
1 ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 22 PERíODO LEGISLATIVO, DA
2 DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE

3 2021.
4

5 Aos 22(vinte e dois) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e
6 um (2021), foi realizada a 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 22 PERíODO

7 LEGISLATIVO DE 2021. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
8 Presidência da Presidente, Vereadora LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS. A
9 Presidente comunicou que a Sessão Ordinária está sendo transmitida
10 através da Rádio Educadora Patuense, Facebook e Site da Câmara
11 Municipal. A Presidente comunicou a ausência da Primeira Secretária,
12 vereadora Roberta Rayanne Nunes Leite; e mencionou a composição da
13 Mesa com os vereadores Ivanilson Alves Costa e Valdemar Bruno Lima
14 Dantas, primeiro secretário e segundo secretário respectivamente. O
15 primeiro secretário, Ivanilson Costa passou os trabalhos para o segundo
16 secretário, vereador Valdemar Bruno. Em seguida a Presidente solicitou ao
17 Segundo Secretáro que efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores
18 para verificação de Quórum, onde foi constatada a presença de:
19 IVANILSON ALVES DA COSTA, JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA COSTA,

20 LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS, RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA,

21 SUETONEO OLIVEIRA MOURA e VALDEMAR BRUNO LIMA DANTAS e
22 ausência dos vereadores RESENILDO ERNESTO DA SILVA, PRISCILLA JALES

23 DANTAS e ROBERTA RAVANNE NUNES LEITE. Foi constatado quórum
24 suficiente para a abertura da Sessão. Ato seguinte a Senhora Presidente
25 comunicou sobre a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em
26 seguida colocou a Ata em discussão. Sem discussão. Ata em votação. Ata
27 aprovada por unanimidade de votos. A Senhora Presidente solicitou ao
28 Segundo Secretário que procedesse com a leitura das matérias em pauta
29 na Ordem do Dia, que constou do seguinte: REQUERIMENTO N° 081/2021

30 - de autoria da Vereadora ROBERTA RAVANNE NUNES LEITE.
31 REQUERIMENTO N° 082/2021 - de autoria da Vereadora ROBERTA

32 RAVANNE NUNES LEITE. REQUERIMENTO N° 087/2021 - de autoria do
33 Vereador JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA COSTA. REQUERIMENTO N°

34 088/2021 - de autoria do Vereador JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA
35 COSTA. REQUERIMENTO I'J0 089/2021 - de autoria do Vereador JOSÉ
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36 MARCONDES PEREIRA DA COSTA. REQUERIMENTO N° 090/2021 - de
37 autoria do Vereador JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA COSTA.
38 REQUERIMENTO N° 091/2021 - de autoria da vereadora LUCÉLIARIBEIRO
39 DANTAS. REQUERIMENTO N° 092/2021 - de autoria do Vereador
40 IVANILSON ALVES DA COSTA. INDICAÇÃO Nº00S/2021 - de autoria do
41 vereador VALDEMAR BRUNO LIMA DANTAS. INDICAÇÃO Nº006/2021 -
42 de autoria do vereador VALDEMAR BRUNO LIMA DANTAS. INDICAÇÃO

43 Nº007/2021 - de autoria do vereador VALDEMAR BRUNO LIMA DANTAS.

44 A Presidente falou sobre a inovação na Casa Legislativa, e mencionou o
45 painel eletrônico, onde as matérias e votação serão expostas. A
46 Presidente comunicou que em virtude da ausência da vereadora Roberta,
47 os requerimentos 81 e 82 seriam retirados da pauta. Ato seguinte, a
48 senhora Presidente deu início a Ordem do Dia: REQUERIMENTO N°

49 087/2021 - de autoria do Vereador JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA

50 COSTA, que requer do Poder Executivo Municipal, que através da
51 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Público, realize a
52 manutenção das Academias do Idoso, na Praça João Carlos e na Praça do
53 Povo no Município de Patu/RN. Requerimento em discussão. Com a
54 palavra o Vereador Propositor JOSÉ MARCONDES. Saudou os ouvintes, os
55 colegas vereadores, saudou os que acompanham através da TV Câmara e
56 redes sociais. Falou de sua visita as Academias e mencionou a necessidade
57 de manutenção. Falou sobre o entorno das Academias e destacou a falta
58 de limpeza. Falou sobre qualidade de vida para os idosos. Solicitou
59 aprovação do requerimento. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA.

60 Saudou os vereadores, saudou os que escutam através da FM e os que
61 acompanham pelas redes sociais. Falou sobre a necessidade de
62 manutenção das Academias para que os usuários possam se sentir mais
63 confortáveis ao praticar os exercícios. Falou sobre a necessidade de
64 reforma geral na Praça José Pereira de Queiroz (Praça do Povo).
65 Parabenizou o vereador Marcondes pelo requerimento apresentado.
66 Falou sobre a possibilidade de instalação de academias em outros bairros
67 do município. Falou sobre o programa areninha. Requerimento em
68 votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO N° 088/2021 - de
69 autoria do Vereador JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA COSTA, que requer
70 do Poder Executivo Municipal, que através da Secretaria Municipal de
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71 Infraestrutura e Serviços Públicos, realize a recuperação das estradas
72 vicinais que garantem acesso as comunidades rurais da serra, e
73 consequentemente da rampa voo livre do Município de Patu/RN.
74 Requerimento em discussão. Com a palavra o Vereador Propositor JOSÉ
75 MARCONDES. Falou sobre as condições precárias do acesso as
76 residências. Solicitou do Poder Executivo que se sensibilize com os
77 moradores da Serra. Falou sobre a necessidade de um melhor acesso as
78 residências e a rampa de voo livre. Falou sobre o turismo do município e
79 acessibilidade a Serra. Com a palavra o vereador RODOLFO MAIA. Falou
80 sobre os moradores da Serra. Falou sobre acesso. Falou sobre a rampa de
81 voo livre. Falou sobre os turistas. Solicitou da Secretaria de Infraestrutura
82 a recuperação da estrada de acesso à rampa de voo livre. Com a palavra o
83 vereador VALDEMAR BRUNO. Saudou os colegas vereadores, os ouvintes
84 da FM e os que acompanham através das redes sociais. Parabenizou o
85 vereador Marcondes pelo requerimento apresentado. Falou sobre o
86 processo de restauração de acesso a rampa de voo livre. Falou sobre a
87 pavimentação do Santuário do Lima à rampa de voo livre. Falou sobre a
88 obra da construção da rampa de voo livre. Enalteceu o requerimento
89 apresentado. Falou sobre o turismo e a geração de emprego e renda.
90 Falou sobre a wi-fi Brasil. Com a palavra o vereador SUETONEO MOURA.

91 Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da FM e os que acompanham
92 pelas redes sociais. Parabenizou a Presidente pela inovação da Casacom a
93 instalação do painel eletrônico. Parabenizou o vereador Marcondes pelo
94 requerimento apresentado. Falou sobre os reparos feito nas estradas.
95 Falou sobre o acesso crítico. Falou sobre o turismo do município.
96 Parabenizou o vereador Bruno pelas melhorias para o município, através
97 do seu mandato. Foi favorável ao requerimento. Requerimento em
98 votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO N° 089/2021 - de
99 autoria do Vereador JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA COSTA, que requer
100 do Poder Executivo Municipal, que através da Secretaria Municipal de
101 Infraestrutura e Serviços público, realize a continuação da pavimentação
102 do calçamento da Rua dos Fomentos, município de Patu/RN.
103 Requerimento em discussão. Com a palavra o Vereador Propositor JOSÉ

104 MARCONDES. Falou sobre o trecho trafegável. Falou sobre a via mais
lOS rápida para chegar ao Hospital Municipal. Falou sobre a necessidade em



106 melhorar o acesso. Falou sobre a falta de limpeza nas imediações.
107 Solicitou que o Poder Público se sensibilize e faça a pavimentação do
108 trecho visando melhorar o acesso das pessoas que trafegam pela via. Com
109 a palavra o vereador RODOLFO MAIA. Falou sobre a importância da
110 pavimentação da rua que liga o Fomento à Nova Brasília. Falou sobre a
111 época de chuvas e mencionou as dificuldades de acesso. Somou ao
112 requerimento e solicitou que fosse incluído ao requerimento a iluminação
113 e a limpeza da rua, visando facilitar o acesso das pessoas que transitam
114 pela rua mencionada. Com a palavra o vereador SUETONEO MOURA.

115 Parabenizou o vereador Marcondes pelo requerimento apresentado.
116 Falou de propositura de sua autoria no seu primeiro mandato solicitando
117 melhorias para a rua mencionada. Falou sobre o acesso importante para
118 as pessoas que se descolam do Fomento para o Hospital Municipal. Falou
119 sobre manutenção, limpeza e iluminação pública da rua em comento.
120 Somou favorável ao requerimento. Requerimento em votação.
121 Requerimento aprovado. REQUERIMENTO N° 090/2021 - de autoria do
122 Vereador JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA COSTA, que requer do Poder
123 Executivo Municipal, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura
124 e Serviços públicos, realize a recuperação do Cruzeiro São Sebastião,
125 considerado um dos pontos turísticos do Município de Patu/RN.
126 Requerimento em discussão. Com a palavra o Vereador Propositor JOSÉ

127 MARCONDES. Disse que o Cruzeiro é um dos pontos mais importantes da
128 Serra do Lima. Falou sobre o turismo no município. Falou sobre a situação
129 do Cruzeiro e ressaltou a necessidade de sua manutenção. Solicitou que o
130 Poder Público crie mecanismo para restauração do Cruzeiro.
131 Requerimento em votação. Requerimento aprovado. A Presidente passou
132 os trabalhos para o Vice-Presidente em razão da propositura seguinte ser
133 de sua autoria. REQUERIMENTO N° 091/2021 - de autoria da vereadora
134 LUCÉLIARIBEIRO DANTAS, que requer do Poder Executivo Municipal, que
135 através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos,
136 coloque um poste com iluminação no trecho que liga a Rua saboia Filho
137 com a Nova Patu. Requerimento em discussão. Com a palavra a
138 Vereadora Propositora LUCÉLIA RIBEIRO. Saudou os colegas vereadores.
139 Disse que a propositura foi em atendimento a solicitação de moradores e
140 dos que transitam pela rua em referência. Ressaltou a utilização da via
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141 pela maior parte dos moradores. Falou sobre a ampliação da iluminação
142 pública, mencionou sua importância, e ressaltou que haverá uma maior
143 segurança para os moradores que tem o costume de sentar na calçada.
144 Solicitou que os vereadores compartilhem da sua propositura.
145 Requerimento em votação. Requerimento aprovado. REQUERIMENTO N°

146 092/2021 - de autoria do Vereador IVANILSON ALVES DA COSTA. Requer
147 do Poder Executivo Municipal, que através da Secretaria Municipal de
148 Infraestrutura e Serviços público, o Saneamento Básico da Rua São José,
149 no Bairro da Estação. Requerimento em discussão. Com a palavra o
150 Vereador Propositor IVANILSON COSTA. Saudou a Presidente, colegas
151 vereadores, ouvintes da FM e os que acompanham através das redes
152 sociais. Falou sobre sua visita ao Bairro da Estação. Disse que o
153 saneamento da rua visa uma melhor qualidade de vida para os moradores.
154 Requerimento em votação. Requerimento aprovado. INDICAÇÃO

155 Nº00S/2021 - de autoria do vereador VALDEMAR BRUNO LIMA DANTAS,

156 que indica ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor
157 competente que proceda a coleta do lixo da zona rural do nosso
158 município. Indicação em discussão. Com a palavra o Vereador Propositor
159 VALDEMAR BRUNO. Disse que a indicação apresentada foi em
160 atendimento ao apelo popular. Falou sobre sua visita a Zona Rural do
161 Município. Solicitou apoio dos nobres vereadores para a aprovação da
162 propositura. Com a palavra o vereador SUETONEO MOURA. Somou a
163 Indicação. Disse que foi procurado por alguns moradores da zona rural
164 que questionaram sobre o lixo e mencionou as queimadas. Falou sobre a
165 quantidade de lixo ao longo da BR226 e nas estradas vicinais. Falou sobre
166 a falta de controle do lixo e solicitou dos moradores que evitem jogar lixo
167 nas estradas vicinais e ao longo da BR. Com a palavra o vereador JOSÉ

168 MARCONDES. Parabenizou o vereador pela indicação. Falou sobre a
169 gravidade do problema do lixo do município. Mencionou a fala do
170 vereador Suetoneo. Falou sobre política de conscientização da população.
171 Falou sobre a falta de assistência na zona rural. Enalteceu o requerimento
172 apresentado e somou favorável. Com a palavra o vereador RODOLFO
173 MAIA. Falou sobre a importância da Indicação. Sugeriu que a Secretaria
174 coloque um setor de coleta de lixo em cada comunidade rural. Enalteceu a
175 indicação e somou favorável. indicação em votação. Indicação aprovada.
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176 INDICAÇÃO N2006/2021 - de autoria do vereador VALDEMAR BRUNO

177 LIMA DANTAS, que indica ao Poder Executivo Municipal, que determine
178 ao setor competente para que proceda com o roço e poda da vegetação
179 as margens das estradas vicinais que garantem acesso a Zona Rural de
180 nosso município. Indicação em discussão. Com a palavra o Vereador
181 Propositor VALDEMAR BRUNO. Disse que é mais um pedido que chega ao
182 seu mandato. Parabenizou a Secretaria de Infraestrutura pelos serviços já
183 prestados com o roço e ressaltou a necessidade do roço próximo as
184 cercas. Falou de suas visitas a algumas comunidades rurais. Com a palavra
185 o vereador JOSÉ MARCONDES. Somou favorável a Indicação. Falou sobre
186 o roço realizado pelo município e ressaltou a importância de sua
187 conclusão às margens das estradas vicinais. Indicação em votação.
188 Indicação aprovada. INDICAÇÃO N2007/2021 - de autoria do vereador
189 VALDEMAR BRUNO LIMA DANTAS, que indica ao Poder Executivo
J 90 Municipal que determine ao setor competente, para providenciar o
19J reparo na tubulação do saneamento básico na Rua das Cajaranas, em
192 frente ao Mercadinho de Neném. Indicação em discussão. Com a palavra o
193 vereador Propositor VALDEMAR BRUNO. Disse que a Indicação foi um
194 pedido da comunidade. Falou sobre os esforços para corrigir o problema.
195 Solicitou dos nobres vereadores a aprovação da Indicação. Com a palavra
J 96 o vereador JOSÉ MARCONDES. Falou sobre a situação constrangedora
197 para os moradores da localidade e solicitou atendimento da Indicação por
198 parte do poder público para solução do problema. Falou sobre a situação
199 precária da rua e mencionou a operação tapa buraco. Solicitou agilidade
200 no atendimento. Com a palavra o vereador SUETONEO MOURA. Falou
201 sobre a fedentina nas imediações da rua mencionada. Falou sobre a rua
202 próximo ao cacimbão de Juarez e mencionou o transtorno causados,
203 dificultando a vida dos moradores. Falou sobre operação tapa buraco.
204 Enalteceu a Indicação e somou favorável. Com a palavra o vereador
205 RODOLFO MAIA. Falou sobre a importância da Indicação. Falou de sua
206 visita anteriormente, na localidade, com o comerciante Rivelino e demais
207 moradores. Falou sobre prefeitura no Bairro no ano de 2019. Falou sobre
208 a bueira próximo ao mercadinho de Neném até o cacimbão de Juarez.
209 Falou sobre trabalho paliativo. Falou de conversas suas com o Secretário
210 de Infraestrutura, Hélio. Falou sobre prioridade para o Bairro das
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211 Cajaranas. Enalteceu a Indicação e somou favorável. Indicação em
212 votação. Indicação aprovada. Encerrada a ordem dia. Palavra facultada
213 pela ordem. Com a palavra o vereador JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA
214 COSTA. Saudou a Presidente, os colegas vereadores, saudou todos que
215 acompanham pelas redes sociais, os funcionários da Casa e os que
216 escutam pela FM Educadora Patuense. Falou sobre mensagens recebidas
217 de funcionários aposentados e pensionistas da PREVIPATUquestionando o
218 atraso nos seus salários referente ao mês de agosto. Falou sobre a falta de
219 resposta por parte do Poder Executivo dos requerimentos aprovados, de
220 sua autoria. Encerrou suas palavras pedindo as benções de Deus sobre
221 toda população. Com a palavra o vereador RODOLFO HENRIQUE
222 GODEIRO MAIA. Saudou a Presidente, os colegas vereadores, saudou
223 todos que acompanham pelas redes sociais, os funcionários da Casa e em
224 nome de Nega de Zé Pequeno saudou os que escutam pela FM Educadora
225 Patuense. Falou de sua participação em uma reunião presencial para
226 Implantação do Consórcio Interfederativo de Saúde, realizado na cidade
227 de Pau dos FerrosjRN. Falou sobre comentários e críticas após foto tirada
228 com o gestor no evento mencionado. Falou sobre a Companhia de Polícia
229 Militar de Patu. Falou sobre pagamento dos servidores públicos do
230 município. Parabenizou os vereadores pelas proposituras apresentadas.
231 Falou sobre a luta do seu mandato. Parabenizou a Presidente pela
232 inovação da Casa com a instalação do Painel Eletrônico. Encerrou suas
233 palavras pedindo as bênçãos de Deus sobre toda população. A Presidente
234 LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS Registrou sua participação na reunião do
235 Consórcio Interfederativo de Saúde. Agradeceu ao vereador Rodolfo pelo
236 atendimento do convite para a reunião do Consórcio Interfederativo.
237 Falou sobre as críticas direcionadas ao vereador Rodolfo Maia. Agradeceu
238 os elogios pela inovação da Casa com a implantação do Painel Eletrônico.
239 Agradeceu os vereadores presentes. Agradeceu aos ouvintes da Rádio
240 Educadora, e aos que acompanharam através das redes sociais. Não
241 havendo mais nada a tratar, a Presidente encerrou a Sessão em Nome de
242 Deus e da Lei Orgânica do Município de Patu, e, convidou todos para a
243 próxima sessão que acontecerá dia 29 de setembro de 2021, às 15hs.
244 Tendo eu ~ IVANILSON ALVES DA COSTA,
245 1º Secretário designado para a sessão desta Casa Legislativa, lavrado a
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presente Ata, que após lida e, em tudo estando conforme, será aprovada

e assinada pelos senhores vereadores presentes à Sessão. PATU/RN, em

22 de setembro de 2021.
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ROBERTA RAYANNE NUNES LEITE

RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA~~ ~

264 SUETONEO OLIVEIRA MOURA
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266 VALDEMAR BRUNO LIMA DA


