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ATA DA Sª SESSÃOORDINÁRIA DO 5º PERíODO LEGISLATIVODE 2019,
REALIZADANO DIA 15 DEMAIO DE2019.

Aos lS(quinze) dias do mês de maio 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 Sª SESSÃOORDINÁRIA DO SQPERíODO LEGISLATIVODE 2019. Os
trabalhos foram iniciados às lS:00hs, sob a Presidência da vereadora
Lucélia Ribeiro Dantas. Em seguida a Senhora Presidente solicitou que a
primeira secretária efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para
verificação de Quórum, onde foi constatada a presença de, ANA KARLA
FIGUEIREDOCAVALCANTECOSTA,FRANCISCOJOSÉDE MOURA, LUCÉLIA
RIBEIRO DANTAS, ROBERTA RAYANNE NUNES LEITE, RODOLFO
HENRIQUE GODEIRO MAIA, THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE, e
ausência justificada dos vereadores ALEXANDRECORTEZCOSTA,MANOEL
LlNDOMAR DE ALMEIDA MELO e RESENILDO ERNESTODA SILVA Foi
constatado quórum suficiente para a abertura da Sessão. Ato seguinte a
Senhora Presidente comunicou sobre a dispensa da leitura da Ata da
Sessão anterior. O vereador Thiago solicitou que fosse feita uma correção
na Ata. Ata em votação. Ata aprovada por unanimidade de votos. A
Senhora Presidente convidou os senhores vereadores a assinarem o Livro
de Ata e o Livro de Presença. A Presidente falou sobre o dia 18 de maio e
mencionou a programação das ações que estão sendo realizadas através
da Secretaria de Assistência Social. A Senhora Presidente solicitou da
Primeira Secretária que procedesse com a leitura das matérias em pauta
na Ordem do Dia, que constou do seguinte: REQUERIMENTO Nº
035/2019-CMP de autoria da Vereadora: Ana Karla Figueiredo Cavalcante
Costa. REQUERIMENTO Nº 036/2019-CMP de autoria da Vereadora: Ana
Karla Figueiredo Cavalcante Costa. REQUERIMENTONº 037/2019-CMP de
autoria da Vereadora: Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa.
REQUERIMENTO Nº 038/2019- CMP de autoria da Vereadora: Lucélia
Ribeiro Dantas. INDICAÇÃO Nº 001/201.9-CMP de autoria dos Vereadores
Thiago Queiroga Solano Vale; Rodolfo Henrique Godeiro Maia e Ana Karla
Figueiredo Cavalcante Costa. INDICAÇÃO Nº 002/2019 - CMP de autoria
dos Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale; Rodolfo Henrique Godeiro
Maia e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. A Presidente falou sobre a



36 Romaria do Terço dos Homens que acontecerá dia 26 de maio de 2019 e
37 mencionou o convite recebido na Casa extensivo a todos os vereadores.
38 Em virtude da ausência justificada do segundo secretário, vereador
39 MANOEL LlNDOMAR, a Presidente convidou o vereador Francisco José
40 Moura para tomar assento à Mesa e assumir a função. Ato seguinte, a
41 senhora Presidente deu início a Ordem do Dia. REQUERIMENTO Nº
42 035/2019-CMP de autoria da Vereadora: Ana Karla Figueiredo Cavalcante
43 Costa. Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria de
44 Infraestrutura e Serviços Urbanos, que realize a manutenção da Adutora
45 da Comunidade Oiticica, município de Patu-RN. Requerimento em
46 discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA. Saudou a
47 Presidente, os colegas vereadores, e em nome dos seus familiares saudou

'" 48 os ouvintes da FM. Disse que requerimento com o mesmo assunto já foi
49 apresentado ano passado. Ressaltou que o requerimento apresentado
50 ainda se encontra sem solução. Falou sobre requerimento de sua autoria
51 apresentado anteriormente sobre a adutora do Patu de Fora. Falou sobre
52 resposta ao requerimento e ressaltou que em conversa com moradores da
53 comunidade Patu de Fora os mesmos afirmaram que os serviços não
54 foram executados. Falou de sua indignação com o Poder Executivo e
55 solicitou que o Poder Público resolva os problemas e fez apelo para que o
56 requerimento seja atendido. Com a palavra o vereador THIAGO
57 QUEIROGA.Saudou a Presidente, os colegas vereadores. Somou favorável
58 ao requerimento. Comungou com as palavras do vereador Rodolfo. Disse
59 que o mesmo requerimento está voltando para a pauta por falta de
60 atendimento ao anteriormente apresentado e lamentou a situação. Disse
61 aos moradores da Comunidade Oiticica que o requerimento é de extrema
62 importância e que a bancada vai a fundo e que vão estar perto para ver se
63 sai os reparos. Com a palavra a vereadora ANA KARLA. Falou sobre as
64 dificuldades enfrentadas pelos agricultores com a seca e a falta de
65 recursos. Disse que a Comunidade Oiticica desde dezembro de 2018 se
66 encontra sem acesso a água. Solicitou atendimento do requerimento em
67 caráter urgência e pediu que o município se sensibilize com a situação dos
68 moradores da Comunidade Oiticica. Requerimento em votação.
69 Requerimento aprovado por unanimidade de votos. REQUERIMENTO Nº
70 036/2019-CMP de autoria da Vereadora: Ana Karla Figueiredo Cavalcante
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71 Costa. Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria de
72 Infraestrutura e Serviços Urbanos, que realize a limpeza da Rua Saboia
73 Filho, município de Patu-RN. Requerimento em discussão. Com a palavra o
74 vereador THIAGO QUEIROGA. Falou sobre a importância do requerimento
75 sobre a limpeza pública e disse que já virou rotina a cobrança através de
76 requerimento. Falou sobre a limpeza de vários setores da cidade e
77 ressaltou que o município não tem uma limpeza pública adequada. Falou
78 sobre o número reduzidos de garis e mencionou o atrasado do pagamento
79 dos seus salários. Falou sobre contratos celebrados e mencionou sua
80 estranheza com a Câmara Municipal com a falta de fiscalização. Frisou que
81 na Casatem vereadores com acesso a contratos e licitações da Prefeitura
82 e disse que não entende o porquê de não haver nem um questionamento

" 83 com os contratos. Falou sobre o mato em várias ruas da cidade; falta de
84 pagamento dos garis; falta de material de trabalho. Falou sobre a caçamba
85 do PAC fazendo a coleta do lixo. Somou favorável ao requerimento e
86 pediu ao Poder Público que se sensibilize e atenda o requerimento. Com a
87 palavra o Vereador RODOLFO MAIA Disse que os Garis necessitam de
88 Equipamentos de Proteção Individual. Lembro que a limpeza deve se
89 estender por todas as ruas da cidade. Falou sobre a disponibilidade dos
90 garis em fazer a limpeza da cidade, mesmo com os salários atrasados.
91 Somou favorável e enalteceu o requerimento da colega vereadora Ana
92 Karla. Com a palavra a vereadora ANA KARLA. Agradeceu aos colegas
93 vereadores pelo apoio ao requerimento. Disse que o requerimento foi a
94 pedido dos moradores da rua. Ressaltou que a limpeza é uma forma de
95 prevenção de doenças. Requerimento em votação. Requerimento
96 aprovado por unanimidade de votos. A Presidente comunicou que não
97 tem nada contra ao posicionamento dos nobres vereadores, entretanto,
98 que as matérias apresentadas, sejam discutidas e qualquer opinião ligadas
99 ao tema, devem fazer uso na Tribuna para que não fujam das matérias
100 debatidas. Agradeceu a compreensão dos Edis. REQUERIMENTO N2
101 037/2019-CMP de autoria da Vereadora: Ana Karla Figueiredo Cavalcante
102 Costa. Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria de
103 Infraestrutura e Serviços Urbanos, que realize a limpeza e manutenção da
104 Boeira localizada na Rua Saboia Filho, município de Patu-RN.
105 Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO
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QUEIROGA. Falou sobre a importância do requerimento. Falou sobre
escoamento e drenagem da água. Frisou que o Município não atende as
benfeitorias e melhorias que cada rua precisa. Disse que são várias bueiras
que precisam de serviços de reparos, limpeza e reestruturação. Ressaltou
que o requerimento é uma forma para que o Poder Executivo se
sensibilize com os bairros. Ressaltou que a Rua Saboia Filho necessita de
limpeza, término do pavimento, limpeza da bueira. Somou com o
requerimento e pediu para que a Gestão Municipal desenvolva os
trabalhos que são necessários. Com a palavra a vereadora ANA KARLA.
Disse que a laje da bueira está caindo, dificultando a passagem da água.
Falou sobre a importância da limpeza e a manutenção da bueira, e que os
serviços devem ser feito com o intuito de prevenir doenças. A Presidente
somou favorável ao requerimento. Requerimento em votação.
Requerimento aprovado por unanimidade de votos. REQUERIMENTO Nº
038/2019- CMP de autoria da Vereadora: Lucélia Ribeiro Dantas, Requer
do poder Executivo Municipal que através da Secretaria de Infraestrutura
e Serviços Urbanos, seja colocado um Poste na Rua Maria Helena Ribeiro
no Bairro Costa e Silva. Requerimento em discussão. Com a palavra o
vereador RODOLFOMAIA. Falou sobre a preocupação dos vereadores com
a iluminação pública no município. Disse que está esperando uma
resposta do Poder Executivo com relação ao extrato da real atualização
dos valores arrecadado pelo município. Solicitou que constasse também
no requerimento que colocasse a luminária no poste. Disse que a
população paga a iluminação pública e solicitou que o Poder Executivo
atenda o requerimento. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA.
Falou sobre a importância do requerimento e somou favorável. Enalteceu
a fala do vereador Rodolfo. Falou sobre a arrecadação da taxa de
iluminação pública no município. Sugeriu que houvesse um planejamento
da distribuição dos pontos mais críticos de escuridão para serem
instalados novos postes, braços e luminárias. Disse que são várias as ruas
que precisam de iluminação pública e destacou o Bairro do Cemitério.
Somou com o requerimento. A Presidente agradeceu aos vereadores pela
colaboração ao requerimento. Disse que a rua necessita do poste, porque
é uma extensão da rua, e que os moradores estão precisando fazer ligação
de energia da casa e a distância mão é dentro do limite. Falou sobre o
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trâmite para a execução do serviço. Requerimento em votação.
Requerimento aprovado por unanimidade de votos. INDICAÇÃO N2
001/2019-CMP de autoria dos Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale;
Rodolfo Henrique Godeiro Maia e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa
Que seja viabilizado junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a
aquisição de mudas e sementes da árvore denominada tlCrotalária"
(função de repelente natural contra insetos) para distribuição nas
residências do município pelos agentes comunitários de saúde. Indicação
em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA. Disse que
em nome da bancada apresentam a Indicação para debate na Casaporque
é de extrema importância procurar maneiras naturais de combate a uma
questão que preocupa muito o país inteiro. Disse que a questão do
mosquito da Dengue é preocupante, e que uma muda surte um grande
efeito em uma residência e o custo para o município talvez nem haja,
porque se pedir a doação a um órgão ambiental, não vão se negar, por ser
uma questão de saúde pública. Ressaltou que o município precisa de
ideias baratas e fáceis de realizar e que não massacre o orçamento do
Município. Disse que a Indicação foi apresentada com o intuito para que o
Município adquira as mudas e assim poder combater o mosquito Aedes
aegypti. Falou sobre respeito ao meio ambiente e frisou que a "Crotalária"
é um repelente natural contra insetos e que o Município pode conseguir
essas mudas no IBAMA. Indicação em votação. Indicação aprovada. O
vereador Thiago lembrou a Presidente e a Mesa Diretora, que a indicação
vai só a debate, não vai à votação. INDICAÇÃO N2 002/2019 - CMP de
autoria dos Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale; Rodolfo Henrique
Godeiro Maia e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa Que seja viabilizado
junto à Secretaria Municipal de Saúde a contratação de médicos geriatras
para atender a população idosa em toda rede municipal de saúde.
Indicação em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA.
Falou sobre a quantidade de atendimento semanal. Disse que a indicação
é sugerida para toda a rede municipal. Falou sobre a falta de condições
financeira de alguns idosos e as condições físicas, e o tempo de seus
familiares para se dirigirem até o Hospital Municipal. Disse que a Indicação
sugere a contratação de médico geriatra para dar um respaldo maior em
toda rede municipal de saúde para que os idosos tenham atendimento
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nos postos de saúde do seu bairro e não precisem se locomover até o
Hospital Municipal e tenham mais acessibilidade. Disse que só como
plantão no Hospital fica difícil. Ressaltou que é preciso que os Postos de
Saúde deem esse respaldo e contratem os médicos geriatra e atenda a
terceira idade. Encerrada a ordem do dia. Palavra facultada pela ordem:
Com a palavra a vereadora ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA
Saudou a Presidente, saudou os colegas vereadores, em nome de Soraia
saudou os presentes na Galeria, saudou os funcionários da Casa e os
ouvintes da FM. Disse que hoje é uma data significativa, dia da família.
Falou sobre os cortes na Educação e mencionou as manifestações em todo
o País. Repudiou as atitudes nefastas do Governo. Parabenizou a atitude
da Governadora Fátima Bezerra. Registrou sua presença no dia 10 de maio
na sede da OAB Pau dos Ferros, em uma palestra com o Advogado Maciel
e o Professor Especialista em direitos Previdenciários, Dr. Thiago. Falou
sobre a Praça da Capela e parabenizou administração pública pela limpeza
realizada. Cobrou ao Poder Executivo a retomada das obras da Praça.
Agradeceu a aprovação dos requerimentos de sua autoria. Convidou toda
população para participar do Arraiá do amigo Reisdia 01 de junho, a partir
das 19hs no Bairro da Capela. Encerrou suas palavras desejando uma boa
tarde e bom final de semana a todos. Com a palavra o vereador
FRANCISCO JOSÉ DE MOURA Saudou os colegas vereadores em nome da
Presidente Lucélia, em nome de Soraia saudou os presentes na Galeria e
os ouvintes da FM. Parabenizou todas as mães pelo seu dia, comemorado
no último domingo dia 12. Disse que a "Crotalária pode ser de qualquer
cor, desde que proteja a população. Falou sobre a relação em que consta
a quantidade de atendimento de idosos e disse que teve a iniciativa de
procurar saber sobre a contratação do Médico Geriatra e solicitou um
levantamento da quantidade de atendimento nos meses de abril e maio.
Disse que não existe número determinado de consulta. Ressaltou que o
médico atende das 8h às 10 e das 14 às 16hs, todas as quintas-feiras no
Hospital Municipal. Falou sobre os artesãos e mencionou solicitou de
Cristina com relação a confecção de carteiras. A vereadora ANA KARLA,
disse que Dr. Vidal é um ótimo médico, e que o mesmo é plantonista.
Ressaltou que a intenção da bancada com relação a Indicação é que o
atendimento seja extensivo aos Postos de Saúde e a Policlínica. O
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vereador MOURA falou sobre a sessão passada e destacou comentários de
que os médicos que atendiam nos Postos de Saúde eram os mesmos que
atendiam na Policlínica. Falou sobre atendimento médico na Policlínica
Municipal e parabenizou a Administração Pública. Com a palavra o
vereador RODOLFOHENRIQUEGODEIRO MAIA Saudou a Presidente, os
colegas vereadores, os presentes na Galeria, e em nome de Luiz Antônio e
Wallas Pimenta, saudou os ouvintes da FM. Agradeceu a Deus pela
recuperação do seu sogro George Godeiro; agradeceu aos familiares, aos
profissionais da saúde e em especial o médico e deputado estadual
Bernardo Amorim. Falou sobre requerimento feito e encaminhado ao
Gabinete do Deputado Bernardo Amorim solicitando uma audiência
pública sobre a CAERN no Município. Falou sobre o esporte patuense e
mencionou a liga estadual. Fez apelo a toda população para que
colaborem com os atletas do município. Falou sobre a adutora do Patu de
Fora. Encerrou suas palavras agradecendo a toda população que os
escutam. Com apalavra a vereadora ROBERTA RAVANNE NUNES LEITE
saudou a Presidente, os colegas vereadores, em nome dos funcionários da
Casa saudou os presentes na Galeria e em nome de Nieta, do Fomento e
Nega da Rua das Cajaranas, Quinha, no Conjunto João Pereira saudou os
ouvintes da FM. Parabenizou sua filha pela passagem do seu aniversário.
Em nome de sua cunhada Silmara, parabenizou todos os Assistentes
Sociais pelo seu dia. Falou sobre a festa do dia mães e parabenizou todos
os envolvidos na realização do evento. Falou sobre a Secretaria Municipal
de Saúde e parabenizou a Secretária Dayanny pelo desempenho e bom
funcionamento da Saúde no Município. Falou sobre o funcionamento e
atendimento na Policlínica e destacou alguns atendimentos. Disse que não
foi eleita para mentir, disse que foi eleita para representar toda população
patuense. Falou sobre o dia da família e deixou uma mensagem a todas as
famílias patuenses: II A família é o amor que plantamos em solo fértil, com
raiz forte e que cultivamos e cuidamos constantemente, para que brotem
belas flores e bons frutos. Não é à toa que se compara a família a uma
árvore. Afinal, o que é uma família senão vários galhos unidos pela mesma
raiz e sustentado por um tronco comum, que precisa ser forte para
suportar as intempéries da vida". Encerrou suas palavras desejando uma
boa tarde a todos. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA SOLANO
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VALE saudou a Presidente, os colegas vereadores, em nome de Grazi, filha
do vereador Rodolfo, saudou os presentes na Galeria e em nome de
Zezinho das Motos, saudou os ouvintes da FM. Desejou a todas as famílias
patuenses um belo dia. Parabenizou todas as mães pelo seu dia. Disse que
a mãe é um dos bens mais preciosos, e em nome da sua mãe, deixou um
parabéns todo especial a todas as mães Patuenses. Falou sobre sua visita
ao Escritório da CAERN em Mossoró e disse que saiu de lá com um
presente para o município. Disse que não pensa na política como um bem
de consumo ou de aquisição de favorecimento pessoais ou de indicação
de familiares para cargos municipais ou de negociatas, disse que pensa na
política e na gestão municipal com inteligência. Falou sobre a economia
que conseguiram para a conta do município de Patu com a CAERN, um
abatimento em torno de cinquenta mil reais. Ressaltou que a sua bancada
pensa no bem comum e no que é em benefício da população patuense.
Falou sobre o levantamento feito e mencionou a audiência que
acontecerá dia 31 de maio, e, possivelmente o Gerente Geral, Márcio
Bruno estará presente. Falou sobre as ações da CAERN em Patu e
mencionou a quantidade de residências abastecidas. Repudiou os cortes
na Educação que está sendo feito pelo Governo Federal. Falou de sua
preocupação e mencionou um extrato detalhado de um corte de cem por
cento para as verbas de um Hospital Universitário no Brasil. Falou sobre a
Maternidade e o Hospital Universitário mantido com recursos federais,
ambos em Natal/RN. Falou sobre a Saúde de Patu e mencionou sua visita
ao Hospital Municipal, na quarta-feira, após a sessão. Ressaltou que ocupa
uma cadeira na Casapara falar a verdade; que o seu compromisso é com o
povo Patuense, e não, com o prefeito de Patu. Disse que as inúmeras
vezes que foi à Natal, foi com recursos próprios. Mencionou o Portal da
Transparência e disse que nunca recebeu nem uma diária da Câmara
Municipal. Ressaltou que recebeu umas informações sobre a PREVIPATUe
disse que o Ministério Público acionou a justiça e que a ex-prefeita vai
responder a processo sobre questões da Previdência Própria. A Presidente
LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS saudou os vereadores e toda população
Patuense. Registrou o aniversário seu padrasto José Cordeiro, no último
dia 11 de maio. Falou sobre o 18 de maio. Fez apelo às famílias para que
possam fazer esse diagnóstico e proteger as crianças contra esse grande
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mal. Falou sobre a Reforma da Previdência. Falou sobre sua ida à Brasília e
mencionou o Portal da Transparência. Falou sobre o posicionamento da
Bancada em 2017 quando foi a Brasília bancada pela Câmara Municipal e
afirmou a toda população que não existe nada de errado com o uso das
diárias. Falou de sua felicidade por Patu ter sido presente discutindo com
a bancada levando o nome da cidade e da Câmara até o Distrito Federal.
Falou sobre o posicionamento dos deputados e senadores com relação a
Reforma da Previdência. Disse que em sua fala, solicitou que os deputados
e senadores ouvissem a voz do povo. Falou sobre a saúde no Brasil;
fechamento de hospital federal e destacou o acolhimento grandioso a
pacientes em Hospital Federal. Falou sobre o funcionamento do Hospital
Municipal de Patu e solicitou que todos lutem em busca de mais recursos.
Falou sobre os serviços prestados pelo médico Bernardo Amorim. Falou
sobre a Semana dos Museus e destacou o Museu de Petronilo Hemetério.
Agradeceu a presença de todos e convidou toda população e os
vereadores para a próxima Sessãoque acontecerá dia 22 de maio de 2019,
às 15hs. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente encerrou a Sessão
em Nome de Deus e da Lei Orgânica do Município de Patu. Tendo eu
• \ x' :-.,;" c;\'j> ji',", ....u\.....:í'y'> }_.r.:.k ROBERTA RAVANNE NUNES LEITE, 1ª

)
Secretaria, desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que após lida e,
em tudo estando conforme, será aprovada e assinada pelos senhores
vereadores presentes à Sessão. PATU-RN,em 15 de maio de 2019.

ALEXANDRECORTEZCOSTA

ANA KARLAFIGUEIREDOCAVALCANTECOSTA ~ J
FRA~CISCO J~ DE MOURA ~

LUCELlAR~ DANTAS

MANOEL LlNDOMAR DEALMEIDA MELO

RESENILDOERNESTODA SILVA

RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA ~Â)j ~ ,Cv f\l\.t IA
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