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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERíODO LEGISLATIVO DE 2018,
REAUZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018.

Aos 08(oito) dias do mês de agosto 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 2ª
SESSÃOORDINÁRIA DO 4º PERíODOLEGiSLATIVODE 2018. Os trabalhos
foram iniciados às lS:00hs, sob a Presidência da vereadora lucélia Ribeiro
Dantas. Em seguida a Senhora Presidente solicitou que o primeiro
secretário efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para verificação
de Ouórurn, onde foi constatada a presença de ALEXANDRE CORTEZ
COSTA, ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA, FRANCISCO JOSÉ
DE MOURA, LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS, RESENILDO ERNESTO DA SILVA,
ROBERTA RAYANNE NUNES LEITE, RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA
e SUETONEO OLIVEIRA MOURA, e ausência do vereador THIAGO
QUEIROGA SOLANO VALE. Constatado quórum suficiente para a abertura
da Sessão. Ato seguinte a Senhora Presidente solicitou que o Primeiro
Secretário procedesse com a leitura da Ata da Sessão anterior. Dispensa
da leitura da Ata por consenso dos vereadores. Ata em discussão. Sem
discussão. Ata em votação. Ata aprovada por maioria de votos. A senhora
Presidente convidou os senhores vereadores a assinarem a Ata e o Livro
de Presença. A Presidente registrou o dia 07 de agosto, dia em que o Rio
Grande do Norte completa 517 anos. Em seguida, a senhora Presidente
solicitou ao Primeiro Seci etário que procedesse com a leitura das matérias
em pauta na Ordem do Dia, que constou do seguinte: REQUERIMENTO Nº
OS8j2018-CMP de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes leite.
REQUERIMENTO Nº OS9j2018-CMP de autoria da Vereadora Ana Karla
Figueiredo Cavalcante Costa. REQUERIMENTO f\JQ 060j2018-CMP àe
autoria da Vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa.
Requerimento do vereador Suetoneo. Requér licença para tratar de
interesse particular pelo prazo de trinta- (30) dias. Ato seguinte, a senhora
Presidente deu início a Ordem do Dia. REQUERIMENTO Nº OS8j2018-CMP
de autoria da Vereadora Roberta Rayanne Nunes leite. Requer do Poder
Executivo Municipal que através da Secr2taria Municipal de Infraestrutura
e Serviços Urbanos, que seja realizada a reforma da Quadra de Esportes
do bairro Nova Patu. Requerimento em discussão. Com a palavra o



~ 49

50

2

-
37 vereador RODOLFO MAIA saudou a todos. Parabenizou a vereadora
38 Roberta pelo requerimento apresentado. Falou sobre o esporte patuense
39 e mencionou o projeto infantil existente. Falou sobre o requerimento de
40 Alexandre Beka apresentado anteriorm,ente. Falou sobre requerimentos
41 de sua autoria apresentados sobre o esporte. Mencionou as obras do
42 módulo esportivo. Falou sobre os requerimentos sem resposta do
43 Executivo Municipal. Com a palavra a vereadora ROBERTA NUNES
44 agradeceu ao vereador Rodolfo pelo apoio ao requerimento. Ressaltou
45 que o que falta de reforma os nobres vereadores tem mostrado na Casa.
46 Disse que a função do vereador é levar à casa matérias que beneficiem os
47 Patuenses. Falou sobre o trabalho desenvolvido por Faguinho no Conjunto
48 Nova Patu. Falou sobre a importância da reforma e solicitou do Executivo

atendimento ao requerimento. Requerimento em votação. Requerimento
aprovado. REQUERIMENTO NQ 059j2018-CMP de autoria da Vereadora

51 Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. Requer do Poder Executivo
52 Municipal que através da Secretaria de infraestrutura e Serviços Urbanos
53 e a Secretaria de Educação, que faça a manutenção da quadra esportiva
54 da Escola Municipal Francisco Francelino de Moura. Requerimento em
55 discussão. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA somou favorável ao
56 requerimento. Falou dos jovens que já passaram pela Escola Municipal.
57 Disse que o Bairro Padre José Kruza está abandonado. Falou sobre a
58 reforma na Escola e destacou a falta de manutenção na Quadra. Falou
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sobre as olimpíadas escolares. Solicitou atendimento ao requerimento
apresentado. Com a palavra a vereadora ROBERTA NUNES. Somou
favorável ao requerimento. Falou sobre sua época de estudante na escola
municipal. Falou sobre a importância da manutenção na Quadra. Com a
palavra a vereadora ANA KARLA saudou a Presidente, colegas vereadores
e os presentes na Galeria. Disse que o requerimento apresentado foi a
pedido dos alunos da escola Municipal. Falou sobre a importância da
reforma da Quadra. Ressaltou a importância do esporte na vida dos
cidadãos. Solicitou atendimento do requerimento por parte do Poder
Executivo. Requerimento em votação. Requerimento aprovado.
REQUERIMENTO NQ060j2018-CMP de autoria da Vereadora Ana Karla
Figueiredo Cavalcante Costa. Requer do Poder Executivo Municipal que
através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que faça a
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72 manutenção da sinalização de trânsito. Requerimento em discussão. Com
73 a palavra o vereador RODOLFO MAIA. Falou sobre a importância do
74 requerimento para o Município. Disse que a população sempre cobra a
75 sinalização de trânsito. Falou sobre requerimento de sua autoria que fala
76 sobre o IPVA no Município. Com a palavra o vereador FRANCISCO JOSÉ
77 saudou a Presidente, os colegas vereadores, os presentes na Galeria e
78 ouvintes da FM. Enalteceu o requerimento da vereadora Ana Karla. Com a
79 palavra a vereadora ANA KARLA disse que o requerimento vem se
80 estendo há várias reivindicações. Mencionou a importância da sinalização
81 para a população. Solicitou atendimento por parte do Executivo
82 Municipal. Requerimento em votação. Requerimento aprovado. Encerrada
83 a ordem do dia. Com a palavra o vereador RODOLFO HENRIQUE GODEIRO
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MAIA. Saudou a Presidente, os colegas vereadores, os presentes na
Galeria e em nome de Lamparina saudou os ouvintes da FM. Falou sobre

86 os requerimentos apresentados que falam sobre o esporte. Falou sobre as
87 obras do Módulo Esportivo. Falou sobre a solicitação feita através de
88 requerimento de sua autoria para construção de uma Quadra no Bairro
89 Padre José Kruza. Falou sobre a falta de material destinado aos
90 desportistas. Falou sobre a sinalização de trânsito e mencionou
91 requerimento de sua autoria sobre o IPVA e solicitou resposta do
92 Executivo. Falou sobre sinalização da zona rural e urbana. Falou sobre o
93 recadastramento do IPTU. Justificou a ausência do vereador Thiago e disse
94 que o mesmo se encontra na CAERNem Natal buscando soluções para o
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problema da água em Patu. Convidou todos para o encontro Com Dr.
Bernardo que acontecerá sábado, dia 11 de agosto, ãs-17horas na Boate

97 Pântano. Encerrou suas palavras desejando uma boa tarde a todos. A
98 vereadora Lucélia falou sobre a falta d'água no Município e disse que o
99 problema é de responsabilidade do Governo do Estado. Com a palavra a
100 vereadora ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA. Saudou a
101 Presidente, os colegas vereadores, saudou os presentes na Galeria, os
102 funcionários da Casa e em nome de Rogério Nascimento saudou os
103 ouvintes da FM. Enalteceu os requerimentos apresentados pela vereadora
104 Roberta. Agradeceu aos colegas vereadores a aprovação dos
105 requerimentos de sua autoria. Falou sobre o requerimento que trata da
106 reforma da Quadra da Escola Municipal e destacou a importância da
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reforma. Falou sobre a importância da sinalização. Solicitou atenção dos
motorista e motociclistas que transitam em alta velocidades pelas ruas da
cidade. Falou sobre a Lei Maria da Penha. Encerrou suas palavras
desejando boa tarde a todos. Com a palavra o Vereador FRANCISCO JOSÉ
DE MOURA saudou a Presidente, os colegas vereadores, os presidentes na

. .

Galeria e ouvintes da FM. Falou sobre sua visita as Comunidades
Escondido, Corredor, Fortuna e Gameleira e ressaltou os problemas com a
falta d'água enfrentadas pelos moradores. Agradeceu ao Prefeito pela
manutenção nas estradas das comunidades rurais. Solicitou resposta ao
requerimento de sua autoria que trata da mudança do nome do Bairro de
Nova Patu para Bairro José Godeiro. Encerrou suas palavras desejando
boa tarde a todos. Com a palavra a vereadora ROBERTA RAYANNE NUNES
LEITE saudou a Presidente, os colegas vereadores, presentes na Galeria e
ouvintes da FM. Parabenizou a colega vereadora Ana Karla pelo
requerimento apresentado sobre o esporte patuense. Falou sobre sua
visita à Feira Livre e mencionou a apresentação dos seus pré-candidatos.
Agradeceu ao Poder Executivo pela manutenção das estradas rurais do
município e pela limpeza das ruas da cidade. Encerrou suas palavras
desejando boa tarde a todos. Com a palavra o vereador SUETONEO
OLIVEIRA MOURA saudou a Presidente, os colegas vereadores; os
presentes na Galeria, funcionários da Casae ouvintes da FM. Parabenizou
os colegas vereadores pelos requerimentos apresentados e justificou sua
ausência na hora das discussões. Falou sobre o prédio do açougue público
e ressaltou que foi procurado por um membro da CDL local e mencionou
sua conversa com o prefeito sobre o prédio. Parabenizou o Poder
Executivo pela manutenção das estradas rurais. Falou sobre requerimento
de licença para afastamento das suas funções por um período de trinta
dias. Falou sobre o problema da água no Município. A vereadora ANA
KARLA compartilhou do mesmo pensamento com o vereador Suetoneo.
Disse que Patu é esquecido por parte do Governo do Estado. Falou sobre o
sofrimento de toda população pelos problemas da falta d'água. O
vereador SUETONEO disse que espera que o problema da falta d'água seja
solucionado. Falou sobre a operação pipa. Falou sobre o período em que
ficará ausente e desejou bom trabalho aos nobres vereadores. Encerrou
suas palavras desejando boa tarde a todos. A Presidente LUCÉLlA RIBEIRO
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CANTAS saudou os ouvintes da FM em nome de Fatinha de Tarcila.
Registrou o Encontro Literário promovido pela Escola Municipal Francisco
Francelino de Moura e parabenizou toda escola em nome de Lourdes
Moura e Ana Rosa. Falou sobre o aniversário da Lei Maria da Penha. Levou
abraços a todos os estudantes pelo seu dia comemorado dia 11 de agosto
e ressaltou os estudantes da Escola João Godeiro, da qual faz parte.
Agradeceu a presença de todos e convidou toda população e os
vereadores para a próxima Sessão que acontecerá dia 15 de agosto 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 J;.o ,,--s\.Q;:P x'rir ~ FRANCISCO JOSÉ DE 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 08 de agosto de 2018.

ALEXANDRECORTEZCOSTAI

ANA KARLAFI~~ CAVALCANTECOSTA

FRA~ClSCo J~OURA

LUCELlARIBEIR TAS

THIAGO QUEIROGASOLANOVALE


