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1 ATA DA 9ª SESSÃOORDINÁRIA DO 6º PERíODO LEGISLATIVODE 2019,
2 REALIZADANO DIA 27 DENOVEMBRO DE2019.
3
4 Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de dois mil e
5 dezenove (2019) na CâmaraMunicipal de Patu, situada à RuaDoutor José
6 Augusto, 90, Centro, Patu-RN,Sedeprópria do Poder Legislativode Patu-
7 RN, realizou-se a 9ª SESSÃOORDINÁRIADO6º PERíODOLEGISLATIVODE
8 2019. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidênciado Vice-
9 Presidente ALEXANDRE CORTEZ COSTA. O Presidente solicitou que a
10 primeira secretária efetuasse a chamada dos SenhoresVereadores para
11 verificação de Quórum, onde foi constatada a presença de ALEXANDRE
12 CORTEZCOSTA,ANA KARLAFIGUEIREDOCAVALCANTECOSTA, ROBERTA
13 RAVANNE NUNES LEITE, RESENILDO ERNESTO DA SILVA, SUETONEO
14 OLIVEIRA MOURA e THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE e ausência
15 justificada dos vereadores FRANCISCO JOSÉ DE MOURA, LUCÉLIA
16 RIBEIRODANTAS e RODOLFOHENRIQUEGODEIROMAIA. Foi constatado
17 quórum suficiente para a abertura da Sessão. O Senhor Presidente
18 convidou os senhores vereadores a assinarem o Livro de Presença. Em
19 seguidao Presidente comunicou sobre o consensodos vereadores para a
20 dispensa da leitura da Ata da Sessãoanterior. Ata em discussão. Sem
21 discussão.Ata em votação. Ata aprovada por maioria de votos. O Senhor
22 Presider.te convidou os nobres vereadores para assinaram a Ata. Dando
23 continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou da Primeira
24 Secretária que procedessecom a leitura dasmatérias em pauta na Ordem
25 do Dia, que constou do seguinte: PROJETODE LEI DO EXECUTIVO Nº
26 014/2019 - PMP. PROJETODE LEI DO lEGISLATIVO Nº 007/2019 - CMP.
27 PROJETODE RESOLUÇÃONº 002/2019 - CMP. Ato seguinte, a senhora
28 Presidente deu início a Ordem do Dia: PROJETODE LEI DO EXECUTIVONº
29 014/2019 - PMP- Que Altera a Lei Municipal nº 437, de 08 de dezembro
30 de 2016, que trata da organizaçãoadministrativa da Prefeitura Municipal
31 de Patu; modifica a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de
32 Patu; e dá outras providências.OSenhor Presidentecolocou em votação o
33 caráter de urgência do projeto. Caráter de urgência aprovado por maioria
34 de votos. Projeto de Lei encaminhado às comissões.PROJETODE LEI DO
35 LEGISLATIVONº 007/2019 - CMP- Que a Acrescenta e altera dispositivos
36 da Lei Orgânica do Município de Patu, instituindo o "orçamento



2

37 impositivo", e dá outras providências. Projeto em discussão. Com a
38 palavra o vereador THIAGO QUEIROGA saudou o Presidente, os colegas
39 vereadores, os presentes na Galeria e os que escutam através da FM e os
40 que assistem através da TV Câmara. Falou sobre a importância do projeto.
41 Disse que é uma inovação da Casa e que o intuito é beneficiar a
42 população. Disse que o vereador terá um campo maior de atuação e
43 fiscalização. Falou sobre a preocupação da Casa. Solicitou em caráter de
44 urgência a sanção do prefeito. Ressaltou a importância da participação do
45 Poder Legislativo no Orçamento Impositivo para que possam a cada ano
46 apresentar emenda impositiva para saúde, educação ou investir em
47 segurança que é de grande importância para a população. Falou sobre
48 orçamento conturbado do Município e mencionou a PREVIPATU. Falou
49 sobre a situação economia em que o município se apresenta. Destacou a
50 importância da Transparência do Município e lembrou que é necessário
51 que o orçamento venha com dados concretos. Solicitou a aprovação do
52 projeto. Com a palavra o vereador SUETONEO MOURA saudou o
53 Presidente, os colegas vereadores, os presentes na Galeria e os que
54 escutam através da FM e os que assistem através da TV Câmara. Falou
55 sobre a importância do Projeto do Orçamento Impositivo e disse que vai
56 ficar na história da Câmara. Falou sobre o contato permanente do
57 vereador junto a população patuense. Disse que o projeto só vem ilustrar
58 o papel do vereador e que em breve serão colhidos os frutos e fiscalizando
59 o que está sendo feito e em que estão sendo gastos as emendas. Com a
60 palavra a vereadora ANA KARLA saudou o Presidente, os colegas
61 vereadores, os funcionários da Casa, os presentes na Galeria e os que
62 escutam através da FM e os que assistem através da TV Câmara. Enalteceu
63 a fala dos colegas vereadores. Falou sobre a importância do Projeto.
64 Destacou que é bom que a população seja ciente do quanto é importante
65 a atuação dos vereadores, e mencionou as comissões. Disse que o Projeto
66 vai ficar na história da Casa. Solicitou que o Prefeito sancione em caráter
67 de urgência. PARECER DAS COMISSÕES - COMISSÃO DE lESGISLAÇÃO,
68 JUSTiÇA E REDAÇÃO FINAL e FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO.
69 Projeto e Parecer em votação. Projeto aprovado por maioria de votos.
70 PROJETO DE RESOlUÇÃO Nº 002/2019 - CMP- Cria a Escola do Legislativo
71 de Patu, no Âmbito da Câmara Municipal de Patu, e dá outras
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72 providências. Projeto em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO
73 QUEIROGA. Falou sobre a importância do projeto e disse que o projeto é
74 parceiro da FECAM. Agradeceu a atenção do Presidente da FECAM,
75 Paulinho Freire com a Câmara Municipal de Patu. Falou sobre seu voto
76 favorável ao projeto. PARECER DAS COMISSÕES - COMISSÃO DE
77 LESGISLAÇÃO, JUSTiÇA E REDAÇÃO FINAL e FINANÇAS, ORÇAMENTO E
78 FISCALIZAÇÃO. Projeto e Parecer em votação. Projeto aprovado por
79 maioria de votos. Encerrada a ordem do dia. Palavra facultada pela
80 ordem: Com a palavra a vereadora ANA KARLA FIGUEIREDO
81 CAVALCANTE COSTA saudou o Presidente, os colegas vereadores, em
82 nome de Cláudia saudou os presentes na Galeria, funcionários da Casa e
83 em nome de Isabel saudou os ouvintes da FM Educadora e
84 Telespectadores da TV Câmara. Falou sobre a importância dos Projetos
85 apresentados e destacou o Projeto do Orçamento Impositivo. Falou sobre
86 sua avó, dona Apolônia e agradeceu as mensagens de solidariedade. Disse
87 que o mais importante é ser mais humano. Com a palavra o vereador
88 THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou o Presidente, os colegas
89 vereadores, os ouvintes da FM Educadora e Telespectadores da TV
90 Câmara. Deixou seus sentimentos de pesar aos familiares da vereadora
91 Ana Karla. Falou sobre a importância dos projetos aprovados. Falou sobre
92 o consenso dos vereadores e mencionou a sua felicidade com os debates
93 nas comissões e parabenizou os colegas vereadores .pela votação dos
94 projetos. Agradeceu aos colegas vereadcres e a população Patuense pelo
95 terceiro ano consecutivo em receber o prêmio de vereador mais atuante
96 no Município. Falou do seu orgulho por ser fruto de um coração grandioso
97 e caridoso como o seu pai, Possidônio Queiroga, que trabalhou e dedicou
98 a sua vida ao povo de Patu. Encerrou suas palavras pedindo as bênçãos de
99 Deus sobre todos. Com a palavra o vereador SUETONEO OLIVEIRA
100 MOURA saudou a Presidente, os colegas vereadores, servidores da Casa,
101 ouvintes da FM Educadora, Telespectadores da TV Câmara. Falou sobre as
102 reuniões nas comissões. Falou sobre a atual Legislatura. Falou sobre a
103 importância do Projeto do Orçamento Impositivo para a Câmara de Patu.
104 Parabenizou o Poder Executivo pelas obras de ampliação do Hospital
105 Municipal. Falou sobre a época da construção do Hospital Municipal na
106 gestão do ex-prefeito Ednardo Moura. Falou sobre, a atuação dos
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107 parlamentares. Solidarizou-se com os familiares de Glória Andrade e da
108 vereadora Ana Karla, pelo falecimento dos seus ente queridos. Encerrou
109 suas palavras pedindo bênçãos divinas para todos.. O Presidente
110 ALEXANDRE CORTEZ COSTA saudou os colegas vereadores, os presentes
111 na Galeria, funcionários da Casa, ouvintes da FM Educadora e
112 Telespectadores da TV Câmara. Agradeceu a Deus por mais um dia de
113 trabalho. Agradeceu aos colegas vereadores pelo comparecimento à
114 Sessão. Falou sobre a aprovação dos projetos e destacou a importância de
115 cada um. Em nome de Edson Cell, de Gledson e de Jandui saudou a todos
116 os ouvintes da Educadora Patuense e aos internautas que assistiram
117 através da TV Câmara. O Presidente convidou os vereadores e toda
118 população para a próxima Sessão que acontecerá dia 04 de dezembro de
119 2019, às 15hs. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a
120 Sessão em Nome de Deus e da Lei Orgânica do Município de Patu. Tendo
121 eu ~).rAA~2(ÀVOh'\"W..J ru.,uneJ...W.utv ROBERTARAYANNENUNES LEITE,1ª-
122 Secretaria, desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que após lida e,
123 em tudo estando conforme, será aprovada e assinada pelos senhores
124 vereadores presentes à Sessão. PATU-RN,em de novembro de 2019.
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