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1 ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 42 PERíODO LEGISLATIVO DE 2018,
2 REAUZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018.
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Aos 31(trinta e um) dias do mês de outubro 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 7ª SESSÃOORDINÁRIA DO 4º PERíODO LEGISLATIVODE
2018. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, 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 Quórum, onde foi constatada a presença
dos vereadores ANA KARLA FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA,
FRANCISCO JOSÉ DE MOURA, LU CÉLIA RIBEIRO DANTAS, RODOLFO
HENRIQUE GODEIRO MAIA, RESENILDO ERNESTO DA SILVA, SUETONEO
OLIVEIRA MOURA, THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE e ausência
justificada dos vereadores ALEXANDRE CORTEl COSTA e ROBERTA
RAVANNE NUNES LEITE. Constatado quorum suficiente para a abertura da
Sessão. Em virturde da ausência do Segundo Secretário, a Senhora
Presidente convidou o vereador Suetoneo Oliveira Moura para tomar
assento a Mesa e assumir a função de Segundo Secretário. Ato seguinte a
Senhora Presidente comunicou que de acordo com consenso dos
vereadores foi dispensada a leitura da Ata. Ata em discussão. Sem
discussão. Ata em votação. Ata aprovada. A Senhora Presidente convidou
os senhores vereadores a assinarem a Ata e o Livro de Presença. A
Senhora Presidente saudou os nobres vereadores, os presentes na Galeria
e ouvintes da FM. Falou sobre o dia da Poesia, comemorado hoje 31 de
outubro. Saudou a todos em nome do Poeta Claudio Rosa e recitou o
poema 1/ e agora JOSÉ". Falou sobre a visita da Poetisa Maria Gorete
Moura à Câmara Municipal. Em seguida, solicitou ao Primeiro Secretário
que procedesse com a leitura das matérias em pauta na Ordem do Dia,
que constou do seguinte: PROJETO DE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO
Nº 011/18- CMP de autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale.
PROJETO DE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO Nº 012/18- CMP de
autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale. PROJETO DE DECRETO
DO PODER LEGISLATIVO Nº 019/18- CMP de autoria do Vereador Rodolfo
Henrique Godeiro Maia. REQUERIMENTO Nº 071/2018-CMP de autoria do
Vereador Francisco José de Moura. REQUERIMENTO Nº 074/2018-CMP de
autoria do Vereador Suetoneo de Oliveira Moura. REQUERIMENTO Nº
075/2018-CMP de autoria da Vereadora Ana Carla Figueiredo Cavalcante
Costa. REQUERIMENTO Nº 076/2018-CMP de autoria da Vereadora Ana
Karla Figueiredo Cavalcante Costa. REQUER!MENTO Nº 077/2018-CMP .
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42 autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia. REQUERIMENTO
43 Nº078/2018-CMP de autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia.
44 Ato seguinte, a senhora Presidente deu início a Ordem do Dia: A
45 Presidente comunicou que de acordo com o consenso de todos os
46 vereadores os Projetos de Decretos Legislativos não serão encaminhados
47 às comissões. PROJETO DE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO Nº 011/18-
48 CMP de autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale: Dispõe sobre a
49 Concessão do Título de Cidadão Patuense a Leonardo Vinícius de Souza e
50 dá outras providências. Projeto em discussão. Sem discussão. Projeto em
51 votação. Projeto aprovado. PROJETO DE DECRETO DO PODER
52 LEGISLATIVO Nº 012/18- CMP de autoria do Vereador Thiago Queiroga
53 Solano Vale: Dispõe sobre a Concessão do Título de Cidadão Patuense a
54 Francisco Ronne Araújo Santos e dá outras providências. Projeto em

~ 55 discussão. Sem discussão. Projeto em votação. Projeto aprovado.
56 PROJETO DE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO Nº 019/18- CMP de
57 autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia: Dispõe sobre a
58 Concessão do Título de Cidadâo Patuense a Evaldo Faria de Lucena e dá
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outras providências. Projeto em discussão. Com a paçavra o vereador
RODOLFO MAIA disse que Evaldo reside há mais de dez anos no
Município. Disse que Evaldo é primo do Padre Irismar e é casado com
Joceilma, filha de Celso das bananas. Ressaltou que o mesmo foi taxista e
que hoje é mecânico. Projeto em votação. Projeto aprovado.
REQUERIMENTO Nº 071/2018-CMP de autoria do Vereador Francisco José
de Moura. Requer do Poder Executivo Municipal, que através da
Secretaria de Saúde disponibilize um transporte para transportar os
doadores de sangue para Mossoró. Requerimento em discussão. Com a
palavra o vereador FRANCISCO JOSÉ falou sobre a importância do
Município em disponibilizar um veículo para o transporte dos doadores de
sangue. Ressaltou a necessidade de um cronograma para saber a
quantidade de doadores. Solicitou a aprovação do requerimento.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº
074/2018-CMP de autoria do Vereador Suetoneo de Oliveira Moura.

74 Requer do Poder Executivo Municipal, o transporte escolar para os
75 universitários que estudam fora da nossa cidade. Requerimento em
76 discussão. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA que saudou a
77 Presidente e os nobres vereadores. Somou favorável ao requerimento.
78 Disse que a maior parte dos vereadores jd apresentaram requerimento no
79 mesmo sentido. Disse que espera que os requerimentos sejam todos
80 atendidos. Falou sobre o novo ônibus e solicitou que o pleito seja
81 atendido. Solicitou que o Municipio se sensibilize e tenha senso coletivo.
82 Disse que é uma cobrança da Câmara e ressaltou que o requerimento é e
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interesse de toda comunidade. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA
PARABENIZOUO VEREADORSuetoneo pelo requerimento apresentado.
Disse que foi abordado por um universitário e o mesmo relatou as
dificuldades que enfrentam pra se deslocarem a outros municípios. Falou
sobre a importância do requerimento e a falta de atendimento por parte
do Executivo Municipal. Ressaltou que os universitários tem todo apoio
dos vereadores. Mencionou a chegada do novo ônibus. Falou sobre bolsa
universitária. Disse que o requerimento sendo atendido, beneficiará todos
os estudantes que precisam se deslocar para fora do seu município. Com a
palavra a vereadora ANA KARLA saudou a Presidente, os colegas
vereadores, os presentes na Galeria e ouvintes da FM. Falou sobre
requerimento de sua autoria anteriormente apresentado e falou sobre o
abaixo assinado dos universitários. Disse que espera que o requerimento
possa ser atendido. Ressaltou que só a Educação transforma realidades.
Somou favorável ao requerimento. Com a palavra o vereador FRANCISCO
JOSÉsomou favorável ao requerimento. Falou sobre os universitários que
se deslocam para Pau dos Ferros. Solicitou a aprovação do requerimento.
Com a palavra o vereador SUETONEOMOURA que agradeceu aos nobres
vereadores apoio ao requerimento. Falou sobre requerimentos
anteriormente apresentados com o mesmo teor. Falou sobre a chegada
do novo ônibus e solicitou que o requerimento seja atendido. Falou sobre
a bolsa universitária. Disse que cada vereador é cobrado de uma maneira
com relação ao transporte escolar e mencionou as dificuldades financeiras
dos alunos para o deslocamento para outras cidades. Agradeceu aos
nobres vereadores por sornarem favorável ao requerimento.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº
075j2018-CMP de autoria da Vereadora Ana Carla Figueiredo Cavalcante
Costa. Requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, manutenção do
calçamento da Rua Frei Damião, localizada no Bairro da Estação.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO
QUEIROGA que somou favorável. Disse que são várias ruas que precisam
de manutenção no calçamento e falou sobre os vídeos que fez. Solicitou a
mobilização da população para que o Executivo Municipal se sensibilize e
sane os problemas nas ruas de Patu. Falou sobre a reformulação do
Código Tributário. Falou sobre requerimentos anteriormente
apresentados com o mesmo objetivo. Disse que é uma cobrança popular
da coisa pública e é necessário que o Poder Executivo se sensibilize.
Somou favorável. e solicitou apoio dos demais colegas vereadores. Com a
palavra a vereadora ANA KARLA que disse que o requerimento foi a
pedido dos moradores. Solicitouque o Poder Executivofaça um muti}
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Falou sobre a importância da manutenção dos calçamentos. Agradeceu
aos nobres vereadores apoio ao requerimento. Requerimento em
votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº 076j2018-CMP de
autoria da Vereadora Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa. Requer do
Poder Executivo Municipal que através da Secretaria municipal de
Infraestrutura e Serviços Urbanos e da Secretaria Municipal de Saúde, a
realização do Saneamento Básico da Rua Antero Braziliano de Moura e da
Rua Lucas Matias, localizada no Bairro Costa e Silva. Requerimento em
discussão. Com a palavra o verador RODOLFO MAIA falou sobre a
importância do requerimento. Lembrou de um requerimento de sua
autoria nos mesmos termos e destacou a solicitação da limpeza dos
esgostos. Falou sobre o saneamento da Rua Antero Brasiliano e
mencionou um vídeo feito juntamente com o colega vereador Thiago
Queiroga. Mencionou a Rua Bento Bandeira e falou sobre solicitações
feitas à Secretaria para sanar problemas de fendentinas de esgotos ali
existentes. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA. Falou sobre o
vídeo feito juntamente com o vereador Rodolfo. Lembrou que na época
da visita a rua Antero Brasiliano o vídeo feito foi para mostrar as
necessidades do Município em detrimento ao Novo Código Tributário.
Falou sobre respeito à população; ressaltou que o serviço essencial é
prioridade e disse que tem que ser somado forças. Com a palavra o
vereador FRANCISCOJOSÉsomou favorável ao requerimento. Falou sobre
o saneamento e disse que tem que ser feito um estudo para não
prejudicar a população. Com a palavra a vereadora ANA KARLAagradeceu
aos colegas pelo apoio ao requerimento. Falou sobre o papel do vereador.
Falou sobre o Calazar e dísse que o saneamento é necessário para coibir
esse tipo de doença e solicitou o apoio de todos para tentarem resolver o
problema. Requerimento em votação. Requerimento aprovado.
REQUERIMENTO Nº 077j2018-CMP de autoria do Vereador Rodolfo
Henrique Godeiro Maia. Requer do Poder Executivo Municipal que através
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos faça a
Reforma e ampliação do Matadouro Público Municipal. Requerimento em
discussão. Com a palavra o vereador THIAGO QUEIROGA. Parabenizou o
colega vereador Rodolfo. Falou sobre a visita ao local. Disse que o
vereador se apronfundou na Lei. Ressaltou que não dá mais pra fazer
serviço paliativo, e que a obra tem que ser de longa durabilidade. Somou
favorável ao requerimento. Falou sobre a organização de um Matadouro.
Disse que o requerimento é de sxtrerna necessidade. Disse que a
população tem orgulho da Câmara e em especial a Bancada da qual faz
parte. Com a palavra o vereador SUETONEO MOURA que sa~dou a
Presidente, os demais colegas vereadores, os presentes na Galeria e os
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ouvintes da FM. Parabenizou o vereador Rodolfo pelo requerimento.
Falou sobre a reforma do Matadouro. Mencionou a época da inauguração.
Disse que infelizmente o tempo se encarrega de deteriorar. Ressaltou que
o requerimento de ser de pronto atendido. Falou sobre o transporte da
carne e disse que em breve espera que a carne seja transportada em um
carro adequado. Com a palavra a vereadora ANA KARLA. Falou sobre a
importância do requerimento apresentado e disse que é uma questão de
saúde pública. Com a palavra o vereador RODOLFOMAIA. Agradeceu o
apoio dos nobres colegas vereadores. Falou sobre a importância do
requerimento. Falou sobre a visita no dia 18 de outubro juntamente om o
colega vereador Thiago. Agradeceu a receptividade do Diretor do
Matadouro Senhor Lalau e mencionou a presença do Secretário Ricardo
Vieira. Disse que está eleborando um relatório e falou sobre a situação em
que se encontra o Matadouro Público de Patu. Falou sobre o transporte
da carne e mencionou requerimento feito que solicita a compra de um
carro para o transporte. Ressaltou a necessidade de ampliação e
questionou a necessidade do abate de caprinos e suínos. Agradeceu o
apoio e solicitou a aprovação do requerimento. Requerimento em
votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO Nº078/2018-CMP de
autoria do Vereador Rodolfo Henrique Godeiro Maia. Requer do Poder
Executivo Municipal que através da Secretaria Municipal de Saúde junto a
coordenação da vigilância sanitária realize de acordo :com a Lei Federal
8080/90 Artigo V uma Inspeção fiscalizadora no Matadouro Público
Municipal. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador THIAGO
QUEIROGA. Disse que o requerimento é um complemento do
requerimento 077 e falou sobre aprofundamento da Lei nº 8080. Falou
sobre a fiscalização ao Matadouro Público. Falou sobre maus tratos à
animais. Somou favorável ao requerimento e solicitou que o Poder
Executivo possa atender ao requerimento. Com é: palavra o vereador
RODOLFOMAIA disse que é um requerimento em compasso com o 077 e
disse que o requerimento é mais um reforço ao oficio 001 do seu
Gabinete. Fez a leitura do artigo V da lei Federal nº 8080/90. Falou sobre
sua insatisfação diante da falta de atendimento a solicitação de
fiscalização no Matadouro Público. Falou sobre o enviou do Oficio nº 002 à
Secretaria de Agricultura. Agradeceu o apoio dos nobres vereadores. O
vereador Thiago disse que em termos de solicitação é possível através de
Decreto Legislativo fazer a convocação da equipe, diante da recusa do
oficio. Requerimento em votação. Requerimento aprovado. Registrou a
presença do Historiador Petronilo Hemetério. Encerrada a ordem do dia.
Palavra facultada pela ordem: Com a palavra a vereadora ANA KARLA
FIGUEIREDO CAVALCANTE COSTA Saudou d Presidente, os demais colega
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vereadores, os presentes na Galeria, funcionários da Casa, em nome de
Raquel e Lena aniversariantes do dia saudou os ouvintes da FM . Falou
sobre os requerimentos de sua autoria ap-esentados ~ agradeceu o apoio
dos nobres vereadores. Enalteceu os requerimentos dos colegas
vereadores apresentados na pauta de hoje. Disse que 'uta todos os dias
por dias melhores para a população. Falou sobre a Festa da Capela e
parabenizou os organizadores. Convidou a população para prestigiar à
festa. Enviou votos de pesar aos familiares de Cícera Calixta. Falou sobre
as eleições, e em nome de Atimar, Aluizio, Evandro, Reis, Lourdes Leão,
Marcondes, ex-vereador Bondim e Marilha agradeceu pela votação de
Fátima e agradeceu também o apoio de Possidônio, Thiago, Rodolfo no
segundo turno. Falou sobre as obras que estão sendo feitas no Bairro da
Capela, e ressaltou que o calçamento foi fruto de requerimento de sua
autoria. Com a palavra o vereador RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA
saudou A Presidente, os colegas vereadores, os presentes na Galeria e
ouvintes da FM. Enviou votos de pesar aos familiares de Cícera Calixta e
aos familiares do senhor Chiqulnho, seu vizinho. Falou sobre os
requerimento apresentados e os que estão sendo repetidos, em razão da
falta de atendimento. Falou sobre o transporte escolar. Falou sobre a falta
de iluminação pública, material odontológico, água" material esportivo.
Falou sobre lixo nas ruas. Falou sobre a falta de água na zona rural. Falou
sobre a quantidade de requerimentos apresentados, Falou de sua
preocupação com a população patuense. Falou sobre a administração
municipal. Encerrou suas palavras agradecendo a atenção de todos. Com a
palavra o vereador FRANCISCOJOSÉOEMOURA saudou a Presidente e os
demais colegas vereadores, os presentes ria Ga!eria e ouvintes da FM.
Agradeceu a Zeca do Carvão pela atenção ao seu mandato. Falou sobre o
Saneamento da Rua Antero Brasiliano de Moura. Parabenizou a Maria de
Lourdes Diretora da Escola Municipal pelo Prêmio de Melhor Diretora de
2018. Falou sobre a cirurgia do senhor Zacarias de Manduca e mencionou
o sorteiro que acontecerá dia 17 na Churrascaria do Gordo e solicitou o
apoio de todos. Agradeceu ao colegas vereadores a aprovação do
requerimento de sua autoria. Com a palavra o vereador THIAGO
QUEIROGA SOLANO VALE saudou a Presidente, os colegas vereadores, os
presentes na Galeria e em nome de Bento carroceiro saudou os ouvintes
da FM. Falou da imensa tristeza pelo falecimento da amiga Cícera Calixta e
enviou votos de pesar aos familiares. Falou sobre o ENEM e desejou boa
sorte a todos que irão fazer a prova no próximo dia 04 de novembro e
disse que estará junto com os demais estudantes. Disse que o Município
precisa realizar concurso público. Falou sobre a PREVIPATUe mencionou o
Sindicato dos Servidores Público do Município de Patu. Falou SObre)



247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

~
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

\.I 274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

7

avaliação atuarial da PreviPatu. Falou sobre reportagem do prefeito na
Revistae mencionou o Pacto Federativo. Falou sobre o abate de animais
no Matadouro Público. Falou sobre a chegada do novo Ônibus Escolar.
Falou sobre 155; Iluminação Pública e Obras de Mobilização Urbana e de
Trânsito. Disse que o povo de Patu clama por mudança. Falou sobre
Operação Pipa e Operação Vertente. Finalizou agradecendo a população
por mais uma vez ter sido eleito o vereador mais atuante de Patu.
Agradeceu a votação de Fátima teve em Patu. Agradeceu por Popó
continuar sendo um líder na cidade. Encerrou suas palavras pedindo as
bênçãos divinas sobre todos. Com a palavra o vereador SUETONEO
OLIVEIRA MOURA saudou a Presidente, os colegas vereadores, os
presentes naGaleria e ouvintes da FM. Falousobre o requerimento de sua
autoria e solicitou atenção do Prefeito com os alunos que se deslocam à
Caraúbas. Falou sobre requerimento que trata do Cacimbão de Juarez.
Falou sobre o requerimento que solicita reparo na Bomba do Poço da
ComunidadeOiticica. Falousobre os moradores da Zona Rurale disseque
está pronto para ajuda-los em razão das dificuldades enfrentadas pelos
mesmos diante da falta d'água. Falou sobre os estudantes e disse que vai
entregar requerimento em mãos ao prefeito Rivelino Câmara.Falousobre
o segundo turno das eleições e agradeceu a todos pela votação do
candidato CarlosEduardo. Parabenizoua quem fez a campanha de Fátima
e disse que foi uma sinalização natural do povo. Disseque todos tem a
obrigação de fiscalizar. Convidou todos para o lançamento do Livro da
Escritora Maria Gorete de Moura, hoje às 18hs na Praçado Povo. Falou
em áudios referente a Dr. Ednardo Moura. Encerrou suas palavras
desejando boa tarde a todos. A Presidente lUCÉLlA RIBEIRO DANTAS
saudou os colegasvereadores, os presentes na Galeria e ouvintes da FM.
Registrouo aniversário da sua prima ClébiaRosemberg.Disseque o dia 28
foi um dia muito importante em duplicidade, primeiro por ser o dia da
Democraciae o outro pelo dia do Servidor Público e deixou os parabénsa
todos em nome do seu mandato. Falou na luta pelos servidores públicos
do município e disse que essa luta não é de hoje e ressaltou que existe
uma distância entre a conivência da vereadora Lucéliae a demagogia do
vereador Thiago. Disseque não tem que está se justificando perante o
vereador Thiago, e que sua luta é com relação ao servidor. Falou sobre a
Previdência Própria. Falou sobre o Sindicato dos Servidores Públicos do
Município. Falou sobre as conquistas do seu mandato. Falou sobre a
eleição de Fátima. Falou sobre os áudios que menciona Dr. Ednardo e
falou sobre a época de sua gestão. Falou sobre o dia da Democracia e
disse que o desejo do povo é soberano. Agradeceu a todos que votaram
em CarlosEduardoe em Haddad.Disseque espera que Fátimaadote patJ
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e reconheça sua expressiva votação. Ressaltou que a Governadora e o
Presidente possam realizar um bom mandato. Falou sobre o calçamento
do trecho próximo a Escola Municipal Raimundo Nonato. Disse que o
papel do vereador é reivindicar. Falou sobre a iluminação pública. Falou
nas eleições e mencionou os deputados que foram votados em Patu.
Solicitou que em 2019 cada deputado votado seja um "José". Falou sobre
a administração; repasses dos dias 10,20 e 30; falou sobre o salário dos
servidores comissionados, contratados e efetivos e ressaltou a crise
financeira existente. Falou sobre a credibilidade do grupo político do qual
faz parte e do seu mandato. Falou sobre a votação de Fátima Bezerra e
dos votos espontâneos dos eleitores patuenses. Lembrou que
credibilidade se conquista a cada dia. Agradeceu a presença de todos e
convidou toda população e os vereadores para a próxima Sessão que
acontecerá dia 07 de novembro de 2018, às 15hs. Não havendo mais nada
a tratar, a Presidente encerrou a Sessão em Nome de Deus e da Lei
Orgânica d0:/a Município de Patu. Tendo eu
t:e=---L":It<J ~1>' VlCkv==r 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 31 de outubro de 2018.
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