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1 ATA DA 6ª SESSÃOORDINÁRIA DO 3º PERíODO LEGISLATIVODE 2018,
2 REALIZADANO DIA 02 DEMAIO DE2018.
3
4 Aos 02(dois) dias do mês de maio 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 06ª
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 Quórum, onde foi constatada a presença de ALEXANDRE
12 CORTEZ COSTA, ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA,
13 FRANCISCO JOSÉ DE MOURA, LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS, RODOLFO
14 HENRIQUE GODEIRO MAIA, RE5ENILDOERNESTODA SILVA, SUETONEO
15 OLIVEIRA MOURA, e THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE e ausência
16 justificada da vereadora ROBERTA RAVANNE NUNES LEITE.,Constatado
17 quórum suficiente para a abertura da Sessão. Ato seguinte a senhora
18 Presidente solicitou que o Primeiro Secretário procedesse com a leitura da
19 Ata da Sessão anterior. O vereador Suetoneo Oliveira Moura solicitou a
20 dispensa da leitura da Ata. Dispensa em votação. Dispensa da leitura da
2i Ata concedida. Ata em votação. Ata aprovada por unanimidade. A senhora
22 Presidente convidou os senhores vereadores a assinarem a Ata e o Livro
23 de Presença. Em seguida, a senhora Presidente solicitou ao Primeiro
24 Secretário que procedesse com a leitura das matérias em pauta na Ordem
25 do Dia, que constou do seguinte: REQUERIMENTO Nº 010/2018-CMP de
26 autoria do vereador Thiago Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTO Nº
27 026/2018-CMP de autoria da vereadora Lucélia Ribeiro Dantas.
28 REQUeRIMENTO Nº 027/2018-CMP de? autoria da vereadora Lucélia
29 Ribeiro Dantas. REQUERIMENTO N~ 02~/2018-CMP de autoria do
30 vereador Francisco José de Moura. R~QUERIMENTO Nº 029/2018-CMP de
31 autoria dos vereadores Francisco José de Moura e Suetoneo Oliveira
32 Moura. REQUERIMENTO NS O~O/2018-CMP de autoria da vereadora
33 Lucélia Ribeiro Dantas. REQUERIMENTO Nº 031/2018-CMP de autoria do
34 vereador Thiago Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTO Nº 032/2018-
35 CMP de autoria do vereador Thiago Oueiroga Solano Vale.
36 REQUER!MEr"TO N2 033/2018·CMP de. autoria do vereador Thiago
37 Queiroga Solano Vale. REQUERIMENTON!! 034/2018-CMP de autoria dos
38 vereadores Thiago Queiroga Solano Vaie e Rcdolfo Henrique Godeiro
39 MaiaA Presidente registrou a ausência da vereadora ANA KARLA e do
40 vereador RESENILDOERNESTO.Ato seguinte, a senhora Presidente deu
41 início a Ordem do Dia. REQUERIMENTO Nº OlO/20l8-CMP de autoria do
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42 vereador Thiago Queiroga Solano Vale - Requer do Poder Executivo
43 Municipal, que seja encaminhado a esta Casa de leis os projetos de
44 saneamento básico e pavimentação do Bairro Nova Patu, com todas as
45 informações sobre o andamento das obras, bem como, todo
46 detalhamento dos recursos públicos já utilizados. Requerimento em
47 discussão. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA que saudou a
48 Presidente, os colegas vereadores e presentes na Galeria. Falou sobre a
49 reapresentação do requerimento. Disse que o requerimento é
50 extremamente importante, pela situação na qual se encontra o Bairro
51 Nova Patu. Falou sobre o detalhamento dos recursos públicos investidos
52 na obra. Falou em veículos que caíram em buracos; terrenos cedendo e a
53 abertura de crateras. Solicitou por parte da Presidência que se fizesse
54 constar no ofício endereçado ao Executivo urgência na resposta as
55 informações. Solicitou dos nove vereadores que fiscalizem. Falou sobre
56 reivindicações dos moradores da Nova Patu. Disse que a Casa precisa
57 analisar todos os gastos públicos. O vereador SUETONEOMOURA saudou
58 a Presidente, colegas vereadores e presentes na Galeria. Falou sobre a
59 existência do Inquérito Civil do Ministério Público que trata do mesmo
60 assunto relatado no requerimento e ressaltou a data de 16 de janeiro de
61 2017 oficio encaminhado ao Ministério Público. Requerimento em
62 votação. Voto contra dos vereadores Francisco José de Moura e Suetoneo
63 Moura. O vereador Rodolfo disse que a Casa precisa saber sobre o
64 detalhamento das despesas e de como estão as obras de saneamento.
65 Voto favorável do vereador Rodolfo. Requerirnento rejeitado por três
66 votos a dois. REQUERIMENTONº 026/2018-CMP de autoria da vereadora
67 Lucélia Ribeiro Dantas - Requer do Poder Executivo Municipal, através da
68 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que faça o
69 conserto das ruas que encontram-se intrafegável em virtude dos buracos
70 deixados pelas chuvas. Requerimento em discussão. Com a palavra o
71 vereador RODOLFOMAIA saudou a Presidente, os colegas vereadores, os
72 presentes na Galeria. Somou favorável ao requerimento. Falou sobre as
73 preocupações dos moradores em períodos chuvosos. Falou sobre as ruas
74 calçadas na gestão do ex-prefeito Possidônio Queiroga. Com a palavra o
75 vereador THIAGO QUEIROGAenalteceu a fala do vereador Rodolfo. Falou
76 sobre a importância do requerimento. Falou sobre as ruas que se
77 encontram intrafegável e citou o Bairro Nova Patu. O vereador SUETONEO
78 MOURA somou favorável. Falou sobre a importância do requerimento.
79 Mencionou o período chuvoso. Falou sobre a limpeza das ruas. O vereador
80 MOURA saudou a todos. Somou favorável ao requerimento. Falou sobre a
81 importância do requerimento. Mencionou, a necessidade de reparo em
82 vários bairros e ruas da cidade. Falou sobre cobranças suas feito a
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83 Prefeito. A vereadora Lucélia agradeceu o apoio dos nobres vereadores.
84 Falou sobre recursos destinados a Nova Patu e ressaltou a necessidade de

uma melhor infraestrutura para o Bairro. Falou sobre requerimentos de
sua autoria apresentados anteriormente e de recursos conseguidos
através do seu mandato. Falou sobre a devolução dos recursos e a
inadimplência do município por má gestão anterior. Falou sobre a rua
próximo ao Conjunto Francisco Dantas e do seu desejo em vê-Ia calçada.
Falou sobre o período eleitoral, e disse que será oportuno o apoio dos
deputados quando de sua visita ao município, tudo isso com o intuito de
melhorar a qualidade de vida da população. Requerimento em votação.
Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº 027/2018-CMP de autoria
da vereadora Lucélia Ribeiro Dantas - Requer do Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços
Urbanos, a retirada dos canteiros da rua Tenente Luiz Pinheiro.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador SUETONEO
MOURA. Falou sobre a Importância do requerimento. Disse que foi
procurado por moradores que questionaram a rua estreita e o lixo
acumulado. Somou favorável ao requerimento. Com a palavra o vereador
MOURA manifestou seu voto de apoio ac requerimento. Falou sobre ruas
sem canteiros e mencionou a falta de calçamento com a retirada dos
canteiros. Falou sobre as dificuldades enfrentadas por moradores com as
ruas cheias de lixo. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA. Falou
sobre a importância do requerimento. Falou sobre metralhas em várias
ruas. Falou sobre a limpeza das ruas e mencionou contrato ativo da
limpeza pública. Somou favorável a retirada dos canteiros para melhorar o
tráfego na rua. A Vereadora LUCÉLlAagradeceu o apoio dos vereadores.
Falou sobre abaixo assinado dos moradores solicitando a retirada dos
canteiros e solicitou do Executivo atendimento ao requerimento.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº
028/2018-CMP ele autoria do vereador Francisco José de Moura - Requer
do Poder Executivo Municipal, que através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Urbanos, a construção de lombadas na Rua
Sabóia Filho e a slnallzação das mesmas. Requerimento em discussão.
Com a palavra o vereador SUETONEOMOURA. Parabenizou o vereador
Moura pelo requerimento apresentado. Falou em cobranças por parte dos
moradores na legislatura passada. Falou .na velocidade desenvolvida por
motoristas e motociclistas. Falou sobre a importância da revitalização.
Somou favorável 20 requerimento. Com a palavra o Vereador MOURA
disse que a pedido dos moradores apresentou o requerimento. Falou em
pontos estratégicos para a construção das lombadas e mencionou o
acidente próximo a residência de Jcsa Kur.g-Fu. Requerimento em
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votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº 029/2018-CMP de
autoria dos vereadores Francisco José de Moura e Suetoneo Oliveira
Moura - Requer do Poder Executivo Municipal, que através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, a construção de uma
passagem molhada na comunidade, do sítio Divisa. Requerimento em
discussão. Com a palavra o vereador SUETONEOMOURA. Parabenizou o
vereador Moura pelo requerimento apresentado. Falou sobre o período
chuvoso e o difícil acesso as comunidades. Com a palavra o vereador
THIAGO QUEIROGA somou favorável ao requerimento. Falou em
prevenção e serviços básicos. Falou em períodos chuvosos. Solicitou que o
Executivo atenda ao solicitado no requerimento. Com a palavra o
vereador MOURA. Falou sobre o açude e a ação praticada pelo vereador
Suetoneo Moura. O vereador Suetoneo falou sobre a emoção do vereador
Moura e falou sobre sua história de vida na comunidade Divisa.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº
030/2018-CMP de autoria da vereadora Lucélia Ribeiro Dantas - Requer
do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Urbanos, que seja feita a recuperação da
pavimentação da Rua Marlene de Tomé como também a conclusão do
calçamento da mesma. Requerimento em discussão. Com a palavra o
vereador THIAGO QUEIROGA Disse que conhece bem essa rua. Falou de
sua visita a Rua a chamado da população. Falou sobre a falta de
manutenção na Rua. Falou em buraco gigantesco na Rua, agua acumulada,
sujeira e muito mato. Falou sobre o contrato em vigência com a empresa.
Disse que a manutenção da rua é questão de saúde pública. Somou
favorável ao requerimento. Ressaltou que o papel do vereador é
fiscalizar. Com a palavra o vereador SUETONEOMOURA falou sobre as
cobranças dos moradores. Disse que esse problema não é de hoje.
Parabenizou a vereadora Lucélia pelo requerimento apresentado e se
disponibilizou para juntos reivindicarem as melhorias para a Rua Marlene
de Tomé. A Vereadora LUCELlAagradeceu o apoio dos nobres vereadores.
Falou em manutenção e conclusão do calçamento da Rua. Requerimento
em votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTONº 031/2018-CMP
de autoria do vereador Thiago Queiroga Solano Vale - Requer do Poder
Executivo Municipal, que seja feito com urgência os reparos de todas as
estradas vicinais do município. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA.
Falou sobre a preocupação do vereador Thiago com as estradas da zona
rural. Solicitou que fosse tomada as providências para facilitar a passagem
dos moradores. Falou sobre o período chuvoso. Somou favorável ao
requerimento. Com a palavra o vereador SUETONEO MOURA. Somou
favorável ao requerimento. Falou sobre relvindicação feita pessoalmente
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ao Prefeito Rivelino Câmara. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA
Agradeceu o apoio dos nobres vereadores. Falou sobre suas preocupações
com os moradores da zona rural. Destacou a Fazenda Lajes. Falou sobre o
Decreto do Poder Executivo. Disse que Mirian Rocha tentou falar com o
Secretário de Infraestrutura e questionou a questão de metralha e
entulhos. Ressaltou que a prevenção era pra ter tido início no verão e que
no período chuvoso fica difícil. Solicitou urgência do município no
atendimento do requerimento. Requerimento em votação. Requerimento
aprovado. REQUERIMENTO Nº 032/2018-CMP de autoria do vereador
Thiago Queiroga Solano Vale - Requer do Poder Executivo Municipal, que
seja feita a capinação, caiação dos meios fios, e limpeza de todos os
canteiros da cidade. Como também a retirada de todo lixo que se
encontra nos canteiros, ruas e arredores das casas. Requerimento em
discussão. Com a palavra o Vereador THIAGO QUEIROGA. Disse que o
município está de posse de um contrato carona e que não dá ampla
concorrência às demais empresas. Frisou o montante gasto por mês pelo
município. Solicitou apoio dos nobres vereadores na aprovação do
requerimento. Solicitou do prefeito explicações sobre os valores gastos na
limpeza pública. Falou sobre as Ruas dos Bairros da cidade e mencionou a
sujeira nos canteiros. Disse que vai levar ao conhecimento do Ministério
Público o contato que na Cidade de Montanhas está com impedimento
legal. Requerimento em votação. Requerimento aprovado.
REQUERIMENTO Nº 033/2018-CMP de autoria do vereador Thiago
Queiroga Solano Vale - Requer do Poder Executivo Municipal, que seja
enviado a esta Casade Leis todo o detalharnento, planilhas de gastos, lista
de beneficiados e a quantidade de horas para cada contemplado com o
corte de terra na zona rural. Requerimento em discussão. Com a palavra o
vereador SUETONEOMOURA somou ao requerimento. Questionou o valor
descrito no requerimento. Falou sobre acompanhamento do corte de
terra na sua comunidade e mencionou o tempo de uma hora de trator.
Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA. Ressaltou que a solicitação
da planilha é uma questão de fiscalização. Falou sobre construção de
açudes, recuperação de barreiros, de Estradas vicinais e cortes de terras
descritos na Leitura da Mensagem Anual. do Executivo Municipal.
Ressaltou que durante esse período os agricultores eram para serem
melhor amparados. Falou em gastes público e na falta de transparência do
executivo municipal. Disse que é vereador de Patu e que a reivindicação é
em benefício de todos. Requerimento em votação. Requerimento
aprovado. REQUERiMENTO Nº 034/2018-CMP de autoria dos vereadores
Thiago Queiroga Solano Vale eRodolfo Henrique Godeiro Maia - Requer
do Poder Executivo Estadual via DETRAN-RN, que seja feita a sinalização
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da vias públicas municipais, bem como á construção de redutores de
velocidade na Avenida Lauro Maia, por completo, seja por meio de
lombadas ou semáforos em consonância com a legislação de trânsito.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador SUETONEO
MOURA. Falou sobre a importância' do requerimento. Falou em
responsabilidades. Falou em redutores e lombadas eletrônica. Somou ao
requerimento por entender que será muito benéfico para toda população.
Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA. Falou em responsabilidades e
solicitou do executivo estadual a sinalização do trânsito no município.
Disse que o IPVA é destinado cinquenta por cento ao Município e
destacou o FUNDEB.Falou sobre o seu apoio aos professores. Disse que o
município por menor que seja deve assumir o seu trânsito. Solicitou dos
nobres vereadores a aprovação do requerimento. Com a palavra o
vereador ALEXANDRECORTEZsaudou a Presidente, colegas vereadores e
população presente. Parabenizou o vereador Thiago pelo requerimento
apresentado. Falou no empenho de todos os vereadores em buscar
sempre o melhor para a população. Falou em divulgação de áudios nas
redes sociais. Parabenizou todos os vereadores pelos requerimento
apresentados. Disse que a sinalização de trânsito só vem a melhorar a vida
dos cidadãos. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA falou em
divulgação de áudios nas redes sociais. Convidou os colegas vereadores
para amanhã visitarem a Avenida Lauro Maia juntamente com
funcionários do DETRAN. Falou sobre regulamentação do trânsito. Disse
que com a implantação de semáforo os condutores possam ser
disciplinados em termos de velocidade e consequentemente será
diminuído os riscos no trânsito de Patu. Lembrou a população que tem
que ser consciente e fazer sua parte e falou em campanha de
conscientização no trânsito. Disse que 05 vereadores estão fazendo a sua
parte. Encerrada a ordem do dia. A Presidente facultou a palavra pela
ordem aos vereadores. Com a palavra o vereador FRANCISCO JOSÉ DE
MOllRA saudou os vereadores em nome da Presidente Lucélia, saudou

237 em nome de sua esposa Claudia saudou os presentes na Galeria, em nome
238 de Gabriel e Rogério Nascimento saudou os ouvintes da FI'v1.Falou sobre
239 construções de passagens molhada e Destacou o acesso que leva a
240 comunidade rural de Rogério Nascimento. Falou sobre as chuvas que
241 caíram. Falou sobre sua visita as Comunidades. Disse a Thiago que antes
242 do período chuvoso as estradas das comunidades rurais estavam em
243 perfeitas condições de tráfego. Ressaltou que após a estiagem o Prefeito
244 concluirá os acessos as comunidades. Falou sobre o Trânsito na cidade e
245 parabenizou o vereador Thiago pelo requerimento apresentado. Encerrou
246 suas palavras desejando boa tarde a todos. Com a palavra o Vereador
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247 THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou a Presidente, colegas
248 vereadores, em nome de Juliana, servidora da Casa, saudou os presentes
249 na Galeria, em nome de Toinho Inácio saudou os ouvintes da FM. Se
250 dirigiu a população com palavras de renovo, força e gratidão. Falou em
251 períodos de dificuldades e ressaltou que há por parte do município má
252 vontade de fazer o serviço básico de qualidade. Disse que está levando ao
253 conhecimento da população as mazelas que existem no município e falou
254 em soluções viáveis. Falou sobre o requerimento do Saneamento Básico
255 do Nova Patu. Falou nas lutas da população do Nova Patu para se
256 locomover e sair de casa. Fez a leitura de um trecho da mensagem anual
257 do executivo que trata da Educação no Município. Falou sobre a
258 previdência municipal; Piso dos salarial dos educadores; atraso do salário
259 dos servidores e repasse do dinheiro dos aposentados. Falou sobre a

'-' 260 Construção da nova Creche do Nova Patu. Falou sobre a Policlínica. Disse
261 que os nove vereadores vão lutar pelo interesse da população. Falou nos
262 recursos destinados à construção da Creche. Questionou o dinheiro do
263 saneamento básico da nova Patu; do calçamento; dos cortes de terra e da
264 nova Creche. Falou sobre PREVIPATUe sugeriu que transformasse em
265 autarquia. Falou sobre concurso público; desenvolvimento econômico;
266 geração de emprego e renda e exploração de matéria prima. Encerrou
267 suas palavras pedindo as bênçãos de Deus sobre todos. Com a palavra o
268 vereador SUETONEOOLIVEIRA MOURA saudou a Presidente, os colegas
269
270
271
272
273
274
275
276
277

vereadores, os presentes na Galeria em nome de sua esposa Síria e dos
funcionários da Casa, e em nome da sua filha Maria Beatriz saudou os
ouvintes da FM. Parabenizou os vereadores pelos requerimentos
apresentados. Falou sobre informações repassadas ao Ministério Público
sobre o Saneamento Básico. Falou sobre o reparo nas estradas e
mencionou o período chuvoso. Falou nas dificuldades enfrentadas pelos
motoristas dos ônibus escolares ao se dirigirem às comunidades rurais.
Falou sobre a conversa que teve com o Prefeito. Falou sobre o homem do
campo e na abundância vivenciada. Enalteceu a fala do vereador Moura

278 ao citar a comunidade de Rogério Nascimento. Parabenizou a
279 administração, em especial os operadores de máquinas, Erivan, Bel e
280 Dalcifran. Disse que vai fiscalizar pare!que o serviço de qualidade possa ser
281 executado. Falou sobre cortes de terra. Falou sobre a construção da nova
282 creche. Parabenizou a Presidente Lucélia pela parceria coma FECAM. O
283 vereador THIAGO parabenizou a Mesa Diretora da Casa pela parceria com
284 a FECAMpelos cursos ofertados. O vereador SUETONEOMOURA disse que
285 através dessas ações se orgulha em ser vereador e falou sobre a felicidade
286 no rosto de cada um que estava recebendo o curso. Ressaltou que ações
287 como essas cheguem com mais frequência a toda população. Encerrou
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suas palavras desejando boa tarde a todos. A Presidente LUCÉLlA RIBEIRO
DANTAS agradeceu aos vereadores Suetoneo e Thiago pelo apoio. Saudou
a população Patuense em nome de Fatinha e Socorro Cortez. Falou sobre
o lançamento dos Livros e agradeceu a população presente e a FECAM.
Registrou o aniversário de Vânia Solano e Tiago Gomes. Cumprimentou
todos os trabalhadores pelo seu dia comemorado dia primeiro de maio,
em especial aos trabalhadores da cidade de Patu. Disse que não ver
mentiras com relação a Educação no Município. Mencionou o pagamento
dos servidores e frisou os momentos de dificuldades que os municípios
estão enfrentando. Falou sobre a gestão do ex-presidente Lula. Falou
sobre o pagamento do piso dos professores. Falou sobre a PREVIPATUe
mencionou projeto de lei que está para chegar à Casa. Compartilhou com
toda população uma graça alcançada pela alta recebida por seu irmão
Cláudio após um transplante de fígado, ocorrido na cidade de Fortaleza. A
Presidente agradeceu a presença de todos e convidou toda população e os
vereadores para a próxima Sessãoque acontecerá dia 09 de maio de 2018,
às 15hs. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente encerrou a Sessão

orne de Deus e a Lei Orgânica do Município de Patu. Tendo eu
L Francisco José Moura, 1º Secretario,

desta Casa Legislativa, lavrado a resente Ata, que após lida e, em tudo
estando conforme, será aprovada e assinada pelos senhores vereadores
presentes à Sessão. PATU-RN,em 02 de maio de 2018.

AVALCANTECOSTA

SUET


