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ATA DA 9ª SESSÃOORDINÁRIA DO 3º PERíODO LEGISLATIVODE 2018,
REALIZADANO DIA 13 DEJUNHO DE2018.

Aos 13(treze) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (2018) 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 09ª
SESSÃOORDINÁRIA DO 3º PERíODOLEGISLATIVODE 2018. Os trabalhos
foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidência do vereador Resenildo
Ernesto da Silva. Estando de posse da palavra o senhor Presidente
convidou a Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite para tomar assento à
Mesa e assumir a função de primeira secretária, em seguida solicitou que
a mesma efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para verificação
de Quórum, onde foi constatada a presença de ALEXANDRE CORTEZ
COSTA, RESENILDO ERNESTO DA SILVA, ROBERTA RAYANNE NUNES
LEITE, RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA, SUETONEO OLIVEIRA
MOURA, e THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE e ausência justificada dos
vereadores ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA, FRANCISCO
JOSÉ DE MOURA e LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS. Constatado quórum
suficiente para a abertura da Sessão. Ato seguinte o senhor Presidente
solicitou que a Primeira Secretária procedesse com a leitura da Ata da
Sessão anterior. O vereador Suetoneo Oliveira Moura solicitou a dispensa
da leitura da Ata. Dispensa em votação. Dispensa da leitura da Ata
concedida. Ata em votação. Ata aprovada por unanimidade. O senhor
Presidente convidou os senhores vereadores a assinarem a Ata e o Livro
de Presença. Em seguida, o senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que procedesse com a leitura das matérias em pauta na Ordem
do Dia, que constou do seguinte: REQUERIMENTONº 046/2018- CMP de
autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite. REQUERIMENTO Nº
047/2018- CMP de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite.
REQUERIMENTO Nº 048/2018- CMP de autoria dos Vereadores Thiago
Queiroga Solano Vale e Rodolfo Henrique Godeiro Maia. REQUERIMENTO
Nº 049/2018- CMP de autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale.
REQUERIMENTO Nº 050/2018- CMP de autoria dos Vereadores Thiago
Queiroga Solano Vale, Rodolfo Henrique Godeiro Maia e Ana Karla
Figueiredo Cavalcante Costa. REQUERIMENTO Nº 051/2018- CMP de
autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia. REQUERIMENTONº
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37 052/2018- CMP de autoria dos Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale,
38 Rodolfo Henrique Godeiro Maia e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa.
39 REQUERIMENTO Nº 056/2018- CMP de autoria dos vereadores da Casa.
40 REQUERIMENTODE MOÇÃO DE PESARNº 004/2018- CMP de autoria de
41 todos os vereadores. Ato seguinte, o senhor Presidente deu início a
42 Ordem do Dia. REQUERIMENTO Nº 046/2018- CMP de autoria da
43 Vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite, requer do Diretório Municipal da
44 CAERN esclarecimentos sobre a falta de distribuição de água para os
45 bairros Costa e Silva (Bairro do Quartel), Conjunto Nova Patu, Estação,
46 Cidade do Sol, Conjunto João Pereira que estão sem abastecimento.
47 Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador SUETONEO
48 OLIVEIRA MOURA. saudou o Presidente, colegas vereadores, os presentes

~ 49 na Galeria e ouvintes da FM. Parabenizou a vereadora pelo requerimento
50 apresentado. Falou em alguns bairros com água e falou nos demais que
51 falta regularização. Solicitou que o problema da água seja solucionado.
52 Voto favorável ao requerimento. Com a palavra a vereadora ROBERTA
53 NUNES. Solicitou justificativa por parte da CAERN e explicações a
54 população sobre a falta de água em vários bairros da cidade.
55 Requerimento em votação. Requerimento aprovado por maioria de votos.
56 REQUERIMENTO Nº 047/2018- CMP de autoria da Vereadora Roberta
57 Rayanne Nunes Leite, requer do Departamento de Estradas e Rodagens-
58 DER-RN, realização de operação tapa-buracos e roço da rodovia RN 501
59 que liga Patu a Belém do Brejo do Cruz. Requerimento em discussão. Com
60 a palavra a vereadora ROBERTANUNES. Ressaltou que foi uma solicitação
61 dos moradores das Comunidades Gameleira, Trapiá, Palmeira e demais
62 comunidades adjacentes. Requerimento em votação. Requerimento
63 aprovado por maioria de votos. REQUERIMENTO Nº 048/2018- CMP de
64 autoria dos Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale e Rodolfo Henrique
65 Godeiro Maia, requer da CAERN, através do Diretor Presidente Marcelo
66 Toscano, que seja feita uma perícia no sistema de abastecimento do
67 município de Patu, e em constatação de defeitos, tome as medidas
68 necessárias para que o fornecimento chegue de fato aos nossos
69 munícipes. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador
70 SUETONEO MOURA. Somou favorável ao requerimento. Parabenizou os
71 vereadores propositores pelo requerimento apresentado. Disse que não
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72 entende a falta de esclarecimento por parte da CAERNcom relação a falta
73 de água no município. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA saudou
74 o Presidente, colegas vereadores, presentes na Galeria e ouvintes da FM.
75 Falou sobre perícia e avaliação sobre o abastecimento de água em Patu.
76 Falou sobre a situação dos canos entupidos. Falou sobre a cobrança de
77 taxas. Falou sobre o fornecimento de água em alguns bairros. Solicitou da
78 CAERN atendimento ao requerimento apresentado. Com a palavra o
79 vereador THIAGO QUEIROGA. Saudou o Presidente colegas vereadores,
80 presentes na Galeria e ouvintes da FM. Agradeceu o reconhecimento do
81 vereador Suetoneo e disse que o requerimento é de interesse de todos os
82 vereadores. Falou sobre as caixas d'água e solicitou explicações da CAERN.
83 Disse que há necessidade em se cobrar de quem tenha a justificava para a

'" 84 população. Disse que é preciso que as autoridades competentes façam
85 sua parte. Falou sobre a falta d'água e os problemas enfrentados pela
86 população. Solicitou perícia por parte da CAERN.Solicitou a aprovação do
87 requerimento. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
88 maioria de votos. REQUERIMENTO Ng 049/2018- CMP de autoria do
89 Vereador Thiago Queiroga Solano Vale, requer do Poder executivo
90 Municipal, todo detalhamento e transparência com a arrecadação e
91 gastos oriundos da taxa de iluminação pública em Patu, no período de
92 janeiro de 2017 a abril de 2018. Requerimento em discussão.Com a
93 palavra o vereador RODOLFOMAIA. Disse que o problema é diário e falou
94 sobre vários requerimentos apresentados na Casa. Falou sobre a falta de
95 material. Falou sobre o pagamento da taxa de iluminação pública e
96 destacou a comunidade Jatobá. Somou favorável ao requerimento.
97 Parabenizou o vereador Thiago pelo requerimento apresentado. Com a
98 palavra o vereador THIAGO QUEIROGA. Disse que não há justificativa para
99 que encontre no Município postes apagado e ruas ás escuras. Falou sobre
100 a transparência. Falou sobre requerimento apresentado anteriormente
101 sobre instalações de luminárias na zona rural. Solicitou a aprovação do
102 requerimento. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
103 maioria de votos. REQUERIMENTO Nº 050/2018- CMP de autoria dos
104 Vereadores Thiago Queiroga Solano Vale, Rodolfo Henrique Godeiro Maia
105 e Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa, requer da empresa de telefonia
106 TIM, explicações como também soluções para o péssimo serviço fornecido
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107 pela operadora no município de PATU/RN desde janeiro do corrente ano.
108 Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA.
109 Falou sobre os problemas causados pela Operadora TIM. Solicitou
110 manutenção e explicações sobre os problemas existentes. Falou sobre a
111 possibilidade para instalação de um Torre da 01. Com a palavra o vereador
112 SUETONEOMOURA. Falou sobre o serviço prestado pela TIM. Falou sobre
113 a Torre da Oi explanado pelo vereador Rodolfo. Com a palavra o vereador
114 ALEXANDRE CORTEZ. Falou sobre o descaso da Operadora TIM. Somou
115 favorável ao requerimento. Parabenizou os vereadores pelo requerimento
116 apresentado. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA. Agradeceu
117 aos vereadores pelo apoio ao requerimento. Falou sobre concorrência.
118 Falou sobre requerimento apresentado na Casa quando da instalação da
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Torre da TIM. Falou sobre a importância da solução por parte da empresa.
Ressaltou que a Casa possa ter iniciativa através de lei específica em
conjunto com a ANATEL para respaldar a população com uma Lei
Municipal. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por
maioria de votos. REQUERIMENTO Nº 051/2018- CMP de autoria do
Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia, requer do Poder executivo
Municipal, todo detalhamento e transparência com a arrecadação e
gastos oriundos das taxas de IPVA no município de Patu, no período de
janeiro de 2017 a abril de 2018. Requerimento em discussão. Com a
palavra o vereador THIAGO QUEIROGA. Parabenizou o vereador Rodolfo
Maia pelo requerimento apresentado. Falou sobre a preocupação da
população com o trânsito de Patu. Ressaltou que os recursos do IPVA são
revertidos para campanhas educativas e sinalização. Falou sobre acidentes
e famílias que sofrem. Falou sobre equipe do DETRANquando esteve em
Patu e mencionou a gravidade na falta de sinalização. Falou sobre a
responsabilidade do trânsito Municipal. Falou sobre o Código de Trânsito
Brasileiro. Somou favorável ao requerimento. Com a palavra o vereador
RODOLFO MAIA. Falou sobre a distribuição da taxas de IPVA. Solicitou
informações sobre a arrecadação do IPVA no Município. Falou sobre
lombadas e sinalizações. Solicitou atendimento ao requerimento.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado por maioria de votos.
REQUERIMENTO Nº 052/2018- CMP de autoria dos Vereadores Thiago
Queiroga Solano Vale, Rodolfo Henrique Godeiro Maia e Ana Karla
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142 Figueiredo Cavalcante Costa, requer do Poder executivo Municipal, que
143 seja enviado a esta casa de leis, justificativa para não conclusão das obras
144 de saneamento básico e pavimentação do bairro Nova Patu, ainda que
145 seja enviado relatório da empresa responsável pelas obras, o cronograma
146 de serviços feitos ao qual infelizmente arrebentaram os canos da CAERN,
147 ainda que seja enviado o motivo pelo qual o serviço está deteriorado e
148 abandonado. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador
149 RODOLFO MAIA. Disse que é através de requerimentos apresentados na
150 Casa a forma de cobrar do Poder Executivo informações e justificativa
151 sobre as obras do saneamento básico do Conjunto Nova Patu. Falou sobre
152 os problemas causados com a falta da conclusão das obras de saneamento
153 básico. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA. Disse que o

6.1 154 requerimento visa trazer a transparência do que está acontecendo com as
155 obras do saneamento básico do Nova Patu. Falou em vistoria e formação
156 de comitiva para juntos fiscalizarem as obras. Falou sobre o tempo para
157 conclusão da obra. Falou sobre o esgoto do Conjunto Nova Patu. Disse que
158 é preciso que a Casase fortaleça. Fezapelo para que as bancadas se unam
159 em benefício da população. Requerimento em votação. Requerimento
160 aprovado por maioria de votos. REQUERIMENTO Nº 056/2018- CMP de
161 autoria dos vereadores da Casa. Requer da Presidente da Câmara que seja
162 enviado ofício e cópia do requerimento ao Secretário de Estado da Saúde
163

164

165

166

Pública Dr. Pedro Cavalcante, para que viabilize e instale uma unidade de
Serviço Móvel de Urgência (SAMU) na Micro Região/RN. Para atender a
todas as demandas da Micro Região/RN. Requerimento em discussão.
Com a palavra o vereador SUETONEOMOURA. Disse que é mais que justo

167 e já era pra ter acontecido, e a Casa está tomando posicionamento
168 humano. Falou de conversas que teve com o Prefeito e mencionou o alto
169 custo em manter uma SAMU no Município. Falou sobre atendimento de
170 pacientes em Pau dos Ferros e Natal. Disse que o requerimento é o
171 primeiro passo para a aquisição da SAMU. Somou favorável ao
172 requerimento. Com a palavra o vereador ALEXANDRE CORTEZ.
173 Parabenizou a todos pelo requerimento apresentado. Falou de
174 requerimento sobre a SAMU de sua autoria apresentado anteriormente.
175 Ressaltou que está junto com os demais para irem em busca de uma
176 SAMU para Patu porque a população merece e precisa. Somou favorável



6

177 ao requerimento. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA. Disse que a
178 instalação de uma SAMU só vem a beneficiar toda população. Falou sobre
179 publicações em redes sociais de pré candidato sobre a preocupação com a
180 falta de uma SAMU na região. Fez apelo aos responsáveis para
181 atendimento ao requerimento apresentado. Somou favorável. Com a
182 palavra o vereador SUETONEO MOURA enalteceu a fala do vereador
183 Rodolfo. Disse que se os deputados fizerem como os vereadores da Casa,
184 a SAMU virá para o município. Com a palavra o vereador THIAGO
185 QUEIROGA. Disse que o requerimento é de extrema necessidade. Falou
186 sobre a divisão do Estado. Falou sobre os prefeitos da região. Ressaltou a
187 questão de Patu e a manutenção da SAMU. Falou sobre os gastos do

188

'" 189

município. Requerimento em votação. Requerimento por maioria de
votos. REQUERIMENTO DE MOÇÃO DE PESAR Nº 004/2018- CMP de

190 autoria de todos os vereadores. Requer que conste em Ata Moção de
191 Pesar aos familiares de Clismam Soares Rodrigues. Com a palavra o
192 vereador RODOLFOMAIA. Falou sobre o Jovem Clismam e solidarizou-se
193 com os familiares. Com a palavra a vereadora ROBERTA NUNES. Falou
194 sobre o jovem Clismam e solidarizou-se com os familiares. Com a palavra o
195 vereador THIAGO QUEIROGA. Falou sobre o jovem Clismam. Falou de sua
196 amizade com Clismam, de sua garra e determinação. Solidarizou-se com
197

198

199

200

201

os familiares. Encerrada a ordem do dia. O Presidente facultou a palavra
pela ordem. O Vereador SUETONEO OLIVEIRA MOURA saudou o
Presidente, colegas vereadores, saudou os presentes na Galeria em nome
de Alexandre Moura e em nome de Patrícia saudou os ouvintes da FM.
Falou sobre a comoção no sepultamento de Clismam. Falou sobre a festa

202 de Santo Antônio na Comunidade Morada Nova e parabenizou os
203 organizadores. Agradeceu o Poder Executivo pela Colaboração. Convidou
204 toda população para prestigiar o evento. Falou sobre a SAMU. Falou sobre
205 a situação da Nova Patu e justificou o atraso nas obras. Falou sobre os
206 recursos para o Saneamento Básico. Encerrou suas palavras desejando
207 boa tarde a todos. O vereador RESENILDO ERNESTO falou sobre
208 requerimento apresentado anteriormente sobre a SAMU votado e
209 aprovado fora da Câmara. Com a palavra o vereador RODOLFOHENRIQUE
210 GODEIRO MAIA. Saudou o Presidente, os colegas vereadores, os
211 presentes na Galeria e ouvintes da FM. Solidarizou-se com os familiares de
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212 dona Luzia, mãe de Nilson. Solidarizou-se com os familiares de Décio da
213 Gameleira. Parabenizou o ex-prefeito Popó, o amigo Djalma Carlos e
214 Jucicléia pela passagem natalícia. Falou sobre a união de todos pelo bem
215 estar da população. Falou sobre o requerimento sobre a água, telefonia
216 TIM e detalhamento dos gastos de IPVA. Falou sobre as obras da Nova
217 Patu e Iluminação pública no Município. Falou sobre a SAMU. Agradeceu
218 aos vereadores pela aprovação dos requerimentos apresentados na Casa.
219 Solicitou atendimento aos requerimento por parte do Executivo
220 Municipal. Parabenizou sua esposa pela apresentação do Projeto do
221 PNAIC representando o Município de Brejo do Cruz. Encerrou suas
222 palavras desejando boa tarde a todos. Com a palavra o vereador
223 ALEXANDRE CORTEZ COSTA. Saudou o Presidente, os colegas vereadores,

'-' 224 saudou os presentes na Galeria, e em nome do seu pai Vanilson e sua mãe
225 Dalva saudou os ouvintes da FM. Parabenizou os colegas vereadores pela
226 aprovação dos requerimentos apresentados. Falou sobre a união de todos
227 em benefício da população. Falou sobre a SAMU. Falou sobre a questão da
228 água no Município. Falou sobre resposta do requerimento de sua autoria
229 que solicita o transporte de pacientes para Alexandria. Falou sobre a
230 limpeza do Cemitério. Agradeceu aos internautas pela audiência. Encerrou
231 suas palavras desejando boa tarde a todos. Com a palavra o Vereador
232 THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou o Presidente, colegas
233

234

235

236

vereadores, saudou os presentes na Galeria e os ouvintes da FM.
Parabenizou Djalma e seu pai Possidônio Queiroga pela passagem
natalícia. Parabenizou Gabriela pelo projeto apresentado. Parabenizou sua
esposa Micaele pela ação no IPENem Mossoró. Parabenizou os casais pelo

237 dia dos namorados. Falou sobre a Solenidade de posse do Secretário de
238 Ação Social e parabenizou o Secretário Bruno pela assunção do cargo.
239 Mencionou o discurso do Prefeito na solenidade. Disse que o Município
240 precisa de uma gestão agregadora com desenvolvimento econômico.
241 Ressaltou que a população de Patu está sendo penalizada. Ressaltou que
242 não se deve usar o santo nome de Deus em vão e destacou a passagem
243 Bíblica em Efésios. Encerrou suas palavras pedindo as bênçãos de Deus
244 sobre todos. Com a palavra o vereador SUETONEO OLIVEIRA MOURA.
245 Parabenizou o Presidente pela condução da Sessão. Falou sobre a
246 cavalgada Rota do Trem. Fez apelo aos Poderes e a população para
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respeitarem uns aos outros. Encerrou suas palavras desejando boa noite a
todos. O Presidente RESENILDO ERNESTO DA SILVA agradeceu a presença
de todos e convidou toda população e os vereadores para a próxima
Sessão que acontecerá dia 20 de junho de 2018, às 15hs. Não havendo
mais nada a tratar, o Presidente encerrou a Sessão em Nome de Deus e da
Lei do Município de Patu. Tendo eu

Roberta Rayanne Nunes Leite, 1Q

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 13 de junho de 2018.

ALEXANDRECORTEZCOSTA

ANA KARLAFIGUEIREDOCAVALCANTECOSTA

FRA~CISCI DEMOURA

LUCELlARI DANTAS

,~'..::.-;,.:).JIL(' -...rJlv'-)i· ;,/J .71 LV\.
RESENILDO NESTODA SILVA

RO Ól~~6D~RO MAIA

t't~) -."CtvrlVLUí1tt~bJ_tu
ROBERTÃ~NE NUNESLEITE

SUETONEOOLIVEIRAMOURA

THIAGO QUEIROGASOLANOV, (


