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ATA DA 2ª SESSÃOORDINÁRIA DO 6º PERíODO LEGISLATIVODE 2019,
REALIZADANO DIA 14 DEAGOSTODE2019.

Aos 14(quatorze) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove
(2019) 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 2ª SESSÃOORDINÁRIA DO 6º PERíODO LEGISLATIVODE
2019. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidência da
Presidente LUCÉLIA RIBEIRODANTAS. A Presidente convocou o Segundo
Secretário Suetoneo Oliveira Moura para tomar assento a Mesa como
Primeiro Secretário, em virtude da ausência justificada da Primeira
Secretária, Roberta Nunes e o vereador Francisco José de Moura, para
assumir a função de Segundo Secretário. 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 FRANCISCOJOSÉ DE MOURA, LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS,
RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA, SUETONEOOLIVEIRA MOURA e
THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE e ausência justificada dos vereadores
ALEXANDRE CORTEZ COSTA, ROBERTA RAVANNE NUNES LEITE,
RESENILDOERNESTODA SILVA, ANA KARLA FIGUEIREDOCAVALCANTE
COSTA. Foi constatado quórum suficiente para a abertura da Sessão. A
Senhora Presidente convidou os senhores vereadores a assinarem o Livro
de Presença. Em seguida a Presidente comunicou sobre a dispensa da
leitura da Ata da Sessão anterior. Ata em votação. Ata aprovada por
unanimidade de votos. A Senhora Presidente convidou os nobres
vereadores para assinaram a I\ta. Dando continuidade aos trabalhos, a
Senhora Presidente solicitou do Primeiro Secretário que procedesse com a
leitura das matérias em pauta na Ordem do Dia, que constou do seguinte:
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 008/2019-CMP, de autoria do
vereador Thiago Queiroga Solano Vale e coautoria dos vereadores Rodolfo
Henrique Godeiro Maia e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa.
REQUERIMENTO Nº 054/2019- CMP de autoria do vereador Francisco
José de Moura. REQUERIMENTO Nº 055/2019- CMP de autoria do
vereador Francisco José de Moura. REQUERIMENTO Nº 056/2019- CMP
de autoria dos vereadores Thiago Queiroga Solano Vale, Ana Karla
Figueiredo Cavalcante Costa e Rodolfo Henrique Godeiro Maia.
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REQUERIMENTO DE MOÇÃO DE PESAR Nº 015/2019 - Autoria do
vereador Thiago Queiroga Solano Vale. Requer que conste em Ata Moção
de Pesar aos familiares da senhora Maria Dalva Freitas Silva. A Presidente
se solidarizou com os trabalhadores que tiveram suas motos apreendidas
e mencionou o depoimento do Deputado Kelps. Ato seguinte, a senhora
Presidente deu início a Ordem do Dia: PROJETODE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 008/2019-CMP, de autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale e
coautoria de Rodolfo Henrique Godeiro Maia e Ana Karla Flgueiredo
Cavalcante Costa "PROIBE NO ÂMBITO MUNICIPAL, A INAUGURAÇÃO DE
OBRA PÚBLICA NÃO INICIADA (PEDRA FUNDAMENTAL) OU NÃO
CONCLUíDA. INSTITUI O 'HABITE-SE ESPECIAL', E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".Projeto de Lei encaminhado as Comissões competentes
para análise. REQUERIMENTONº 054/2019- CMP de autoria do Vereador
Francisco José de Moura. Requer do Poder Executivo Municipal que
através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos que seja
construída duas salas na UBSRosalita Forte Dantas Localizado no bairro do
Fomento, uma destinada para reuniões e outra para agentes de saúde e
dá outras providencias. Requerimento em discussão. Com a palavra o
vereador THIAGO QUEIROGA saudou a Presidente, colegas vereadores,
população patuense que acompanham através da TV Câmara e Rádio
Educadora FM. Somou com o requerimento. Falou sobre a importância em
aumentar a infraestrutura em termos de saúde pública. Solicitou que o
Poder Público se sensibilize com a Unidade Básica de Saúde e mencionou
que há uns três meses alguns equipamentos de ar condicionado
encontram-se sem funcionamento. Com a palavra o vereador SUETONEO
MOURA saudou a Presidente, colegas vereadores, os servidores da Casa,
os que assistem através da TV Câmara e os ouvintes da FM. Somou
favorável ao requerimento. Parabenizou o vereador Moura pela iniciativa.
Falou sobre a importância do requerimento e disse que o requerimento só
vem a beneficiar os servidores no âmbito do seu trabalho. Falou sobre o
trabalho desenvolvido pelos profissionais da UBS Rosalita Forte Dantas.
Voto favorável à matéria. Com a palavra o vereador FRANCISOCJOSÉ
saudou a Presidente, os colegas vereadores, os que assistem através da TV
Câmara e os ouvintes da FM. Falou sobre as reuniões ocorridas na UBSe o
local inadequado e ressaltou que as reuniões com os funcionários são
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72 feitas junto com o espaço destinado ao atendimento dos pacientes.
73 Agradeceu aos colegas vereadores por entender e acreditar no trabalho
74 que está fazendo. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
75 unanimidade de votos. REQUERIMENTONº 055/2019- CMP de autoria do
76 Vereador Francisco José de Moura Requer do Poder Executivo Municipal
77 que através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos que seja
78 feito os serviços de calçamento e saneamento de água e esgoto, nas ruas,
79 Raimundo Ferreira da silva e Marcondes de Almeida Melo, Localizadas no
80 Conjunto João Pereira IV, Bairro da Estação Patu-RN. Requerimento em
81 discussão. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA Disse que não só
82 o Conjunto João Pereira que necessita, outros bairros também precisam
83 de serviço de drenagem. Falou sobre o Plano Municipal de Saneamento
84 Básico e disse que a Casadeve tomar para si como uma bandeira de luta e
85 ressaltou a importância do saneamento e drenagem para uma boa
86 qualidade de vida para a população. Falou sobre o número de
87 pavimentação no Município e disse que pavimentação, saneamento e
88 drenagem é uma matéria que tem muito o que debater e sugerir. Falou
89 sobre os convênios para pavimentação e drenagem de várias ruas do
90 Município. Fez apelo ao Poder Executivo para que atenda o requerimento
91 de autoria do vereador Francisco José de Moura. Somou favorável ao
92 requerimento. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA saudou a
93 Presidente, os colegas vereadores, os que assistem através da TV Câmara
94 e os ouvintes da Educadora Patuense. Disse que esteve ontem nas
95 imediações das ruas mencionadas no requerimento. Mandou um abraço
96 para Bone e família. Falou sobre a precariedade nas ruas, objeto do
97 presente requerimento. Disse que em virtude da demora para o
98 atendimento ao requerimento, a Secretaria de Infraestrutura poderia
99 enviar máquina para as ruas mencionadas para fazer o serviço para
100 facilitar o trânsito da população na localidade. Falou sobre a questão da
101 água no Conjunto João Pereira e ressaltou que nas ruas mencionada não
102 existe nem encanação. Falou sobre a importância do requerimento e
103 solicitou que o Poder Público atenda o requerimento. Disse que já fez
104 vários requerimentos solicitando saneamento e pavimentação para
105 diversas ruas e destacou a rua Maria Lira, próximo ao INSS.Falou sobre as
106 obras de saneamento do Bairro Nova Patu. Falou sobre a necessidade de
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saneamento e pavimentação nos bairros próximo ao INSSe ao TRE. Disse
que a cidade está crescendo e com isso, fica a preocupação de todos.
Parabenizou o vereador Francisco José pelo requerimento apresentado.
Com a palavra o vereador FRANCISCOJOSÉDE MOURA Agradeceu aos
colegas vereadores pelo apoio ao requerimento. Falou sobre os problemas
enfrentados pelos moradores das ruas mencionados em época de chuvas.
Falou sobre os problemas da água no Conjunto João Pereira. Ressaltou a
necessidade em passar a máquina para facilitar o acesso para a população.
Solicitou do Poder Executivo atendimento ao requerimento.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade de
votos. REQUERIMENTO Nº 056/2019- 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 concluído: URBANIZAÇÃODA AVENIDA ANTÔNIO DE LIMA, cujo final
da vigência do convênio data o dia 31/08/2019, constando no SICONV
através do número 839605; valor total celebrado: 350.000,00 constando
SALDO EM CONTA, o valor de: 175,649,87, e da outras providências.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO
QUEIROGA falou sobre a preocupação com as obras inacabadas e
mencionou o término da vigência dos convênios. Pediu que o Poder
Executivo se sensibilize e que possa terminar as questões que começaram.
Falou sobre o montante em caixa. Ressaltou a necessidade de um
planejamento adequado por parte do Município. Disse que a população
precisa de um respaldo por parte do Executivo. Pediu aos colegas que
somem favorável ao requerimento. Com a palavra o vereador RODOLFO
MAIA Falou sobre a preocupação dos vereadores da bancada da oposição
com as obras inacabadas. Mencionou o término da vigência para 31 de
agosto e destacou os aplicativos do Governo Federal e o acesso ao
SICONV. Fez esclarecimentos sobre a Urbanização das obras da Avenida
Antônio de Lima. Solicitou dos nobres vereadores apoio ao requerimento.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade de
votos. REQUERIMENTO DE MOÇÃO DE PESAR Nº 015/2019-CMP de
autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale, Requer que conste em
Ata Moção de Pesar aos Familiares da Sra. MARIA DALVA DE FREITAS
SILVA. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGAdisse aos familiares
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de Jandui que a Câmara se solidariza com a perda de Dalva. Encerrada a
ordem do dia. Palavra facultada pela ordem: Com a palavra o vereador
RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou o Presidente, colegas
vereadores, os presentes na Galeria, ouvintes da FM e os que assistem
através da TV Câmara. Falou sobre o Projeto de Lei apresentado pela
bancada de oposição. Ressaltou a fala do prefeito em uma entrevista na
qual mencionava os recursos em caixa para as obras da Praça da Capela.
Falou sobre Pavimentação e Saneamento Básico. Falou sobre os
problemas da água no Município. Encerrou suas palavras agradecendo a
todos que assistem através da TV Câmara e aos ouvintes da FM. Com a
palavra o vereador THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou a
Presidente, os colegas vereadores, ouvintes da FM Educadora,
Telespectadores da TV Câmara e em nome de Paulo Godeiro saudou a
todos. Falou sobre a volta do recesso e o início dos trabalhos. Falou da
imensa alegria em trazer a Casa o Projeto de Lei do Legislativo NQ
008/2019-CMP. Falou sobre o requerimento que versa sobre o término da
vigência do contrato da Urbanização da Avenida Antônio de Lima. Falou
sobre a questão da água no Município e destacou o Conjunto Nova Patu.
Falou sobre o saneamento Básico do Nova Patu e mencionou a estação de
tratamento. Falou sobre as blitz que estão acontecendo no Estado.
Encerrou suas palavras pedindo as bênçãos de Deus sobre toda
população. Com a palavra o vereador SUETONEO OLIVEIRA MOURA
saudou a Presidente, colegas vereadores, os presentes na Galeria,
ouvintes da FM e os que assistem através da TV Câmara. Falou sobre o
REQUERIMENTONQ055/2019- CMP apresentado pelo vereador Moura e
ressaltou a importância do requerimento para melhoria das condições de
vida dos moradores do Conjunto João Pereira. Falou sobre o requerimento
apresentado pelos vereadores da oposição sobre o final de Vigência do
convenio número 839605. Falou sobre as obras que estão sendo
reiniciadas. Falou sobre pavimentação e saneamento básico. Falou sobre o
trabalho e fiscalização dos vereadores. Falou sobre as blitz que estão
acontecendo no Município e deixou sua indignação e repúdio pela forma
de abordagem. Encerrou suas palavras desejando uma boa tarde a todos.
A Presidente LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS saudou os colegas vereadores, os
presentes na Galeria, ouvintes da FM e os telespectadores que assistem
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177 através da TV Câmara. Mencionou a fala dos vereadores e destacou a
178 questão da água. Falou sobre prioridade, e disse que o Governo, ao invés
179 de estar recolhendo motos, deveria priorizar a água. Falou sobre a blitz
180 que aconteceu no Município e a forma de abordagem. Falou sobre um
181 vídeo do Deputado Kelps. Falou sobre os costumes em cidade pequena, e
182 ressaltou os constrangimentos sofridos por pessoas que foram abordadas
183 na blitz. Parabenizou o trabalhando que vem sendo realizado por Sherman
184 Suassuna. Falou sobre as ações desenvolvidas pelo CRAS.Parabenizou a
185 Banda Luiz de França pela participação no evento na Cidade de Mossoró.
186 Registrou o aniversário de sua Tia Maria Luzia e da amiga Maria da Glória.
187 Parabenizou todos os pais pelo seu dia, comemorado no último domingo,
188 11 de agosto. A Presidente agradeceu a presença de todos e convidou
189 toda população e os vereadores para a próxima Sessãoque acontecerá dia
190 21 de agosto de 2019, às 15hs. Não havendo mais nada a tratar, o
191 Presidente encerrou a Sessão em Deus e da Lei Orgânica do

192 Município de Patu. Tendo eu SUETONEO
193 OLIVEIRAMOURA, lQ Sec lO, de CasaLegislativa, lavrado a presente
194 Ata, que após lida e, em tudo estando conforme, será aprovada e assinada
195 pelos senhores vereadores presentes à Sessão. PATU-RN,em 14 de agosto

196 de 2019.
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