
1 ATA DA 3ª SESSÃOORDINÁRIA DO 4~ PERíODO LEGISLATIVODE 2018,
'1 REALIZADANO DIA lS DEAGOSTODE2018.
3
4 Aos 15(quinze) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (2018)
5 na Câmara Municipal de Patu, situada à Rua Doutor José Augusto, 90,
6 Centro, Patu-RN, Sede própria do Poder Legislativo de Patu-RN, realizou-
7 se a 3ª SESSÃOORDINÁRIA DO 4º PERíODO LEGISLATIVODE 2018. Os
8 trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a Presidência da vereadora
9 Lucélia Ribeiro Dantas. Em seguida a Senhora Presidente solicitou que o
10 primeiro secretário 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, MANOEL
14 lINDOMAR DE ALMEIDA MELO, RESENILDO ERNESTO DA SILVA,
15 ROBERTARAYANNE NUNES LEITE,THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE, e
16 ausência do vereador RODOLfO HENRIQUE GODEIRO MAIA. Constatado
17 quórum suficiente para a abertura da Sessão. Ato seguinte a Senhora
18 Presidente solicitou que c Primeiro Secretário procedesse com a leitura da
19 Ata da Sessão anterior. Dispensa da leitura da Ata por consenso dos
20 vereadores. Ata em discussão. Sem discussão. Ata em votação. Ata
21 aprovada por unanimidade de votos. A Senhora Presidente convidou os
22 senhores vereadores a assinarem a Ata e o Livro de Presença. A
23 Presidente, em nome de todos os vereadores enviou votos de pesar aos
24 . familiares da senhor Nadir Godeiro. Em seguida, a senhora Presidente
25 comunicou não haver matérias para a Ordem do Dia. Palavra facultada
26 pela ordem: Com a palavra a vereadora ROBERTARAYANNE NUNES LEITE
27 Saudou a Presidente, e em nome da vereadora Kaká saudou os colegas
28 vereadores, os presentes na Galeria e em nome de Nega, moradora da
29 Rua das Cajaranas saudou os ouvintes da FM. Desejou boas-vindas ao
30 vereador Manoel Lindomar. Falou sobre o início da campanha eleitoral
31 que terá início amanhã dia 16 de agosto. Mencionou a campanha anterior
32 e falou sobre seu voto ao Governador Robinson Farias. Disse que para
33 uma boa administração é necessário bons representantes. Agradeceu ao
34 Poder Executivo os benefícios disponibilizados à população Patuense, e
35 destacou o CEO(Centro de Especialidades Odontológicas), a Policlínica e a
36 manutenção nas estradas rurais. Encerrou suas palavras desejando boa
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37 tarde a todos. A Presidente falou sobre a posse do Vereador MANOEL
38 LlNDOMAR DEALMEIDA MELO e ressaltou que o parlamentar assumirá a
39 cadeira por trinta dias em virtude do afastamento do vereador Suetoneo
40 Oliveira Moura. Com a palavra a vereadora ANA KARLA FIGUEIREDO
41 CAVALCANTE COSTA. Saudou a Presidente, os colegas vereadores, saudou
42 os presentes na Galeria, e os ouvintes da FM. Desejou boas-vindas ao
43 vereador Manoel Lindomar. Enviou votos de pesar aos familiares de dona
44 Nadir Godeiro. Cobrou do Poder Executivo informações sobre o
45 requerimento de sua autoria que trata da ambulância disponibilizada
46 através do mandato do Deputado Beto Rosado. Parabenizou o Poder
47 Executivo pela execução das obras ao longo da Avenida Lauro. Falou sobre
48 a limpeza pública. Falou sobre o processo eleitoral que terá início amanhã
49 dia 16 de agosto. Encerrou suas palavras desejando boa tarde a todos ..
50 Com a palavra o Vereador FRANCISCO JOSÉ DE MOURA saudou a
51 Presidente, os colegas vereadores, em nome de Auderi saudou os
52 presentes na Galeria e ouvintes da FM. Desejou boas-vindas ao colega
53 vereador Manoel Lindomar. Falou sobre a entrevista que será concedida e
54 mencionou a Casa de Apoio. Parabenizou o Prefeito pelo fechamento das
55 entradas do Mercado. Falou sobre a solicitação de banheiros coletivos
56 para as imediações do comércio. Falou sobre os barracos próximos a Praça
57 de Eventos. Falou sobre o lixo e mencionou o projeto de reciclagem.
58 Encerrou suas palavras desejando boa tarde a todos. Com a palavra o
59 vereador THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE saudou a Presidente, colegas
60 vereadores, em nome de Soraia saudou os presentes na Galeria e em
61 nome do irmão Zé de Alfredo saudou os ouvintes da FM. Homenageou
62 todos os pais pelo seu dia. Falou sobre o ocorrido no Módulo Esportivo na
63 abertura dos Jogos Escolares. Falou sobre o Módulo Esportivo e os
64 recursos investidos e destacou o campo de futebol. Falou sobre o
65 campeonato estadual; a recuperação do esporte patuense; a falta de
66 equipe de socorristas e de policiamento adequado no Módulo Esportivo
67 na abertura dos Jogos. Falou sobre a união da sua bancada nos interesses
68 da população Patuense respeitando o posicionamento político de cada
69 um. Falou sobre a segunda etapa do Microcrédito empreendedor. Falou
70 sobre a questão da água no Município. Falou sobre a Defesa Civil no
71 Município e mencionou o Termo de Colapso Emergencial. Disse que cobra
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do Governo, do Senado e do Prefeito e ressaltou que é necessário ter
atitude e que a Casase fortaleça. Falou sobre o falecimento de dona Nadir
Godeiro. Ressaltou que o seu mandato está aberto a fazer parceria com o
mandato de qualquer Edil, olhando sempre em benefício do Município.
Desejou boas-vindas ao vereador Manoel Lindomar, disse que o objetivo
de todos é a construção de um novo rumo, e um aprendizado para os
novos que entraram, e que essa é a hora de olhar para o Município.
Encerrou suas palavras desejando boa tarde a todos. Com a palavra o
vereador MANOEL LlNDOMAR DE ALMEIDA MELO saudou a Presidente,
colegas vereadores, os presentes na Galeria e ouvintes da FM. Agradeceu
aos vereadores pela presença na sua posse ocorrida ontem. Ressaltou que
durante o período em que estiver assumindo a cadeira na Casacontribuirá
cada vez mais com as ações que serão desenvolvidas no Município. Falou
sobre a época da comissão formadas com o intuito de solucionar o
problema da água no Município. Falou sobre a água no Município e
mencionou as ações do Senador Garibaldi e do ex-prefeito Ednardo
Moura. Falou sobre as Adutoras e Poços na zona rural. Falou sobre os
esforços do Prefeito para conseguir ações para beneficiar a população.
Falou sobre as críticas à administração pública, disse que o prefeito
trabalha e vem sempre buscando recursos e parcerias para melhorar a
vida dos Patuenses. Falou sobre a ambulância e o carro para a guarda
municipal. Falou sobre a saúde pública no município. Encerrou suas
palavras desejando boa tarde a todos. A Presidente LUCÉLIA RIBEIRO
DANTAS registrou o aniversário da sua tia Maria Luzia e da sua amiga
Glória Andrade. Em nome do seu esposo registrou um feliz dia dos Pais a
todos. Deixou votos de conforto a senhora Wanda Godeiro pelo
falecimento da sua irmã Nadir Godeiro. Agradeceu a presença de todos e
convidou toda população e os vereadores para a próxima Sessão que
acontecerá dia 22 de agosto de 2018, às 15hs. Não havendo mais nada a
tratar, a Presidente encerrou a Sessãoem Nome de Deus e da Lei Orgânica
do Município de Patu. Tendo eu ~L(Q40~-d-rfu~
FRANCISCOJOSÉDEMOURA, 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

15 de agosto de 2018.
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