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1 ATA DA 5ª SESSÃOORDINÁRIA DO 3º PERíODO LEGISLATIVODE 2018,
2 REALIZADANO DIA 25 DEABRIL DE2018.
3
4 Aos 25(vinte e cinco) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito
5 (2018) 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 05ª SESSÃOORDINÁRIA DO 3º PERíODO LEGISLATIVODE
8 2018. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidência da
9 vereadora Lucélia Ribeiro Dantas. Estando de posse da palavra a senhora
10 Presidente solicitou ao 1º Secretário que efetuasse a chamada dos
11 Senhores Vereadores para verificação de Quórum, onde foi constatada a
12 presença de ALEXANDRE CORTEZ COSTA, ANA KARLA FIGUEIREDO
13 CAVALCANTECOSTA,EVERTONRENAN FERNANDESDANTAS, FRANCISCO
14 JOSÉ DE MOURA, LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS, RODOLFO HENRIQUE
15 GODEIRO MAIA, RESENILDOERNESTODA SILVA, SUETONEO OLIVEIRA
16 MOURA, e THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE. Constatado quórum
17 suficiente para a abertura da Sessão. Ato seguinte a senhora Presidente
18 solicitou que o Primeiro Secretário procedesse com a leitura da Ata da
19 Sessão anterior. O vereador Alexandre Cortez solicitou a dispensa da
20 leitura da Ata. Dispensa em votação. Dispensa da leitura da Ata concedida.
21 Ata em discussão. Sem discussão. Ata em votação. Ata aprovada por
22 unanimidade. A senhora Presidente convidou os senhores vereadores a
23 assinarem o Livro de Ata e o Livro de Presença. A Presidente iniciou suas
24 palavras agradecendo a Deus pelas chuvas que caíram no município e
25 descreveu a alegria da POP41aç.ãoPatuense. Em seguida, a senhora
26 Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com a leitura
27 das matérias em pauta na Ordem do Dia, que constou do seguinte:
28 PROJETO DE LEI Nº 001/2018 - PMP. Autoria do Poder Executivo
29 Municipal. PROJETO DE LEI Nº 002/2018 - PMP. Autoria do Poder
30 Executivo Municipal REQUERIMENTO N~ 011/2018-CMP de autoria da
31 vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. REQUERIMENTO Nº
32 012/2018-CMP de autoria da vereadora Ana Karía Figueiredo Cavalcante
33 Costa. REQUERIMENTO Nº 013/2018-Ci\llP de autoria da vereadora Ana
34 Karla Figueiredo Cavalcante Costa. REQUERIMENTONº 014/2018-CMP de
35 autoria da vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa.
36 REQUERIMENTO Nº 016/20IS-CMP de autoria do vereador Everton
37 Renan Fernandes Dantas. REQUERíMENTO Nº 017/201S-CMP de autoria
38 do vereador Everton Renan Fernandes Dantas. REQUERIMENTO Nº
39 01S/201S-CMP de autoria do vereador Alexandre Cortez Costa.
40 REQUERIMENTO Nº 019/201S-CMP de autoria dos vereadores Thiago
41 Queiroga Solano Vale, Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa e Rodolfo
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42 Henrique Godeiro Maia. REQUERIMENTO Nº 020/2018-CMP de autoria
43 do vereador Thiago Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTONº 021/2018-
44 CMP de autoria dos vereadores Rodolfo Henrique Godeiro Maia e
45 Resenildo Ernesto da Silva. REQUERIMENTO DE MOÇÃO DE
46 CONGRATULAÇÃO Nº 022/2018-CMP de autoria da vereadora Lucélia
47 Ribeiro Dantas. REQUERIMENTO Nº 023/2018-CMP de autoria do
48
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vereador Everton Renan Fernandes Dantas. Ato seguinte, a senhora
Presidente deu início a Ordem do Dia. PROJETODE LEI Nº 001/2018 -
PMP. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Inspeção Sanitária
do Município de Patu e dá outras providências - Autoria do Poder
Executivo Municipal. Após a leitura, a Senhora Presidente colocou em
votação o Regime de Urgência do Projeto de Lei em votação. Regime de
Urgência aprovado por unanimidade. Projeto encaminhado às Comissões
para análise. PROJETODE LEI Nº 002/2018 - PMP. Dispõe sobre a Lei de
Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2019 e dá outras providências.
Autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei encaminhado às
comissões para apreciação. REQUERIMENTO Nº 011/2018-CMP de
autoria da vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. Requer do
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, que faça uma reunião com a presença da chefe da pasta, com os
estudantes interessados juntamente com o Poder Legislativo, para que
possamos ver a situação do programa Bolsa de Estudos, destinado aos
universitários de nossa cidade que estudam fora. A Presidente registrou a
Presença da ex vereadora Ana Cristina Machado. Requerimento em
discussão. Com a palavra o Vereador SUETONEO MOURA saudou a
Presidente e colegas vereadores, e em nome de Evandro e Alexandre
saudou os presentes na Galeria. Somou ao requerimento e disse que é
uma luta de todos os vereadores. Falou sobre requerimento de sua
autoria apresentado anteriormente sobre a disponibilidade do ônibus.
Falou sobre a importância da bolsa e ressaltou a Lei que regulamenta a
bolsa de estudo. Parabenizou a vereadora pelo requerimento
apresentado. Vereador RODOLFO MAIA saudou a todos. Registrou a
presença da ex-vereadora Cristina. Rita Sales e Evandro Moura. Falou
sobre a importância do requerimento. Falou em valores repassados aos
estudantes. Solicitou esclarecimentos com relação a distribuição das
bolsas. Deixou o seu apoio ao requerimento. Vereador THIAGO QUEIROGA
saudou a Presidente e colegas vereadores. Em nome de Rita Sales saudou
os presentes na Galeria. Registrou a presença de Cristina Machado e
Evandro Moura. Falou sobre a importância do requerimento. Falou em
soluções e sugeriu que possam somar ao requerimento a questão do
concurso público. Falou sobre as prerrogativas de quem se esforça e se
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dedica para ter oportunidade de trabalho. Somou ao requerimento.
Vereador MOURA saudou todos os vereadores em nome da Presidente
Lucélia, em nome de Cristina Machado e Joinvile saudou os presentes na
Galeria. Parabenizou os vereadores Lucélia, Suetoneo, Resenildo, Ana
Karla e Alexandre Cortez pela elaboração do Projeto da Bolsa. Falou sobre
a importância da bolsa. Agradeceu aos vereadores pela criação do projeto
que valoriza o estudo dos jovens. Vereadora ANA KARLAsaudou a todos
em nome da Presidente Lucélia, saudou os presentes na Galeria. Disse que
o requerimento tem a intenção de resolver os anseios dos universitários.
Disse que o requerimento é uma sugestão para a solução dos problemas
enfrentados pelos universitários. Requerimento em votação.
Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº 012/20lS-CMP de autoria
da vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. Requer do Poder
Executivo Municipal, que através da Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Urbanos, realize a limpeza dos prédios públicos de nossa cidade,
principalmente, os que não cumprem uma função social, ou seja, estão
desativados. Requerimento em discussão. Com a palavra o Vereador
RODOLFO MAIA falou sobre a importância do requerimento. Ressaltou
outros requerimentos para limpezas públicas. Falou sobre a lavanderia e o
Mercado Público. Falou sobre publicações em redes sociais e mencionou
demolição do Mercado Público na cidade de Baraúnas. Falou sobre a
questão de calamidade nos prédios públicos que estão desativados. O
Vereador SUETONEO MOURA falou sobre a importância do zelo nos
prédios públicos. Falou sobre o Cemitério Público. Somou ao
requerimento. O vereador THIAGO QUEIROGA falou sobre limpeza
pública. Disse que o mato e o lixo estão tomando conta das ruas. Falou
sobre saneamento e mencionou o Bairro Nova Patu. Falou sobre o prédio
do açougue. Falou sobre a importância do requerimento e somou
favorável ao requerimento. A vereadora ANA KARLAdisse que limpeza é
questão de saúde. Falou sobre a questão da epidemia de Calazar e
mencionou os locais de possíveis focos do mosquito da Lischamaniose.
Falou sobre reivindicações suas e do vereador Resenildo sobre o açougue
e mencionou fotos feitas pejo vereador Thiago. Falou sobre a limpeza do
Cemitério Público. Solicitou apoio dos nobres vereadores para
reivindicarem com urgência. Requerimento em votação. Requerimento
aprovado. REQUERIMENTO Nº 013/201S-CMP de autoria da vereadora
Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. Requer do Poder Executivo
Municipal, que através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
inclua os pontos históricos e turísticos nos roteiros escolares.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO
QUEIROGAfalou sobre a importância do requerimento. Disse que Patu é
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124 precário no setor turístico. Falou sobre a importância dos alunos verem a
125 história de homens e mulheres de bens. A Vereadora ANA KARLA disse

que através da educação se pode promover mudanças. Frisou o resgate da
história de um povo para incentivar os alunos a terem conhecimento dos
pontos turísticos do município e destacou os Quilombolas. Requerimento
em votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTONº 014/2018-CMP
de autoria da vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. Requer do
Poder Executivo Municipal, que através da Secretaria Municipal de Saúde,
faça um levantamento que conste quantitativamente o número de
pessoas infectadas pela Lischamaniose, popularmente conhecida como
Calazar. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFO
MAIA falou sobre o surto de calazar que o município enfrenta e alertou a
população para fazer a limpeza dos muros e cuidar dos seus animais. A
vereadora ANA KARLA disse que o requerimento é para saber em que
situação o município se encontra. Falou em borrifações, sacrifício dos cães
e as prevenções que estão sendo tomadas. Requerimento em votação.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTONº
016/2018-CMP de autoria do vereador Everton Renan Fernandes Dantas.
Requer do Poder Executivo Municipal, a construção das lombadas e as
sinalizações da Avenida Lauro Maia. Requerimento em discussão. Com a
palavra o Vereador RODOLFOMAIA falou em informações extraoficiais e
mencionou recursos para a construção das lombadas. Cobrou a
construção das lombadas e falou sobre velocidade desenvolvida por
condutores ao longo das avenidas. A vereadora ANA KARLA somou ao
requerimento. Disse que faz jus para que o requerimento seja atendido.
Falou sobre os problemas vivenciados e os acidentes ocorridos, inclusive
com vítimas fatais. O vereador THIAGO QUEIROGAfalou sobre recursos na

'-' 151 conta para a construção das lombadas. Fez jus para que o requerimento
152 seja atendido. Mencionou acidentes ocorridos na Avenida Lauro Maia e
153 demais ruas da cidade. Disse que na próxima semana estará em reunião
154 no DETRANem Natal e oficializará a solicitação de um semáforo para a
155 cidade. Somou favorável ao requerimento. O Vereador SUETONEO
156 MOURA parabenizou o vereador Everton pelo requerimento apresentado.
157 Falou sobre requerimento de sua autoria apresentado anteriormente que
158 solicitava do Município que fosse incluído na Educação do Município a
159 Legislação de trânsito. Falou sobre imprudências de condutores de
160 veículos. Ressaltou que o Município precisa fazer sua parte. Falou sobre a
161 importância da educação no trânsito e justificou a necessidade da
162 construção de lombadas. O vereador EVERTON DANTAS saudou a
163 Presidente, os nobres vereadores e os presentes na Galeria. Justificou o
164 requerimento de sua autoria. Falou sobre abusos cometidos por
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165 condutores de veículos e falou sobre a necessidade da construção das
166 lombadas. Requerimento em votação. Requerimento aprovado.
167 REQUERIMENTO Nº 017/2018-CMP de autoria do vereador Everton

Renan Fernandes Dantas. Requer do Poder Executivo Municipal, a
construção de uma passagem molhada na Comunidade de Sitio Saco.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA
falou sobre a importância do requerimento. Falou sobre requerimento
colocado antes do inverno e destacou algumas comunidades que
necessitavam à época da construção de passagens molhadas. Falou sobre
as chuvas ocorridas e mencionou a imposslbítldade de construção no
momento. Falou sobre a visita do prefeito às comunidades rurais. O
vereador THIAGO QUEIROGA somou ao requerimento. Falou sobre a
carência do povo nordestino, que é a falta d'água. Falou sobre a
importância do requerimento. Falou sobre as chuvas e a obrigação do
Município em dar condição de locomoção ao agricultor. Ressaltou a
importância da construção de passagens molhadas no verão e
manutenção das estradas e desassoreamento de açudes. Falou sobre a
maneira de atendimento aos agricultores de Patu. Disse que é importante
que haja bom senso e que o Executivo cumpra com seu dever.
Parabenizou ao vereador Everton pelo requerimento apresentado. Somou
favorável. O Vereador SUETONEOMOURA somou ao requerimento. Falou
sobre desassoreamento dos açudes. Falou sobre as passagens molhadas e
mencionou as condições das estradas no período chuvoso. Parabenizou o
vereador Everton pelo requerimento apresentado. O vereador EVERTON
DANTAS falou sobre obras feitas pelo Município. Solicitou do Poder
Executivo soluções para os problemas que há anos vem se repetindo.
Ressaltou as dificuldades enfrentadas PE:!OS moradores das Comunidades
para se deslocarem até a zona urbana em·busca de atendimento médico e
falou sobre o desvio de dois quilômetros que os moradores percorrem.
Solicitou a aprovação do requerimento e a execução da obra por parte do
Executivo Municipal. Requerimento em votação. Requerimento aprovado.
REQUERIMENTO Nº 018/2018-CMP de autoria do vereador Alexandre
Cortez Costa. Requer do Poder Executivo Municipal, a aquisição de uma
UTI Móvel para a Secretaria de Saúde. Requerimento em discussão. Com a
palavra o vereador RODOLFO MAIA parabenizou o vereador Alexandre
Beka. Falou sobre o atendimento. Falou sobre condições do Município
para comprar uma UTI. Falou sobre parcerias com outras cidades para a
compra de uma UTI e sugeriu Patu como cidade polo. Somou favorável ao
requerimento. O vereador THIAGO QUEIROGA parabenizou o vereador
Alexandre pelo requerimento apresentado. Falou sobre requerimento no
mesmo sentido apresentado ano passado. Falou sobre a sugestão do
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vereador Rodolfo. Falou sobre os valores excedentes que o município tem
por ano e ressaltou que poderia ser retirado desse montante para a
compra da UTI Móvel. Falou sobre a importância do requerimento. Falou
sobre ações de Câmara Municipais fora do estado e solicitou da
Presidente parcerias com outras Câmaras de Municípios vizinhos para
aquisição da SAMU para a região. Somou favorável ao requerimento. A
vereadora ANA KARLA parabenizou o vereador Alexandre pelo
requerimento apresentado. Falou sobre o oficio enviado através do
Gabinete de Beto Rosado. O Vereador MOURA parabenizou o vereador
Alexandre pelo requerimento apresentado. Disse que é conhecedor dos
problemas de locomoção enfrentado por pacientes. Falou sobre a
possibilidade de parcerias com os parlamentares que obtiveram votos no
município. O vereador SUETONEO·MOURA parabenizou o vereador
Alexandre pelo requerimento apresentado. Falou sobre a época em que a
Câmara fechou as portas no dia em que ia ser implantada a SAMU no
Município. Falou sobre as ambulâncias e alguns carros usados e sugeriu
que fosse feito leilões para a aquisição de uma ambulância de pronto
atendimento. O Vereador ALEXANDRE CORTEZ em nome do seu pai
saudou os ouvintes da FM e em nome do amigo Aldemir saudou os
presentes na Galeria. Falou sobre os benefícios da SAMU. Agradeceu as
sugestões dos nobres vereadores. Falou sobre acidentes ocorridos.
Agradeceu a aprovação do requerimento. A vereadora Lucélia relembrou
a realização de uma sessão na calçada da Câmara. Falou sobre a aquisição
de uma ambulância através da vereadora Ana Karla e outra através da
Bancada da Situação e ressaltou que a ação beneficiará a toda população.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTONº
019/2018-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 feito a atualização do piso
salarial dos professores, a atualização do piso salarial dos guardas
municipais, bem como a incorporação dos títulos. Requerimento em
discussão. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA que falou sobre a
situação dos profissionais. Falou sobre a atualização do piso salarial dos
professores. Mencionou terço de férias e Títulos. Falou sobre a Guarda
Municipal e o seu voto contra. Fez apelo ao requerimento para que a
atualização do piso salarial seja implantado. A vereadora ANA KARLAfalou
sobre seu voto favorável ao Projeto da Guarda Municipal. Disse que o seu
mandato está à disposição para reivindicar junto aos Guardas a
atualização do piso salarial. Falou sobre éI atualização do piso dos
professores. O vereador THIAGO QUEIROGAfalou sobre o terço de férias
pagos em parte. Falou sobre o voto contra ao Projeto da Guarda
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Municipal. Falou sobre títulos e capacitação dos profissionais. Disse que
todos estarão juntos, imbuídos na solução do problema. O vereador
SUETONEOMOURA manifestou apoio ao requerimento. Ressaltou que o
Município tem avançado e que tem a convicção de que o professor tem
que ganhar bem e falou sobre títulos. Disse que tem o compromisso de
fiscalizar e defender todos e que a Lei tem que ser cumprida. A vereadora
LUCÉLlAdisse que a Lei tem que ser cumprida. Expressou sua satisfação
com a bancada da oposição em está somando forças com a luta dos
professores. Disse que o desejo de todos é que o piso seja atualizado e
implantado. Falou sobre a época em 'que procurava apoio dentro da Casa
e mencionou o apoio do ex-vereador Gilberto Moura, hoje vice-prefeito.
Em nome de toda categoria agradeceu o apoio de todos. Falou sobre a
Guarda Municipal. Falou sobre a evolução da Casa e disse que vai
continuar trabalhando e buscando sempre o melhor em todas as áreas,
em especial o servidor público para que possa ser beneficiado e
valorizado. Requerimento em votação. Requerimento aprovado.
REQUERIMENTO N2 020/2018-CMP de autoria do vereador Thiago
Queiroga Solano Vale. Requer do Poder Executivo Municipal, que seja
feito a limpeza nos arredores do matadouro público, bem como a
manutenção da estrutura física. Requerimento em discussão. Com a
palavra a Vereadora ANA KARLA sornou ao requerimento e disse que
estão em total sintonia e falou sobre requerimentos anteriores que trata
do surto de Calazar. O vereador THIAGO QUEIROGA falou sobre o
constrangimento dos marchantes. Falou em estrutura física; Carcaças de
animais jogadas em local inadequado; cães de ruas dentro do matadouro
e mencionou o lixão próximo ao local. Falou em recursos e má gestão.
Frisou que não existe crise e solicitou mobilização por parte do Executivo
Municipal. Requerimento em votação. Requerimento aprovado.
REQUERIMENTO N2 021/2018-CMP de autoria dos vereadores Rodolfo
Henrique Godeiro Maia e Resenildo Ernesto da Silva. Requer do Poder
Executivo Municipal, que seja feita a distribuição de fardamento escolar
da Creche Raimunda Ernesto da Silva. Requerimento em discussão. O
vereador SUETONEO MOURA comunicou que o fardamento foram
entregue hoje aos alunos da referida Escola. Requerimento em discussão.
Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA que ressaltou que o
requerimento estava em pauta há uns quinze dias atrás. Falou sobre o
fardamento dos alunos o ano passado. Parabenizou o Poder Executivo
pela distribuição do fardamento. Ressaltou que o nome da Creche é da
saudosa mãe do vereador Resenildo. O vereador THIAGO QUEIROGAdisse
que o fardamento não traz o Brasão da Escola. Requerimento em votação.
Requerimento aprovado. R~QUERIMENTO DE MOÇÃO DE~
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CONGRATULAÇÃO Nº 022/2018-CMP de autoria da vereadora Lucélia
Ribeiro Dantas , Requer que conste em Ata Moção de Congratulação a
Banda de Música Luiz de França Dantas pelos seus dezenove anos de
atuação e preservação da Cultura Patuense. REQUERIMENTO Nº
023/2018-CMP de autoria do vereador Everton Renan Fernandes Dantas.
Requer do Poder Executivo Municipal, o encaminhamento para o
abastecimento de água do Loteamento Lírios dos Campos. Requerimento
em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA que somou
favorável ao requerimento e solicitou que fosse retirado o lixão que fica
próximo ao loteamento. Falou sobre a importância do bairro que está
sendo habitado e falou em saneamento básico e pavimentação. O
vereador SUETONEOMOURA parabenizou o vereador pelo requerimento
apresentado. Falou sobre o loteamento e nos problemas deixados para o
Município. Fa!ou sobre o Projeto de Expansão Urbana. Somou favorável ao
requerimento. Ressaltou que o encanamento é de responsabilidade da
CAERN. O Vereador EVERTON DANTAS falou sobre a quantidade de
pessoas residentes no loteamento e sobre o acatamento as suas
reivindicações. Agradeceu a sua avó Neuraci e ao seu amigo Berg.
Agradeceu aos colegas vereadores oposicionista pela união. Requerimento
em votação. Requerimento aprovado. MOÇÃO DEPESARaos familiares de
RAFAEL DIOGO JALES DE OLIVEIRA, peio seu falecimento ocorrido no dia
10 de abril de 2018. Autoria dos vereadores Lucélia Ribeiro Dantas,
Francisco José de Moura, Alexandre Cortez Costa, Suetoneo Oliveira
Moura, Resenildo Ernesto da Silva, Everton Renan Fernandes Dantas, Ana
Karla Figueiredo Cavalcante Costa, Rodolfo Henrique Godeiro Maia e
Thiago Queiroga Solano Vale. Encerrada a ordem do dia. A Presidente
facultou a palavra pela ordem aos vereadores. Com a palavra a Vereadora
ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCAr\JTE COSTA saudou a Presidente, os
colegas vereadores, em nome de Evandro Moura saudou os presentes na
Galeria, saudou os funcionários da Casa e em nome de sua amiga
Fokmária aniversariante do dia saudou os ouvintes da FM. Agradeceu aos
colegas vereadores pela aprovação dos requerimentos de sua autoria e
ressaltou a importância das discussões sadias na Casa. Falou sobre a
importância dos requerimentos apresentados. E disse que através da
educação tudo pode ser mudado. Fôiou sobre as dificuldades enfrentadas
pelos Universitários. Falou sobre a limpeza nos prédios públicos e
ressaltou a epidemia de Calazar no Município. Falou sobre as chuvas que
tem caído no Município e solicitou o apoio de todos para intensificar a luta
contra o problema dos focos de Calazar. Enalteceu os requerimentos
apresentados pelos colegas vereadores. Falou sobre o Projeto da Guarda
Municipal e disponibilizou o seu mandato para reivindicar junto à classe.
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Falou sobre ofício recebido do Gabinete do Deputado Beto Rosado.
Encerrou suas palavras desejando um bom final de trabalho aos colegas
vereadores e um ótimo final de semana a toda população Patuense.
Vereador SUETONEO OLIVEIRA MOURA saudou a Presidente, colegas
vereadores, funcionários da Casa; em nome de Evandro Moura saudou os
presentes na Galeria e ouvintes da FM. Parabenizou a Casapelos trabalhos
realizados em prol da população Patuense e disse que a união tem que ser
verdadeira e o respeito prevalecer. Falou sobre os requerimentos
apresentados e destacou o requerimento dos Jovens. Falou sobre as
dificuldades enfrentadas e disse que deseja que dias melhores aconteçam.
Falou sobre o empenho do prefeito e solicitou que seja disponibilizada
uma equipe para ficar de sobreaviso caso aconteça rompimento de algum
açude. Falou sobre as estradas e o acesso em períodos chuvosos. Encerrou
suas palavras desejando boa tarde a todos. O vereador RODOLFO
HENRIQUE GODEIRO MAIA saudou a Presidente, os colegas vereadores,
os presentes na Galeria e os ouvintes da FM. Falou sobres os
requerimentos apresentados e sobre os debates. Parabenizou o Poder
Executivo sobre a ação na nomeação de Auri Marconi. Falou sobre o
Campeonato Estadual Potiguar e ressaltou que o time de Futsal de Patu irá
participar e convidou toda população para apoiar os atletas da cidade.
Mencionou os requerimentos sobre o esporte patuense de sua autoria.
Falou sobre time das escolinhas. Falou sobre o campeonato de Olho
D'água do Borges e deixou seu apoio aos atletas. Falou sobre a classe de
professores. Falou sobre a Guarda Municipal. Falou sobre o fardamento
da Creche Raimunda Ernesto. Falou da sua satisfação na união de todos os
vereadores e solicitou do Poder Executivo atendimento aos
requerimentos aprovados. Parabenizou a Banda Luiz de França Dantas.
Solidarizou-se com os familiares de Rafael Diogo. Encerrou suas palavras
desejando boa tarde a todos. O Vereador FRANCISCOJOSÉDE MOURA
saudou os colegas vereadores em nome da Presidente Lucélia, em nome
de sua cunhada Xuxu saudou os presentes na Galeria. Parabenizou todas
as comunidades rurais pelas chuvas que caíram. Parabenizou seu amigo
Rogério Nascimento e João Antônio. Falou sobre a garra do prefeito
Rivelino. Encerrou suas palavras desejando boa tarde a todos. A
Presidente convidou todos os vereadores para o evento da Escola da
FECAMno dia 30 de abril segunda-feira ao meio dia na Câmara Municipal.
Vereador THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou a senhora
Presidente, os colegas vereadores, em nome de Claudismar saudou os
presentes na Galeria, e em nome Paulo Victor saudou os ouvintes da FM.
Falou sobre a inversão de valores do Executivo Municipal em querer fazer
do povo motivo de mídia e ressaltou a diferença do prefeito de Santa
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Catarina para o de Patu. Falou de sua visita a vários bairros da cidade.
Falou sobre o contrato da Limpeza Pública. Falou sobre crime ambiental
na entrada que dá acesso a Comunidade Jatobá. Falou sobre a mensagem
anual do Executivo Municipal. Falou em contratos caronas. Falou sobre o
acesso ao Conjunto Nova Patu. A vereadora ANA KARLA falou sobre as
ruas que estão afundando no Conjunto Nova Patu. O vereador THIAGO
disse que Patu é lindo por natureza. Falou sobre respostas do Executivo
Municipal aos requerimentos aprovados na Casae destacou os que tratam
do Esporte no Município. O Vereador RODOLFO MAIA falou sobre o
requerimento de sua autoria solicitando apoio as duas escolinhas de
futebol existentes no Município e ressaltou resposta do Executivo
Municipal. O vereador THIAGO disse que a gestão municipal deve focar no
desenvolvimento econômico aonde as pessoas possam ter a contrapartida
da coisa pública em serviços essencial de saúde e educação e que a
população possa galgar serviços privados, mais pra isso precisa de um
desenvolvimento econômico eficaz. Disse que é uma felicidade ver uma
sessão como a de hoje em debates plenos e a Casa dando respostas que
realmente a população espera. Encerrou suas palavras pedindo bênção
divina sobre todos. A Presidente LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS agradeceu a
presença de todos e convidou toda população e os vereadores para a
próxima Sessão que acontecerá dia 02 de maio de 2018, 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

::::;E1' Francisco José Moura, 1º Secretario,
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 25 de abril de 2018.
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