a vereadora ROBERTA NUNES disse que o requerimento foi a
pedido da Comunidade. Ressaltou os problemas de saúde enfrentados por
moradores da Comunidade Jatobá e mencionou as dificuldades de
locomoção para a zona urbana. Solicitou a aprovação do requerimento.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº
079/2018- CMP de autoria do Vereador Suetoneo de Oliveira Moura,
Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Urbanos e a Secretaria de Agricultura, que faça a
manutenção da Mini adutora da Comunidade Oiticica. Requerimento em
discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA. Enalteceu o
requerimento. Solicitou que o requerimento seja atendido e que a
manutenção seja feita. Falou sobre a Mini Adutora da Comunidade Patu
de Fora e mencionou requerimento de sua autoria apresentado
anteriormente. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA somou com
o requerimento apresentado. Falou sobre a importância do requerimento
apresentado e mencionou a questão da água na Zona Rural e destacou os
termos de calamidades do Município. Falou sobre a operação Pipa. Falou
sobre a adutora sem abastecimento; vistorias e manutençãoes. Enalteceu
a fala do vereador Rodolfo. Solicitou que o requerimento seja respondido
e que a Comunidade Oiticia tenha uma resposta verdadeira. Com a
palavra o vereador SUETONEOMOURA. Ressaltou que a manutenção tem
que se feita periodicamente. Solicitou que o requerimento seja atendido e
resolvido o problema da Adutora da Comunidade Oiticica. Requerimento
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em votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO N2 081/2018-
CMP de autoria do Vereador Suetoneo Oliveira Moura, Requer do Poder
Executivo Municipal que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Serviços Urbanos, que seja feito vistoria e manutenção em todas as
Escolas do Município. Requerimento em discussão. Com a palavra o
vereador FRANCISCOJOSÉ. Falou sobre a Quadra da Escola Raimundo
Nonato. Falou sobre a importância do requerimento e que durante o
período de férias sejam feitas as vistorias e manutenções em todas as
escolas. Ressaltou que as manutenções sejam feitas periodicamente. Com
a apalvra o vereador SUETONEOMOURA disse que o requerimento não é
só pelo fato acontecido. Falou sobre reformas e manutenções na escolas.
Falou sobre o ocorrido na Escola Raimundo Rocha. Agradeceu as
manifestações favoráveis ao requerimento. A Presidente Lucélia disse que
viu as imagens e ressaltou ter uma forte ligação com a pessoa que está
frente da escola. Disse que foi um grande livramento. Disse que não ver
omissão. Falou sobre a visita do engenho, arquiteto e do Prefeito Rivelino
à Escola Raimundo Rocha. Requerimento em votação. Requerimento
aprovado. REQUERIMENTO N2 082/2018-CMP de autoria da Vereadora
Roberta Rayane Nunes Leite, Requer do Poder Executivo Municipal que
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que
sejam realizados serviços de manutenção no calçamento de todas as ruas
do município. Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora
ROBERTA NUNES Falou sobre a importância do requerimento e
mencionou a necessidade de reparos nas ruas do Município. O vereador
FRANCISCOJOSÉ falou sobre caixas de energia da Cosern e destacou a
caixa próximo ao Hamburgão. Requerimento em votação. Requerimento
aprovado. REQUERIMENTO N2 083/2018- CMP de autoria dos
Vereadores: Thiago Queiroga Solano Vale; Rodolfo Henrique Godeiro Maia
e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa, Requer do Poder Executivo
Municipal, que seja realizado com urgência, reforma completa do hospital
municipal de Patu. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador
SUETONEO MOURA . Falou sobre a necessidade de atendimento do
requerimento. Solicitou que todos se deêm as mãos para que juntos
possam buscar emendas junto aos Deputados. Disse que vai fazer a sua
parte, que é cobrar ao Poder Executivo. Voto favorável ao requerimento.
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212 Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA Disse que sua bancada se
213 preocupa com a reforma do Hospital de Patu. Disse que requrer urgência
214 na reforma do Hospital. Disse que desde o ano passado que os vereadores
215 se preocupam com os prédios públicos. Falou sobre o requerimento de
216 sua autoria sobre a refoma da Lavanderia. Falou sobre o requerimento
217 para reforma do Açougue Público de autoria do vereador Thiago
218 Queiroga. Falou sobre o requerimento de reforma e ampliação do
219 Mercado Público de autoria do vereador Moura da Saúde. Falou sobre a
220 vistoria no Matadouro Público. Agradeceu o apoio dos colegas vereadores
221 por somarem com o requerimento. Com a palavra o vereador THIAGO

222 QUEIROGA. Agradeceu o apoio dos colegas vereadores ao requerimento
223 apresentado. Falou sobre acordo político do Prefeito Rivelino Câmara com

'-' 224 o Governador Robson Faria. Falou sobre Emenda do Deputado Raimudo
225 Fernandes para a saúde pública de Patu. Falou de sua visita a
226 Governadoria juntamente com o vereador Rodolfo Maia. Falou sobre a
227 estrutura física dos Hospital Municipal, destacou a caixa dágua e o
228 laboratório. Falou sobre matérias publicadas na página oficial do Governo.
229 Falou sobre equipamentos do Hospital Municipal. A vereadora ROBERTA
230 NUNES ressaltou que os equipamentos do Centro Cirúrgico são novos. O
231 vereador Thiago disse que se os equipamentos são novos, os vereadores
232 devem verificar as informações in loco. Falou sobre a máquina de
233 eletrocardiograma e de Raio X. Disse que é hora de somar e cobrar dos
234 representantes Estaduais. Ressaltou que essa primeira cobrança é de
235 iniciativa do Poder Executivo Municipal. Requerimento em votação.

'-' 236 Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº 084/2018- CMP de autoria
237 dos Vereadores: Thiago Queiroga Solano Vale; Rodolfo Henrique Godeiro
238 Maia e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa: Requer do Poder Executivo
239 Municipal, que seja feito remanejamento das aulas da escola municipal
240 Raimundo Rocha para alguma outra escola ou prédio público municipal
241 disponível ou de fácil absorção dos trabalhos. Requerimento em
242 discussão. Com a palavra a vereadora ROBERTA NUNES. Parabenizou os
243 colegas pelo requerimento apresentado. Falou sobre o acidente ocorrido
244 na Escola. Mencionou a vistoria feita, e o reparo no local visando a
245 finalização do período letivo. Ressaltou que as reformas serão feitas em
246 2019, antes do início do perído letivo. Com a palavra o vereador RODOLFO
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MAIA. Falou na preocupação da bancada da opisção com o ocorrido na
Escola Raimundo Rocha. Falou sobre reformas e vistorias nas escolas do
município. Falou sobre postagens no Facebook na página da Escola
Raimundo Rocha. Falou sobre cobranças por parte de Diretores às
Secretarias. Falou sobre a urgência na reforma das Escolas. Com a palavra
o vereador THIAGO QUEIROGA Disse que tem certeza que a direção da
escola tinha alertado o Poder Executivo. Falou sobre vídeo do local do
ocorrido e ressaltou que foi evitado uma tragédia porque Jesus é bom
todo tempo. Falou sobre vistorias no local antes do início do ano letivo.
Disse que é obrigação dessa gestão a reforma e manutenção nas escolas
do município. Disse que a Escola não está apta a receber os alunos nesse
momento. Disse que é função dos vereadores cobrar e fiscalizar. Solicitou
sensibilidade do prefeito Rivelino Câmara com as escolas de Patu e
destacou a Escola Municipal Francisco Francelino de Moura. Solicitou que
as reformas sejam feitas com urgência. Falou sobre a Creche e disse que o
Município está prestes a perder os recursos. Disse que a Direção da Escola
não pode se responsabilizar pelo ocorrido, por não acreditar que não
tenham alertado a Gestão Municipal e que o prefeito se volte para fazer
as obras de reparos que precisam para a Cidade. A vereadora Lucélia disse
que tem se mobilizar, porque perder uma Creche é adminissivel, mais
duas é sofrimento demais para a população. Falou sobre seu primeiro e
segundo mandatos. Falou sobre as ações da Deputada. Falou sobre
reforma nas escolas e mencionou a inadimplência a época. Falou sobre
reivindicações de ações. Falou sobre os Deputados Walter Alves e
Raimundo Fernandes. Disse que o anseio da população é que venham
ações que beneficiem a todos. Requerimento em votação. Requerimento
aprovado. O vereador Thiago solicitou a retirada da pauta dos
Requerimentos 085 e 086/2018 de sua autoria. MOÇÃO DE PESAR Nº 09/
2018 pelo falecimento de CíCERA CALlXTA ocorrido no dia 27 de outubro
de 2018 - Autoria dos Vereadores da Casa. A presidente solicitou que a
Secretaria da Casa envie a Moção de Pesar aos familiares da falecida.
Encerrada a ordem do dia. A Presidente falou sobre os acontecimentos
constrangedores na ultima sessão, e mencionou os artigos 140 e 77 do
Regimento e ressaltou que ele foi desrespeitado pelo vereador Thiago
Queiroga; e baseado nos artigos 2Q e 17 comunicou e registrou nos anais
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da Casa que a perpetuação das práticas por parte de qualquer vereador
que venha a infringir esses artigos a Mesa Diretora dentro de sua
atribuições irá aplicar o artigo 77, 78 e 83 do Regimento da Casa
Legislativa. Falou sobre o artigo 77, e artigo 29 e inciso VIII. Ressaltou que
as opiniões, palavras e votos são invioláveis e que todos possam ter esse
respeito. Disse que todos tem o direito de saber expressar, de saber dizer
e que possam falar aquilo que lhe diz vontade, que é a liberdade, mas que
todos tenham a maturidade e a sebedoria de saber ouvir, porque é uma
das coisas principais e fundamentais para um bom relacionamento.
Lembrou que qualquer pedido, qualquer cobrança, qualquer reivindicação
é sempre bem vinda . Disse que a política é a arte de governar, e que
governa para todos. O vereador THIAGO QUEIROGA falou sobre a sessão
III, artigo 16, inciso IX. Registrou o descumprimento do Regimento por
parte da Presidência. A Presidente disse que em nenhum momento o
Regimento foi descumprido. E em nome da Mesa e dentro do que foi
solicitado disse que não houve a questão do descumprimento, porque se
algo que foi proferido neste momento foi dado como resposta de uma fala
anterior. A Presidente consultou os vereadores sobre suspensão da
sessão. Dando prosseguimento a Palavra foi facultada pela ordem: Com a
palavra o vereador THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou a
Presidente e os colegas vereadores. Falou sobre sua indignação por estar
desempenhando suas funções Legislativas, desempenhando muito bem,
atestado pela população Patuense, e pelo segundo ano consecutivo nos
coloca como vereador de melhor desempenho, esse ano junto com a
colega vereadora Roberta. Em pesquisar rececentes obtivemos o maior
índice de aprovação popular na História de Patu de um vereador
cinquenta e oito por cento de aprovação popular. Não é motivo de
vaidade e sim, sinônimo de trabalho e de responsabilidade. Disse que
ocupou o espaço na EMPARN no início do Governo de Robson Faria. Falou
sobre o seu trabalhado desenvolvido no Gabinete do Governador e falou
sobre a Propaganda de Patu em vários aeroportos internacionais e feiras
de turismo. Falou sobre a Datanorte. Disse que na Sessão anterior não
citou o nome da Presidente Lucélia e ressaltou que a mesma descumpriu
o Regimento Interno e disse que estar pronto para debater e ressaltou
que a Presidente Lucélia é incapaz de debater. Frisou que a Presidente
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Lucélia só estar na Presidencia porque o Prefeito virou as costas para os
amigos. Disse que a Presidente foi infeliz na sua fala quando mencionou
que o vereador Thiago Queiroga era sustentado pela máquina pública e
mencionou a história e os serviços prestados pelo ex-prefeito Possidônio
Queiroga. Disse que a Presidente cometeu crime de injúria. Falou sobre o
Café Cidadão; Microcrédito empreendedor; Programa de Interiorização do
Turismo; Operação Vertente; Termo de Colapso Emergencial e Operações
Tapa Buraco. Disse que o vereador Thiago não acumulou cargos e nem
onerou sua renda mensal com acumulo de cargos. Disse que não tem
prédio particular alugado à causa própria. Disse que a Presidente é uma
boa educadora e que deveria ser também uma boa sindicalista. Falou
sobre a Previdência e salários atrasados. Falou sobre sua vida pública e da
Presidente Lucélia. Falou sobre o Boletim de ocorrência que fez contra
Damiana Rejane. Falou sobre sua vida cristã e sobre a sua família. Disse
que estar pronto para debater os interesses públicos. A Presidente
LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS saudou os colegas vereadores, os presentes na
Galeria e ouvintes da FM. Falou sobre o que aconteceu com o vereador
Thiago e com a sua imagem não lhe sensibilizou, e se solidarizou com o
mesmo. Rebateu a fala do vereador Thiago, disse que não foi omissa em
nenhum momento e que não tem costume de lidar com gritos e não
admite levar gritos. Falou sobre a eleição da Câmara e o trabalho que vem
desempenhando na Casa. Falou sobre a Saúde; a Previdência; salários dos
funcionários. Falou sobre o trabalho desenvolvido dentro do Sindicato.
Falou sobre sua postura; falou sobre o Poder Executivo. Disse que não tem
interesse em procurar saber quem tem processo. Falou sobre os seus
cargos e questionou a profissão do vereador Thiago Queiroga. Falou sobre
sua vida política e disse que agradece a Deus e a população patuense. A
Presidente agradeceu a presença dos vereadores e dos presentes na
sessão e agradeceu a aprovação dos projetos e requerimento. Convidou
toda população e os vereadores para a próxima Sessãoque acontecerá dia
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352 Secretario, desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que após lida e,

353 em tudo estando conforme, será aprovada e assinada pelos senhores

354 vereadores presentes à Sessão. PATU-RN, em 14 de novembro de 2018.
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