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1 ATA DA 3ª SESSÃOORDINÁRIA DO 52 PERíODO LEGISLATIVODE 2019,
2 REALIZADANO DIA 24 DEABRil DE2019.
3
4 Aos 24(vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove
5 (2019) 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 3ª SESSÃOORDINÁRIA DO Sº PERíODO LEGISLATIVODE
8 2019. Os trabalhos foram iniciados às lS:00hs, sob a Presidência cio Vice-
9 Presidente ALEXANDRE CORTEZ COSTA. O Presidente solicitou que a
10 primeira secretária efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para
11 verificação de Quórum, onde foi constatada a presença de ALEXANDRE
12' CORTEZ COSTA, ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA,
13 FRANCISCO JOSÉ DE MOURA, ROBERTA RAVANNE NUNES LEITE,
14 RODOLFOHENRIQUEGODEIROMAIA, MANOEL LlNDOMAR DEALMEIDA
15 MELO e THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE, e ausência justificada do
16 vereador RESENILDOERNESTODA SILVA e vereadora LUCÉUA RIBEIRO
17 DANTAS. Constatado quórum suficiente para a abertura da Sessão. O
18 Senhor Presidente comunicou sobre o consenso dos nobre vereadores
19 para a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Ata em discussão.
20 Sem discussão. Ata em votação. Ata aprovada por unanimidade de votos.
21 O Senhor Presidente convidou os senhores vereadores a assinarem o Livro
22 de Ata e o Livro de Presença. Em seguida, o senhor Presidente solicitou a
23 Primeira Secretária que procedesse com a leitura das matérias em pauta
24 na Ordem do Dia, que constou do seguinte: PROJETO DE LEI DO
25 EXfCUTIVO N2 007/2019- PMP que Dispõe sobre as diretrizes para a
26 elaboração da Lei Orçamentária para o exerc'cio de 2020 e dá outras
27 providências. REQUERIMENTON2 01.5/2019-CMP de autoria do Vereador
28 Rodolfo Henrique Gocleiro Maia. REQUERIMENTO N2 016/2019-CMP de
29 autoria dos Vereadores: Thiago Queiroga Solano Vale; Rodoifo Henrique
30 Godeiro Maia e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. REQUERIMENTO
31 N2 017/2019-CMP de autoria do Vereador: Thiago Queiroga Solano Vale.
32 REQUERIMENTO Nº 018/2019-CMP de autoria dos Vereadores: Thiago
33 Queiroga Solano Vale; Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa e Rodolfo
34 Henrique Godeiro Maia. REQUERIMENTO N2 019/2019~CMP de autoria
35 do Vereador: Thiago Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTO N2
36 021/2019~CMP de autoria da Vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante
37 Costa. REQUERIMENTO !'J2 024/2019-CMP de autoria da Vereadora
38 Lucélia Ribeiro Dantas e Roberta Ravanne Nunes Leite. REQUERIMENTO
39 N2 02S/2019~CMP de autoria da Vereadora Ana Karla Figueiredo
40 Cavalcante Costa. REQUERIMENTO NQ 026/2019~CMP de autoria da
41 Vereadora aoberta Rayanne Nunes Leite. REQUERIMENTO Nº 027/2019-
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42 CMP de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite.
43 REQUERIMENTO Nº 028/2019-CMP de autoria do Vereador Rodolfo
44 Henrique Godeiro Maia. REQUERIMENTO ~º 029/2019- CMP de autoria
45 do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia. Ato seguinte, a senhora
46 Presidente deu início a Ordem do Dia. PROJETODE LEI DO EXECUTIVONº
47 007/2019- PMP que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
48 Orçamentária para o exercício de 2020 e dá outras providências. O
49 vereador Thiago solicitou que seja encaminhado às comissões junto com o
50 Projeto, documentos encaminhado através do Tribunal de Contas do
51 Estado. Projeto de Lei encaminhado às Comissões. REQUERIMENTO Nº
52 015/2019-CMP de autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia,
53 Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria de
54 Administração e Finanças realize a atualização do Piso Nacional dos
55 Professores de nosso município. Requerimento em discussão. Com a
56 palavra o vereador THIAGO QUEIROGA disse que é de extrema
57 importância o requerimento. Falou em direito garantido aos professores.
58 Disse que é uma preocupação da sua bancada e falou sobre a valorização
59 dos professores, por ser uma profissão que forma todas as outras. Somou
60 favorável. Solicitou que o Poder Executivo atenda ao requerimento. Com a
61 palavra a vereadora ANA KARLAenalteceu o requerimento. Falou sobre a
62 importância do requerimento. Falou sobre incentivo e respaldo. Falou
63 sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores em sala de aula.
64 Somou favorável ao requerimento. Com a palavra o vereador MANOEL
65 LlNDOMAR somou favorável ao requerimento. Falou sobre a importância
66 do requerimento. Mencionou a responsabilidade do Executivo. Com a
67 palavra o vereador FRANCISCOJQSÉSomou favorável ao requerimento.
68 Solicitou aos nobres vereadores visitarem a Biblioteca da Comunidade
69 Carnaúba. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA agradeceu o apoio
70 dos vereadores ao requerimento apresentado. Disse que o requerimento
71 tinha sido tinha sido feito anteriormente. Mencionou a atualização do
72 piso. Falou sobre sua preocupação com os professores do Município.
73 Falou sobre o atraso no piso dos servidores. Falou sobre as mudanças de
74 nível e incorporações de pós graduação. Falou sobre o trabalho dos
75 professores em sala de aula. Agradeceu ao executivo pela atualização do
76 piso. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
77 unanimidade de votos. REQUERIMENTONº 016/2019-CMP de autoria dos
78 Vereadores: Thiago Queiroga Solano Vale; Rodolfo Henrique Godeiro Maia
79 e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. Requer do Poder Executivo
80. Municipal que através da Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com
81 a Secretaria municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, requeremos
82 que seja enviado a esta casa, todo plano municipal de Saneamento Básico,
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produtividade, servidores contratado, comissionados. Falou de sua
preocupação e cobrou medidas do Executivo Municipal. Falou sobre os
servidores que foram à Promotoria. Falou sobre o sindicato dos
servidores. Falou sobre o piso dos servidores públicos e mencionou a
preocupação dos vereadores com cs salários dos mesmo. Falou de sua
indignação com a falta de pagamento dos servidores municipais. Com a
palavra o vereador THiAGO QUEIROGA. Falou sobre o atraso da
produtividade. Falou sobre a PREVIPATU. Falou sobre valorização do
servidor. Falou sobre o limite de regularidade de contratação temporária.
Falou sobre o 14º salário dos Agentes de Endemias. Falou sobre
capacitação do servidor. Falou sobre o piso dos professores. Falou sobre o
início do ano letivo e as dificuldades enfrentadas pelos professores. Falou
sobre o IDEB. Falou sobre o período de contratação temporária. Solicitou
que todos votem a favor dos servidores Municipais. Requerimento em
votação. Requerimento aprovado por maioria de votos. REQUERIMENTO
Nº 018/2019-CMP de autoria dos Vereadores: Thiago Queiroga Solano
Vale; Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa e Rodolfo Henrique Godeiro
Maia, Requer do Poder Executivo Municipal, que seja enviado a esta casa
de leis todo detalhamento, planilhas de gastos, lista de beneficiados e a
quantidade de horas para cada contemplado com o corte de terra na zona
rural. Anos de 2017/2018/2019. Requerimento em discussão. Com a
palavra a vereadora ANA KARLAFalou sobre a falta de serviços prestados
com o corte de terra. Disse que luta a favor dos agricultores e que o seu
objetivo é que a agricultura familiar seja fortaiecida. Com a palavra o
vereador RODOLFOMAIA Falou sobre as horas de corte de terra para os
agricultores. Falou sobre as solicitações feitas através de requerimentos
anteriormente aprovados. Solicitou que constasse o nome dos
beneficiados nas páginas do Governo Municipal. Fez apelo para que os
nobres vereadores votem a favor do requerimento. Com a palavra o
vereador MANOEL LlNDOMAR. Falou sobre a planilha 2017/2018. Disse
que o Prefeito ajuda todas as comunidades. Falou sobre a saúde. Falou
sobre o tempo do Mandato do prefeito e mencionou as obras em
andamento. Falou sobre o saneamento do Nova Patu. Falou sobre as
obras executadas com recursos federais. Com a palavra a vereadora
ROBERTARAYANNESomou favorável ao requerimento. Falou sobre suas
visitas à Zona Rural e ressaltou que as obras estão chegando nas
comunidades. Solicitou que o prefeito encaminhe a planilha. Falou sobre a
Comunidade Escondido e ressaltou que a comunidade não foi excluída dos
cortes de terras. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA.Disse que
o requerimento é repetido e ressaltou a falta de resposta do Executivo
Municipal. Disse que qualquer vereador que apresentar requerimento e
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for aprovado, ele deixa de ser individual para ser coletivo, Disse que é
premissa básica do vereador fiscalizar e ressaltou ser recurso federal.
Falou sobre as obras paralisadas e ressaltou que é preciso fiscalizar. Disse
que os cortes de terras devem chegar a todas as comunidade rurais. A
vereadora ANA KARLA falou sobre a atitude coerente da vereadora
Roberta. Falou sobre bandeiras partidárias, e disse que todos estão na
Casa para debater assuntos relativos ao bem comum da população. O
vereador THIAGO disse que foi solicitado informações sobre os anos
anteriores. Falou sobre o Orçamento do Município. Falou sobre
Remanejamento Orçamentário. Falou sobre as distribuições das horas de
cortes e maquiná rios utilizados. O vereador MANOEL LlNDOMAR falou
sobre os anos de 2017 e 2018. O vereador THIAGO solicitou que todos
votem a favor para que as planilhas cheguem a Casa e que possam
analisar e ver onde vai impactar no Orçamento do Município. Com a
palavra o vereador FRANCISOJOSÉsolicitou a compreensão de todos para
que discutam dentro do assunto do requerimento. Requerimento em
votação. Requerimento aprovado, cinco a um. REQUERIMENTO Nº
019/2019-CMP de autoria dos Vereadores: Thiago Queiroga Solano Vale,
Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Serviços Urbanos, a inclusão dentro do cronograma de
limpeza e coleta de resíduos sólidos, todos os pontos turísticos de Patu
RN. Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora ANA KARLA
Somou favorável ao requerimento. Falou sobre a importância do
requerimento. Falou sobre a coleta do lixo no Bairro do Quartel e relatou
sua irregularidade e solicitou que seja elaborado um novo cronograma,
comunicando a população. Disse que por Patu ser uma cidade de Turística,
é de acordo com a colocação de coletores de lixo em toda a cidade. Com a
palavra o vereador RODOLFOMAIA. Mencionou o Turismo no Município e
falou da preocupação da sua bancada com relação ao lixo e ressaltou que
é a favor da colocação de coletores de lixo em toda cidade. Falou sobre
requerimento de sua autoria apresentado anteriormente que solicita a
colocação de coletores de lixo na cidade. Falou sobre a limpeza pública e
destacou os pontos turísticos do município. Com a palavra o vereador
FRANCISCOJOSÉ. Enalteceu o requerimento apresentado. Disse que é a
favor de coletores de lixo. Disse que os coletores poderiam ser feitos de
pneus. Ressaltou a importância da coleta seletiva em pontos turísticos do
Município. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA Agradeceu as
palavras dos colegas vereadores. Parabenizou o vereador Moura pela
ideia da reciclagem. Falou sobre requerimento de sua autoria apresentado
em 2017 no qual solicitava um local apropriado para o despejo de
resíduos sólidos. Falou sobre sustentabilidade e preservação do Meio



6

206 Ambiente. Falou sobre os Pontos Turísticos e mencionou a importância do
207 zelo pelo patrimônio Histórico do Município. Falou sobre o contrato com a
208 empresa da coleta do lixo. Falou sobre mãos de obras e aberturas de
209 postos de trabalho. Disse que é necessário que os pontos turísticos sejam
210 atendidos pelo Plano Municipal de limpeza pública. Falou sobre a coleta
211 do lixo e a necessidade de instalação de coletoras. Falou sobre a
212 fiscalização das máquinas do PACno Município. Solicitou que o Município
213 atenda ao requerimento. Requerimento em votação. Requerimento
214 aprovado por maioria de votos. REQUERIMENTO N2 021/2019-CMP de
215 autoria da Vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa, Requer do
216 Poder Executivo Municipal, a realização do Concurso Público.
217 Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA
218 Falou sobre os requerimentos apresentados anteriormente solicitando a

4J 219 realização do Concurso Público. Falou sobre a quantidade de servidores
220 concursados, contratados e comissionados. Falou em defesa dos
221 estudantes que almejam serem efetivados através de concurso público.
222 Falou sobre o TAC firmado entre o Ministério Público e o Município de
223 Patu. Solicitou que seja realizado o concurso público. Falou sobre
224 contratação temporária. Solicitou do Poder Executivo Municipal
225 atendimento ao requerimento. Com a palavra o vereador MANOEL
226. LlNDOMAR Falou sobre a importância do requerimento. Ressaltou que é a
227 favor da realização do concurso público. Com a palavra o vereador
228 THIAGO QUEIROGA Disse que a responsabilidade de não realizar o
229 concurso público é da gestão Municipal e que a culpa maior da não
230 realização é do Promotor de Justiça da Comarca de Patu. Falou sobre o
231 Termo de Ajustamento de Conduta para a realização do concurso. Disse

"232 que Patu está entre os 10 piores município em termos de contratação
233 irregular. Disse que a juventude, e os pais de família que investem na
234 capacitação dos filhos exigem o concurso público no município. Falou
235 sobre o Projeto de Lei da Guarda Municipal. Falou sobre a porcentagem
236 de servidores temporário no município. Ressaltou que a saúde precisa de
237 servidor efetivo. Falou sobre a PREVIPATU. Disse que os vereadores
238 devem exigir do Prefeito e do Ministério Público a realização do concurso
239 público. Falou sobre a leitura Anual do Executivo Municipal. Falou sobre
240 cursinho preparatório para concurso público. Falou sobre a inércia do
241 Ministério público. Ressaltou a celebração do Termo de Ajustamento de
242' Conduta e o seu não cumprimento. Destacou os anseios dos jovens pela
243 realização do concurso. Com a palavra a vereadora ANA KARLAfalou sobre
244 as explanações dos colegas vereadores. Falou sobre os inúmeros
245 requerimentos apresentados sobre o mesmo assunto. Falou sobre os
246 anseios dos jovens em busca de aprovação em concurso público. Solicitou
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247. dos nobres vereadores a aprovação do requerimento. O vereador
248 MANOEL LlNDOMAR disse que vota favorável ao requerimento e que não
249 tem nada contra a vereadora Ana Karla. Requerimento em votação.
250 Requerimento aprovado por maioria de votos. REQUERIMENTO N2
251 024/2019-CMP de autoria da Vereadora Lucélia Ribeiro Dantas, e Roberta
252 Rayanne Nunes Leite Requer do Poder Executivo Municipal que o Terminal
253 Turístico Chiquinho de Dandão de nossa cidade seja reaberto, como
254 também que os quiosques sejam redistribuídos, entre artesões de nosso
255 município, para que os mesmos possam expor seus produtos.
256 Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora ANA KALA que
257 questionou a redistribuição dos Quiosques. A vereadora ROBERTANUNES
258 disse que o Terminal se encontra fechado, bem como os Quiosques e o
259 requerimento é para que seja redistribuído aos artesãos. Falou sobre a
260 associação dos artesãos e a redistribuição dos quiosques entre eles. Com a
261 palavra o vereador THIAGO QUEIROGASomou favorável ao requerimento.
262 Disse que é pertinente, e que o artesanato é um segmento que bem
263· investido e organizado e distribuído entre os setores traz bons frutos e
264 fortalece a economia do município. Falou sobre o Conselho Municipal de
265 Turismo. Falou sobre a sessão passada e mencionou a retirada de pauta
266 do requerimento que solicitava a Criação do Conselho Municipal de
267 Turismo. Falou sobre o recebimento da cópia da Lei de Criação do
268 Conselho Municipal de Turismo e disse que veio faltando uma página final,
269 a página justamente que colocava o último artigo da Lei e o autor da Lei a
270 época da criação do Conselho Municipal de Turismo. Disse que o Conselho
271 de Turismo foi criado na gestão do ex-prefeito Possidônio Queiroga. Fez
272 votos ao requerimento e conclarnou aos colegas vereadores que votem a
273 favor. Disse que o turismo é um dos principais potenciais do município.
274 Parabenizou a vereadora pelo requerimento apresentado. Disse que
275 Possidônio fez a diferença no turismo e em várias outras áreas do
276 Município. Com a palavra o vereador FRANCISOCJOSÉSomou favorável ao
277 requerimento. Disse que é favorável a reabertura das Lojas e que os
278 quiosques sejam distribuídos a artesãos cadastrados. Falou sobre a
279 associação dos artesãos. Falou sobre o encontro dos artesãos que
280 acontecerá em maio através da Secretaria de Educação. Disse que é
281 favorável a reabertura do terminal Turístico. Com a palavra a vereadora
282 ANA KARLA Parabenizou as vereadoras Roberta e Lucélia pelo
283 requerimento apresentado. Falou sobre a importância da atualização de
284 um Conselho Municipal. Com a palavra o vereador MANOEL LlNDOMAR
285 disse que é a favor do requerimento. Falou sobre a importância do
286 requerimento. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
287 maioria de votos. REQUERIMENTO N2 025/2019-CMP de autoria da
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Vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa} Requer da Presidente
da Câmara Municipal de Patu-Rbl, a realização de uma Audiência Pública
para discutir a Reforma da Previdência. Requerimento em discussão. Com
a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA Disse que a Reforma da
Previdência da maneira que estar e com o texto que estar é covardia para
com o Povo Brasileiro. Ressaltou que é a favor da reforma que favoreça
todas as camadas. Falou sobre recursos destinado aos parlamentares.
Falou sobre o absurdo que estar acontecendo com o Povo Brasileiro. Disse
que seria interessante convidar Senadores} Deputados Federais e
Estaduais para participar da Audiência Pública sobre a Reforma da
Previdência. A vereadora ROBERTANUNES solicitou que os deputados
votados em Patu fossem convidados a participar da audiência pública.
Disse que a reforma atingirá somente o pobre. Falou sobre a importância
da audiência Pública. O vereador THIAGO falou em cobrança da dívida dos
gigantes. Falou em privilégios das classes políticas. Ressaltou a
importância de que se acabe no Brasil o ativismo jurídico. Com a Palavra a
vereadora ANA KARLA Falou sobre a Assembleia realizada no Sindicato
Rural e mencionou a presença de Maclel, advogado previdencialista.
Solicitou que seja emitida nota de repúdio sobre a reforma da previdência.
Solicitou aprovação do requerimento. O Presidente parabenizou os nobres
vereadores pelas discussões do requerimento. Requerimento em votação.
Requerimento aprovado por maioria de votos. REQUERIMENTO Nº
026/2019-CMP de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite}
Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Serviços Urbanos} que sejam realizados serviços de
conclusão da capela do cemitério público municipal. Requerimento em
discussão. Com a palavra o vereador MANOEL L1NDOMARFalou sobre a
importância do requerimento e que a conclusão da reforma da Capela
será de grande valia para a população. Com a palavra a vereadora ANA
KARLA Enalteceu o requerimento. Disse que na sessão passada
apresentou requerimento falando sobre o abando do Cemitério. Falou
sobre a importância de ser colocado no Cemitério um funcionário para
fazer a limpeza todos os dias. Somou favorável ao requerimento. Com a
palavra o vereador FRANCISOJOSÉSomou favorável ao requerimento.
Falou sobre a necessidade da conclusão da Capela. Falou sobre o
Cemitério Velho e o seu abandono. Com a palavra o vereador THIAGO
QUEIROGA Falou sobre o Cemitério Velho. Falou sobre a construção do
Cemitério Novo na gestão do ex-prefeito Possidônio. Falou sobre a
importância da Capela do Cemitério. Falou sobre a reforma do Código
Tributário do Município. Parabenizou o ex-prefeito Possidônio pela
construção do Cemitério e pelo início da Construção da obra da Capela.
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Disse que vai parabenizar o atual prefeito se ele concluir as obras. Votou
favorável ao requerimento e conclarnou aos demais colegas ao voto
favorável. Com a palavra a vereadora ROBERTA NUNES disse que o
requerimento é uma reivindicação de pessoas que solicitam melhorias
para o Cemitério. Disse que o requerimento já está sendo atendido, que
os trabalhadores já estão fazendo a limpeza. Solicitou que o prefeito se
sensibilize e atenda as reivindicações dos moradores do Bairro do
Cemitério. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
maioria de votos. REQUERIMENTO Nº 027/2019-CMP de autoria da
Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite, Requer do Poder Executivo
Municipal que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços
Urbanos, que sejam realizados serviços de reforma e manutenção nas
escolas da zona rural do município. Requerimento em discussão. Com a
palavra o vereador THIAGO QUEIROGA. Falou sobre a importância do
requerimento. Disse que em 2017 e 2018 apresentou requerimentos nos
mesmos termos. Falou sobre as respostas dos requerimentos. Enfatizou
que o requerimento apresentado é uma forma de desmentir o prefeito.
Falou sobre as notas do IDEB. Falou sobre o tempo de uso dos materiais.
Ressaltou a dedicação dos professores. Solicitou atenção do Prefeito com
os alunos da zona rural do município. Parabenizou a vereadora Roberto
pelo requerimento apresentado. Com a palavra a vereadora ANA KARLA
Falou sobre a importância do requerimento. Falou sobre o futuro de uma
população. Enfatizou a necessidade de condições de trabalho dos
professores. Falou sobre as discussões sadias entre os vereadores ao
longo do mandato. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA. Falou sobre
a visita da vereadora Roberta a Comunidade Escondido. Ressaltou a
necessidade de reforma de escolas da zona rural e destacou as escolas das
Comunidades Escondidos, Horizonte e Paulista. Somou favorável ao
requerimento. Parabenizou a vereadora Roberto pelo requerimento
apresentado. Com a palavra o vereador MANOEL LlNDOMAR. Falou sobre
a importância do requerimento. Mencionou reformas em escolas na
gestão da ex-prefeita Evilásia. Falou sobre o fechamento de algumas
escolas na Zona Rural. Falou sobre o transporte escolar. Falou sobre
recursos, reformas e ampliações. Com a palavra a vereadora ROBERTA
NUNES.Agradeceu aos vereadores pelo apoio ao requerimento. Disse que
não está desmentindo o prefeito do município. Ressaltou que todos os
prédios precisam de manutenção. Falou sobre os alunos da zona rural.
Solicitou que a reforma seja executada, dando melhores condições a
professores, alunos e servidores. Requerimento em votação.
Requerimento aprovado por maioria de votos. REQUERIMENTO Nº
028/2019-CMP de autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia,
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Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria de
desenvolvimento Rural e meio ambiente inclua as comunidades Rurais
João Pereira; Escondido; Saco; dentre outras no programa corte de terra.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO
QUEIROGA. Parabenizou o vereador Rodolfo pelo requerimento
apresentado. Enalteceu o requerimento. Falou sobre sua visita a zona
rural. Falou sobre o corte de terra e mencionou o período chuvoso. Disse
que o requerimento é uma forma de cobrança e de inclusão das
comunidades. Disse que no próximo ano, de posse das informações e
detalhamento dos recursos e da lista de beneficiados possam contribuir
com uma melhor dtstribuição e otimização dos serviços públicos ao
agricultor. Falou sobre o Café Cidadão e mencionou o compra direta da
agricultura familiar. Falou sobre gestão pública e ações proativas. Solicitou
que o prefeito se sensibilize no próximo ano inclua as comunidades rurais
no corte de terra. Com a palavra a vereadora ANA KARLA. Somou
favorável ao requerimento. Falou sobre a importância das políticas
públicas destinadas as comunidades. Falou sobre o Sítio Saco e mencionou
cortes de terras através de ações da prefeita de Messias Targino, Shirley
Targino. Falou sobre a importância dos programas sociais. Enalteceu o
requerimento apresentado. Com a palavra o vereador MANOEL
LlNDOMAR. Falou sobre o requerimento apresentado e destacou sua
importância. Falou sobre o incentivo aos agricultores. Com a palavra o
vereador RODOLFO MAIA. Disse que na sessão passada fez um
requerimento solicitando corte de terra para os agricultores. Falou sobre
postagens na página do Governo Municipal mencionado os cortes de
terra. Falou de sua visita a Comunidade Escondido e mencionou a
presença do Secretário Ricardo. Enfatizou sua felicidade pelo atendimento
ao requerimento. Agradeceu aos colegas vereadores pelo apoio ao
requerimento. Com a palavra a vereadora ROBERTANUNES. Falou sobre
conversa do Prefeito com o Secretário Ricardo e mencionou a
Comunidade Escondido. O vereador RODOLFO disse que não estar
entendendo a parte do Secretário de Agricultura, em ter visitado a
comunidade em período não apropriado para o corte de terra. O vereador
MANOE LlNDOMAR disse que o Escondido foi uma comunidade pouco
chuvosa. A vereadora ROBERTAagradeceu ao prefeito pelos cortes de
terra e mencionou várias comunidades contempladas pelo corte de terra.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado por maioria de votos.
REQUERIMENTO Nº 029/2019- CMP de autoria do Vereador Rodolfo
Henrique Godeiro Maia, Requer do Poder Legislativo da Câmara Municipal
que seja enviado ao Gabinete do Deputado Dr Bernardo Amorim, que o
mesmo solicite a CAERN uma audiência Pública no município de Patu.
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Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO
QUEIROGASugeriu dentro do requerimento que seja endereçado a todos
os Deputados Estaduais eleitores e que foram votados em Patu. Falou
sobre audiência pública anteriormente realizada. Falou sobre a
distribuição da água em Patu. Falou sobre a visita do Presidente da CAERN
à Patu. Falou sobre a quantidade de residências com abastecimento de
água. Falou sobre os inúmeros desvios na Adutora. Falou sobre o Governo
Robson. Falou de sua ida a Natal com o ex-prefeito Possidônio e destacou
a entrega do projeto com sugestões para sanar o problema da água no
município. O Presidente falou sobre os valores absurdos cobrados pela
CAERN.O vereador THIAGO falou sobre o descaso. Falou sobre período
chuvoso. Falou sobre escassez de água. Falou sobre a futura e revisão da
fatura. Falou sobre projetos do Ministério das Cidades e da Integração
Nacional. Falou sobre a importância da audiência pública. Com a palavra o
vereador MANOEL LlNDOMAR. Falou sobre a importância do
requerimento. Falou comissão formada para sanar a questão da água em
Patu. Falou em forças políticas. Falou sobre a importância da audiência
pública. Parabenizou o vereador Rodolfo pelo requerimento apresentado.
Com a palavra a vereadora ANA KARLASomou favorável ao requerimento.
Expressou a plausível atitude pela apresentação do requerimento. Falou
sobre a importância da união de todos. Falou sobre a audiência pública de
iniciativa do seu mandato sobre a questão da água. Requerimento em
votação. Requerimento aprovado. Encerrada a ordem do dia. O Presidente
ALEXANDRE CORTEZ COSTA. Agradeceu a presença de todos e convidou
toda população e os vereadores para a próxima Sessão. Não havendo mais
nada a tratar, o Presidente encerrou a Sessão em Nome de Deus e da Lei
Orgânica do Município de Patu. Tendo eu
idrJJ'lw"kpllJ\.e<t\Ü;Vl.e.l I-oJitv ROBERTA RAYANNE NUNES L~IT~, 1ª
Secretaria, desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que apos Ilda e,
em tudo estando conforme, será aprovada e assinada pelos senhores
vereadores presentes à Sessão. PATU-RN,em 24 de abril de 2019.

ALEXANDRECORTEZCOSTA~'p11~ ~
ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA+j
FRANCISCOJOSÉDEMOUR~

LUCÉLlARIBEIRODANTAS

MANOEL LlNDOMAR DE ALMEIDA MELO$
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RESENILDO ERNESTO DA SILVA 0
RODOLFOHENRIQUEGODEIROMAIA~b!l~ I~~

,-------;
ROBERTA RAYANNE NUNES LEITE ~

THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE


