
1 ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 6º PERíODO LEGISLATIVO DE
2 2019, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019.

3
4 Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro do ano de dois mil e
5 dezenove (2019) na Câmara Municipal de Patu, situada à Rua Doutor José
6 Augusto, 90, Centro, Patu-RN, Sede própria do Poder Legislativo de Patu-
7 RN, realizou-se a 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 6Q PERíODO
8 LEGISLATIVODE 2019. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
9 Presidência da Presidente LUCÉLIA RIBEIRODANTAS. A Presidente fez a
10 leitura do edital nQ 006/2019 que convoca sessão extraordinária para o dia
11 26 de setembro de 2019. A Presidente solicitou que a primeira secretária
12 efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para verificação de
13 Quórum, onde foi constatada a presença de ALEXANDRE CORTEZ COSTA,

6; 14 ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA, FRANCISCO JOSÉ DE
15 MOURA, LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS, RESENILDO ERNESTO DA SILVA,
16 ROBERTA RAYANNE NUNES LEITE, RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA,
17 SUETONEO OLIVEIRA MOURA e THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE.
18 Todos os vereadores presentes para a abertura da Sessão. A Senhora
19 Presidente convidou os senhores vereadores a assinarem o Livro de
20 Presença. Dando continuidade aos trabalhos, a Senhora Presidente
21 solicitou da Primeira Secretária que procedesse com a leitura das matérias
22 em pauta na Ordem do Dia, que constou do seguinte: PROJETO DE LEI DO
23 EXECUTIVO Nº 09/2019-PMP, de autoria do Prefeito Rivelino Câmara,
24 "Dispõe sobre a divulgação reajuste para os ocupantes de cargos da
25 Guarda Civil Municipal-GCM, criada pela Lei Municipal nº 451, de 11 de
26 setembro de 2017, e da outras providências". VETO AS EMENDAS
27 ADITIVAS AO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 003/2019, de autoria
28 da Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite que dispõe sobre a
29 obrigatoriedade das empresas que prestam serviços no município de
30 Patu/RN e dá outras providências. A Presidente comunicou que em cada
31 projeto e parecer apresentado será aberto espaço para as discussões. Ato
32 seguinte, a senhora Presidente deu início a Ordem do Dia: PROJETO DE LEI
33 DO EXECUTIVO Nº 09/2019-PMP, de autoria do Prefeito Rivelino Câmara,
34 "Dispõe sobre a divulgação reajuste para os ocupantes de cargos da
35 Guarda Civil Municipal-GCM, criada pela Lei Municipal nº 451, de 11 de
36 setembro de 2017, e da outras providências". PARECER CONJUNTO DAS



37 COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTiÇA E REDAÇÃO FINAL E COMISSÃO DE
38 FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO AO PROJETO DE LEI Nº
39 009/2019. Projeto e Parecer em discussão. Com a palavra o vereador
40 RODOLFO MAIA saudou a Presidente, colegas vereadores, os presentes na
41 Galeria, ouvintes da FM e os que assistem através da TV Câmara. Falou
42 sobre a importância do reajuste salarial dos Guardas. Disse que vota a
43 favor e deixou claro que deveria ser uma porcentagem maior. Falou sobre
44 riscos; treinamento de defesa pessoal. Ressaltou que enquanto vereador
45 luta pela segurança e pelos servidores. Deixou seu compromisso que num
46 futuro bem próximo apresentará o Plano de Cargo e Carreira. Disse ao
47 pessoal da Guarda que estarão atentos aos direitos e deveres dos
48 mesmos. Falou sobre a carga horária dos guardas. Com a palavra o
49 vereador THIAGO QUEIROGA saudou a Presidente, os colegas vereadores,
50 ouvintes da FM Educadora e Telespectadores da TV Câmara. Ressaltou a
51 fala da Presidente quando da entrega da Guarda Municipal. Solicitou da
52 Presidente que a pauta da ordem do dia seja sempre acompanhada das
53 matérias na íntegra. Disse que infelizmente não pode fazer uma emenda
54 ao Projeto aumentando o percentual por uma questão constitucional.
55 Falou sobre adicional de risco de vida; adicional noturno. Disse que vota
56 favorável ao Projeto e que o interessante seria um reajuste de cinquenta
57 por cento. Falou sobre o Orçamento do Município e mencionou a dívida
58 da PREVIPATU.Disse que a bancada de oposição vai lutar pela Guarda Civil
59 Municipal para que saia o Plano de Cargo, Carreira e Salários. Ressaltou
60 que para que o Plano de Cargo, Carreira e Salários sai, é necessário a
61 realização do concurso público. Disse que trinta por cento é muito pouco
62 para um servidor da Segurança Pública e disse que necessário um
63 aumento justo e digno diante da periculosidade a qual a vida dos
64 profissionais está exposta todos os dias na rua. Falou sobre as indicações
65 dos servidores da Guarda Civil Municipal e mencionou a necessidade de
66 realização do concurso público. Com a palavra a vereadora ROBERTA
67 NUNES saudou a Presidente, os colegas vereadores, os presentes na
68 Galeria, ouvintes da FM e os que assistem através da TV Câmara.
69 Parabenizou os vereadores que foram a favor da implantação da Guarda
70 Civil Municipal. Achou louvável uma Lei de 2017 ser iniciada com um
71 reajuste salarial. Ressaltou a importância do reajuste e disse que é a favor



72 do que for de melhor para os servidores e para a população patuense.
73 Com a palavra a vereadora ANA KARLA saudou a Presidente, colegas
74 vereadores, os presentes na Galeria, os servidores da casa, ouvintes da FM
75 e os que assistem através da TV Câmara. Somou favorável ao projeto do
76 reajuste. Falou da época da aprovação da Lei de criação da Guarda Civil
77 Municipal. Falou sobre os adicionais noturno e de risco. Falou sobre a
78 responsabilidades dos vereadores com relação os direitos dos servidores
79 Guarda Civil. Com a palavra o vereador SUETONEO MOURA saudou a
80 Presidente, colegas vereadores, os presentes na Galeria, ouvintes da FM e
81 os que assistem através da TV Câmara. Falou da alegria em poder votar o
82 reajuste para os que irão defender a população patuense nas ruas. Disse
83 que o desejo de todos é que a Guarda tenha um salário digno. Falou sobre
84 o treinamento e a preparação dos Guardas Civis Municipais. Frisou que vai
85 defender os reajustes salariais para que a Guarda Civil possa ter um salário
86 digno. Com a palavra o vereador ALEXANDRE CORTEZ saudou a
87 Presidente, colegas vereadores, os presentes na Galeria, ouvintes da FM e
88 os que assistem através da TV Câmara. Disse que sempre foi a favor da
89 criação e implantação da Guarda Civil Municipal. Ressaltou que é a favor
90 do reajuste salarial. Parabenizou os Guardas pelo trabalho que vem sendo
91 desenvolvido no município. A Presidente Lucélia disse que atenderá ao
92 pedido do vereador THIAGO e solicitou a Secretária da Casa que se
93 encarregue de encaminhar aos nobres vereadores cópias de todas as
94 matérias em pauta no dia da sessão, mesmo já sendo encaminhadas
95 através de e-mail e lidas em Plenário. Disse que adicional noturno está no
96 Regime Jurídico, e é Lei. Falou sobre a implantação da Guarda Civil
97 Municipal. Falou sobre o reajuste salarial da Guarda. Projeto de Lei e
98 Parecer em votação. Parecer e projeto aprovados por unanimidade de
99 votos. VETO AS EMENDAS ADITIVAS AO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
100 Nº 003/2019, de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite que
101 dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que prestam serviços no
102 município de Patu/RN e dá outras providências. Veto e Parecer em
103 discussão. Com a palavra o vereador RODOLDO MAIA Falou sobre o veto
104 do Poder Executivo ao Projeto de Lei de autoria da vereadora Roberta,
105 acrescido das emendas apresentadas pelo vereador Thiago. Disse que o
106 vereador Thiago preocupado com os jovens do Município de Patu colocou
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a emenda para que seja feita parcerias com o intuito de qualificar os
profissionais. Questionou o veto do projeto. Falou sobre concurso público
e ressaltou que população patuense questionam sempre como se deu a
contratação de servidores para a Guarda Civil Municipal. Falou sobre o
veto ao projeto de lei de autoria do vereador Thiago que trata da folga
remunerada aos servidores do município na data do seu aniversário. Falou
sobre servidores que ganham sem trabalhar e destacou uma
coordenadora pedagógica que ganha dois mil e quatrocentos reais do
município morando em Natal e frisou que vai ser denunciado ao
Ministério Público. Falou de sua indignação. Parabenizou o vereador
Thiago pelas emendas. Com a palavra a vereadora ANA KARLA disse que
em relação ao veto acredita que quando tem a intenção de ajudar de
onde se vem o autor não importa. Falou sobre qualificação profissional e
mencionou a importância dos cursos de capacitação. Ressaltou que é
favorável à emenda e contrária ao veto. Disse que todo curso
profissionalizante é uma forma de ajudar, de agregar ao profissional a ter
sucesso. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA saudou a
Presidente, colegas vereadores, os presentes na Galeria, ouvintes da FM e
os que assistem através da TV Câmara. Mencionou a fala do vereador
Suetoneo em outras sessões e disse que tem presenciado uma Câmara
muito digna de debates e destacou as reuniões nas comissões. Disse que
não quer levar responsabilidades para nenhum vereador, porque o veto
não compete aos colegas, compete, acatar ou não. Disse que o que está
vendo é simplesmente a tentativa do prefeito de vetar a única
responsabilidade que o Poder Executivo teria dentro do projeto. Fez a
leitura dos artigos 1º e 2º do Projeto de lei Nº 003/2019. Falou sobre a
iniciativa privada no Brasil e mencionou sua forma de contratação. Fez a
leitura das duas emendas de sua autoria apresentadas ao Projete de Lei
Nº 003/2019. Disse que o que está sendo vetado não são as emendas que
favorecem ao Projeto de lei de autoria da vereadora Roberta, e que a
vereadora Roberta sabe que desde o início sua intenção foi contribuir com
o Projeto. Disse que o projeto coloca restrições a iniciativa privada. Falou
sobre responsabilidade do município dentro do Projeto. Falou sobre
qualificação e capacitação profissional. Solicitou que o prefeito não vete
aquilo que é em benefício do povo, e que é anseio do povo. Disse que
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142 Patu tem o maior índice de desemprego da região oeste do estado. Veto

143 ao Projeto e Parecer em votação. Veto ao Projeto e Parecer mantido com

144 três votos contra. Encerrada a ordem do dia. A Presidente lUCÉLlA
145 RIBEIRO DANTAS agradeceu aos colegas vereadores o atendimento a

146 convocação extraordinária. Agradeceu aos ouvintes da FM Educadora

147 Patuense e aos que assistem através da TV Câmara. A Presidente convidou

148 os vereadores e toda população para a próxima Sessão que acontecerá dia

149 02 de outubro de 2019, às 15hs. Não havendo mais nada a tratar, a

150 Presidente encerrou a Sessão em Nome de Deus e da Lei Orgânica do

151 Município de Patu. Tendo eu~~4dO'l=-rtWU~ Dou1.VROBERTA
152 RAYANNE NUNES LEITE, 1ª Secretaria, desta Casa Legislativa, lavrado a

1)] presente Ata, que após lida e, em tudo estando conforme, será aprovada

154 e assinada pelos senhores vereadores presentes à Sessão. PATU-RN, em

155 26 de setembro de 2019.
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