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1 ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERíODO LEGISLATIVO DE 2018,
2 REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.
3
4 Aos 04(quatro) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (2018) na
5 Câmara Municipal de Patu, situada à Rua Doutor José Augusto, 90, Centro,
6 Patu-RN, Sede própria do Poder Legislativo de Patu-RN, realizou-se a 04ª
7 SESSÃOORDINÁRIA DO 3º PERíODOLEGISLATIVODE 2018. Os trabalhos
8 foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidência da vereadora Lucélia Ribeiro
9 Dantas. Estando de posse da palavra a senhora Presidente solicitou ao 1º
10 Secretário que efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para
11 verificação de Quorum, onde foi constatada a presença de ALEXANDRE
12 CORTEZ COSTA, ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA, EVERTON
13 RENAN FERNANDES DANTAS, FRANCISCO JOSÉ DE MOURA, LUCÉLlA
14 RIBEIRO DANTAS, RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA, RESENILDO
15 ERNESTO DA SILVA, SUETONEO OLIVEIRA MOURA, e THIAGO QUEIROGA
16 SOLANO VALE. Constatado quórum suficiente para a abertura da Sessão.
17 Ato seguinte, a senhora Presidente comunicou que de acordo com o
18 consenso de todos, foi dispensada a leitura da Ata. Ata em votação. Ata
19 aprovada. A senhora Presidente convidou os senhores vereadores a
20 assinarem o Livro de Ata e o Livro de Presença. Em seguida, a senhora
21 Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com a leitura
22 das matérias em pauta na Ordem do Dia, que constou do seguinte:
23 REQUERIMENTO Nº 010/2018-CMP de autoria do Vereador Thiago
24 Queiroga Solano Vale. Ofício nº 073/2018 - Prefeitura Municipal de Patu.
25 A Presidente abriu espaço para que o vereador Thiago Queiroga pudesse
26 fazer seus esclarecimentos e justificativas. Com a palavra o Vereador
27 THIAGO QUEIROGA que saudou a Presidente, colegas vereadores.
28 Agradeceu toda lisura na tratativa da forma pela Mesa Diretora e pela
29 Presidência. Disse que é uma tarde para entristecer qualquer cidadão que
30 um dia pense ou tenha o sonho de ser vereador. Falou sobre o ofício
31 encaminhado através do Poder Executivo e disse que isto nada mais é do
32 que medida para querer calar sua voz ou simplesmente que as coisas
33 possam continuar a banho maria corno estão. Falou sobre o compromisso
34 com a verdade e com a decência dos funcionários da Comissão
35 Permanente de Licitação da Prefeitura de Patu e mencionou a atitude
36 relatada numa mentira forjada em um ofício enviado através do Executivo
37 Municipal. Falou sobre o absurdo relatado no ofício com relação ao
38 pedido da documentação. Disse que o motivo da sua visita ao Executivo
39 não foi fazer carga de processo. Falou sobre os Ofícios encaminhados ao
40 Banco do Brasil solicitando os extratos detalhados e exemplificados das
41 contas da PREVIPATUe de todos os Convênios firmados entre Governo
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Federal e Governo Municipal. Disse que nenhum vereador precisa marcar
horário para ir a qualquer instituição pública no município, e que nenhum
vereador precisa estar em conveniência com o Executivo para ir a uma
instituição municipal e fiscalizar, porque o vereador pode, e é abrangido
por Lei. Disse que o Executivo se incomodou e fez este ofício mentiroso e
calunioso. Ressaltou que foi a Prefeitura querer entender os contratos
caronas da limpeza pública da cidade de material gráfico, e solicitou essas
explicações. Disse que a Constituição garante aos vereadores dessa Casa
fiscalizar. Falou sobre sua visita a PREVIPATU.Disse que não pode aceitar
é que a sua voz seja calada, afrontada, amordaçada e que o Executivo
queira amedrontar a Casa Legislativa ao ponto de não legislar a favor da
população Patuense. Ressaltou que sua voz não será calada e que não tem
compromisso com o Executivo, e não irá a nenhum lugar da administração
pública municipal precisando marcar hora com o Prefeito pra fiscalizar ou
não, pois a Constituição lhe garante ampla fiscalização de qualquer
instituição pública municipal dentro da Jurisdição legal, e assim o fará.
Solicitou da Senhora Presidente que com a mesma lisura que teve ao
chama-lo para comunicar sobre o ofício, que a Casa possa se fortalecer no
sentido de dizer não a uma atitude como esta, uma atitude de impedir um
direito constitucional de um vereador de fiscalizar os interesses da
população patuense, e que jamais irá a uma Instituição Pública fazer de
uma visita de fiscalização um retrocesso à grosseria ou a imposições, isso
não faz parte do feitio de um legislador. Agradeceu a toda população
Patuense, aos colegas vereadores e a Presidência da Casa.Ato seguinte, a
senhora Presidente deu início a Ordem do Dia. REQUERIMENTO Nº
OlO/201S-CMP de autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale.
Requer do Poder Executivo Municipal que seja enviado a esta Casade Leis
os Projetos de Saneamento Básico e Pavimentação do Bairro Nova Patu
com dados nas informações dobre o andamento das obras, bem como
todos os detalhamentos dos recursos públicos já utilizados. Requerimento
em discussão. Com a palavra. O vereador SUETONEOOLIVEIRA MOURA
pediu a ordem, saudou a Presidente, os colegas vereadores, população
presente e em nome de Vera e Geraldo saudou os ouvintes da FM.
Desejou boas-vindas ao Vereador Evinho. Solicitou do colega vereador
Thiago Queiroga a retirada do requerimento da pauta por ir de encontro
aos ofícios apresentados na Prefeitura e no Banco do Brasil.
Comprometeu-se junto a bancada da situação cobrar do executivo as
notas para chegarem até as mãos dos vereadores. O Vereador THIAGO
QUEIROGAfalou sobre o requerimento feito pelo vereador Suetoneo para
retirada do requerimento de sua autoria de pauta e falou sobre o
comprometimento do vereador de ir de encontro às informações perante
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83 o Executivo Municipal. O vereador Thiago requereu a retirada do
84 requerimento de pauta. Requerimento em votação. Requerimento
85 retirado de pauta. O vereador Thiago solicitou que o requerimento seja
86 conjunto entre os líderes da situação e oposição. O vereador Suetoneo
87 disse que irão juntos solicitar o que está no requerimento. Encerrada a
88 ordem do dia. A Presidente facultou a palavra pela ordem aos vereadores.
89 Com a palavra o vereador RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou a
90 Presidente, os colegas vereadores, presentes na Galeria, ouvintes da FM.
91 Deus boas vinda a Everton Dantas. Falou sobre a Encenação da Paixão de
92 Cristo e parabenizou a organização do Evento. Ressaltou a necessidade de
93 apresentação de outras peças teatrais durante o ano. Falou sobre
94 requerimento de sua autoria que trata da Adutora do Patu de Fora. Falou
95 sobre a lei da Guarda Municipal e mencionou o piso dos guardas.
96 Agradeceu a toda população. Encerrou suas palavras desejando boa tarde
97 a todos. Vereadora ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA saudou
98 a Presidente, colegas vereadores. Desejou boas-vindas ao vereador
99 Everton. Solidarizou-se com os familiares do vereador Alexandre e de

100 leidiani e Fabrício. Falou sobre requerimentos que irão para a pauta da
101 próxima sessão e mencionou os requerimentos que fala sobre o Garantia
102 Safra e o Calazar. Falou sobre o Prédio do Açougue Público. Disse que
103 todos estão juntos com um único objetivo que é o bem da população
104 Patuense. Encerrou suas palavras desejando um final de semana de paz
105 para toda população Patuense. Vereador ALEXANDRE CORTEZ COSTA
106
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saudou a Presidente, colegas vereadores, presentes na Galeria e ouvintes
da FM. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho. Agradeceu ao
Poder Executivo pela resposta de dois requerimentos de sua autoria.
Cobrou ao Executivo a limpeza do Cemitério Público Municipal. Encerrou
suas palavras desejando boa tarde a todos. Vereador EVERTON RENAN
FERNANDES DANTAS saudou a Presidente, os colegas vereadores, os
presentes na Galeria e os ouvintes da FM. Em nome do seu pai
Lindomilson Dantas de Araújo e do seu primo Abdonato Dantas Filho
agradeceu a toda população patuense por estar assumindo por trinta dias
o cargo de vereador. Disse que vai cumprir com o seu trabalho. Agradeceu
a todos os vereadores pela recepção. Agradeceu a vereadora Roberta
Nunes. Encerrou suas palavras desejando boa tarde a todos. Vereador
THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou a senhora Presidente, os
colegas vereadores, em nome de Tercler saudou os presentes na Galeria, e
em nome de Chico Estaca saudou os ouvintes da FM. Disse que trouxe
uma palavra de força, força de um parlamentar que está ocupando um
lugar com seriedade e compromisso. Ressaltou que a função do
parlamentar é fiscalizar, legislar e levantar a Bandeira do Município. Falou
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sobre a crise hídrica; Defesa Civil e caixas d'água e destacou o Termo de
Colapso emergencial do município. Falou sobre a limpeza pública. Falou
sobre as obras do município e destacou as obras do Nova Patu. Falou
sobre o Garantia Safra. Falou em cortes de terra. Falou sobre o programa
Internet para Todos. Falou sobre os ofícios encaminhados ao Banco do
Brasil. Falou sobre a PREVIPATU.Falou sobre contratos do município. Em
nome da vereadora Mariela disse que estão presentes e que juntamente
com os vereadores Rodolfo e Kaká não irão se calar. Encerrou suas
palavras desejando boa tarde a toda população. Vereador SUETONEO
OLIVEIRA MOURA saudou a Presidente, colegas vereadores, os presentes
na Galeria e em nome da sua mãe saudou os ouvintes da FM. Parabenizou
o Grupo de Cavalgada pela Romaria realizada no dia 18 de março.
Agradeceu a todos os patrocinadores e destacou o Prefeito que agora faz
parte do grupo de cavalgada e o Poder Executivo. Parabenizou o vereador
Thiago pela retirada do requerimento da pauta. Parabenizou o vereador
Alexandre Cortez pelo requerimento sobre a limpeza do Cemitério e
enalteceu o requerimento. Falou sobre o novo membro da família Moura.
Falou sobre a violência que assola o município e mencionou a morte do
irmão de Vanilson. Parabenizou a Presidente Lucélia pelos trabalhos
desenvolvidos na Casa. Parabenizou os colegas de bancada. Deixou o seu
mandato à disposição da população para juntos reivindicarem melhorias
para a Comunidade. A Presidente LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS saudou os
vereadores, e em nome de Vera e Geraldo saudou os presentes na Galeria
e em nome de Valdivino esposo de Chica Boa saudou os ouvintes da FM.
Falou sobre a finalização do mês da Mulher. Falou sobre a Síndrome de
Down. Em atendimento a solicitação do vereador Thiago a CasaLegislativa
se solidariza com os familiares do senhor Chico Lixeiro. Registrou o
aniversário da ex-secretária da Casa, Monara Moura. Registrou a
exoneração de Monara e desejou boas-vindas a Leidinha que está
assumindo os trabalhos. Registrou o aniversário da vereadora Roberta
Nunes. Desejou boas-vindas ao vereador Everton Renan. Solidarizou-se
com a família de Fabricio. Enalteceu a fala do vereador Rodolfo e
parabenizou-o pela cobrança com relação a Guarda Municipal. Disse ao
vereador Thiago que o caminho é esse e que ficou feliz com a postagem
quando da sua visita a PREVIPATU.Falou de suas conversas com o Prefeito
buscando o caminho da solução. Disse aos nobres vereadores que as
atitudes, as falas, o trabalho, e tudo que se age com relação ao povo e que
as reivindicações sejam aceitas e que sejam feitas com sabedoria e com a
consciência do que se quer de melhor que foi para isso que foram
votados. Falou sobre o Convênio da Câmara com a FETAM, FECANe ITEP.
Atendendo solicitação do vereador Rodolfo, a Casa se solidariza com os
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165 familiares do senhor Diniz, pai de Linda, Verônica e Maria José, e avô de
166 Hudson e Airon. Encerrou suas palavras parabenizando os vereadores pela
167 maturidade. A Presidente agradeceu a presença de todos e convidou toda
168 população e os vereadores para a próxima Sessão que acontecerá dia 11
169 de abril de 2018, às 15hs. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente
170 encerrou a Sessão em Nome de Deus e da Lei Orgânica do Município de
171 Patu. Tendo eu (e b '(\.,.4 ~O'y,-...irwr ,.....,franciscoJosé Moura, 1º
172 Secretario, desta Casa Legislativa, lavrado a presente Ata, que após lida e,
173 em tudo estando conforme, será aprovada e assinada pelos senhores
174 vereadores presentes à Sessão. PATU-RN,em 04 de abril de 2018.
175
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