
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 22 PERíODO LEGISLATIVO, DA
DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE

2021.

Aos 06(seis) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um
(2021), foi réalizada a 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 22 PERíODO

LEGISLATIVO DE 2021. Os trabalhos foram iniciados às 15:00hs, sob a
Presidência da Presidente, Vereadora LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS. A

Presidente comunicou que a Sessão Ordinária está sendo transmitida

através da Rádio Educadora Patuense, Facebook e Site da Câmara

Municipal. Em seguida a Presidente solicitou a Primeira Secretária que

efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para verificação de

Quórum, onde foi constatada a presença de: IVANILSON ALVES DA
COSTA, JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA COSTA, LUCÉLlA RIBEIRO

DANTAS, RESENILDO ERNESTO DA SILVA, ROBERTA RAVANNE NUNES

LEITE, SUETONEO OLIVEIRA MOURA e ausência dos vereadores

RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA, VALDEMAR BRUNO LIMA DANTAS

e PRISCILLA JALES DANTAS. Foi constatado quórum suficiente para a
abertura da Sessão. Ato seguinte a Senhora Presidente comunicou sobre a

dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida colocou a Ata

em discussão. Sem discussão. Ata em votação. Ata aprovada por
unanimidade de votos. A Senhora Presidente solicitou a Primeira

Secretária que procedesse com a leitura das matérias em pauta na Ordem

do Dia, que constou do seguinte: REQUERIMENTO N° 081/2021 - de

autoria da Vereadora ROBERTA RAVANE NUNES LEITE. REQUERIMENTO
N° 082/2021 - de autoria da Vereadora ROBERTA RAVANE NUNES LEITE.

REQUERIMENTO N° 093/2021 - de autoria do Vereador JOSÉ

MARCONDES PEREIRA DA COSTA. REQUERIMENTO N° 094/2021 - de

autoria do Vereador JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA COSTA. A Presidente

falou sobre o Outubro Rosa. Falou sobre o auto exame e solicitou a todas
as mulheres que procurem sua unidade de saúde. Ato seguinte, a senhora

Presidente deu início a Ordem do Dia: REQUERIMENTO N° 081/2021 - de
autoria da Vereadora ROBERTA RAVANE NUNES LEITE. Que requer do

Poder Executivo Municipal, que através da secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos, faça uma operação tapa buracos em
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todas as ruas do município de Patu/RN. Requerimento em discussão. Com
a palavra a vereadora ROBERTA NUNES. Saudou os vereadores, saudou os
que acompanham pelas redes sociais e ouvintes da FM. Falou sobre

reclamações de moradores. Falou sobre a necessidade da operação tapa

buraco em várias ruas do município. Solicitou a aprovação do

requerimento. Com a palavra o vereador JOSÉ MARCONDES. Saudou os
vereadores, os que acompanham pelas redes sociais, funcionários da casa
e ouvintes da FM. Somou ao requerimento da vereadora Roberta. Disse

que na sessão passada falou sobre as ruas que estavam passando por

situações de muitos buracos e ressaltou que Suetoneo indagou que as

medidas já estavam sendo tomadas, e que teriam início na rua das

Cajaranas. Falou sobre a importância das ruas limpas e com menos
buracos. Falou sobre danos materiais e físicos. Disse que espera que o
requerimento seja atendido. Com a palavra o vereador SUETONEO.
Saudou os vereadores, os que acompanham pelas redes sociais,

funcionários da casa e ouvintes da FM. Falou sobre a importância do

requerimento e mencionou a sessão passada. Falou sobre solicitação feita
por moradores da Rua das Cajaranas. Falou sobre reparos que estão sendo

feitos e destacou a Nova Brasília. Falou sobre acidentes causados por
buracos. Com a palavra o vereador IVANILSON. Saudou os vereadores, os

que acompanham pelas redes sociais, funcionários da casa e ouvintes da

FM. Parabenizou a vereadora pelo requerimento apresentado. Falou

sobre a operação tapa buracos e disse que já estão sendo feitos e

destacou o Bairro do Fomento. Requerimento em votação. Requerimento

aprovado por unanimidade de votos. REQUERIMENTO N° 082/2021 - de

autoria da Vereadora ROBERTA RAVANE NUNES LEITE. Que requer do
Poder Executivo Municipal, que através da secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos, utilize do maquiná rio do PAC e faça um
cronograma de atendimento das necessidades de cada agricultor do

município de Patu/RN. Requerimento em discussão. Com a palavra a

vereadora ROBERTA NUNES. Solicitou aos colegas que votem favorável ao

requerimento para o que o serviço chegue a todos os agricultores do
município. Falou sobre a procura dos agricultores pelo serviços e
mencionou a necessidade da elaboração de um cronograma. Com a
palavra o vereador JOSÉ MARCONDES. Disse que vota favorável pela
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elaboração do cronograma. Disse que a função das máquinas do PAC é de
uso da agricultura e que os agricultores devem ser beneficiados com o
serviço. Falou sobre a necessidade do cronograma. Com a palavra o
vereador SUETONEO MOURA. Manifestou seu voto favorável ao

requerimento. Falou sobre a importância do cronograma. Falou sobre a
demanda. Falou sobre a falta de água. Falou sobre cobrança por parte dos

agricultores. Disse que uma vez elaborado o cronograma, facilitará para o

homem do campo, que está vivendo nos dias de hoje um momento de

grande escassez. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por

unanimidade de votos. REQUERIMENTO N° 093/2021 - de autoria do

Vereador JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA COSTA. Que requer do Poder
Executivo Municipal, que através da Secretaria municipal de Turismo,

Cultura e Esportes, que seja regularizada a Bolsa Auxílio que o município

disponibiliza aos componentes da Banda e que sejam retomadas as
atividades da Banda Luiz de França Dantas. Requerimento em discussão.

Com a palavra o vereador JOSÉ MARCONDES. Disse que a Banda se

encontra em situação precária. Ressaltou que os músicos estão há mais de

um ano se participar de eventos. Falou de sua preocupação com a Banda e

com os músicos. Solicitou que o prefeito pague aos músicos e que a
cultura de Patu seja valorizada. Solicitou que a Banda volte a sua

funcionalidade. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por

unanimidade de votos. REQUERIMENTO N° 094/2021 - de autoria do

Vereador JOSÉ MARCONDES PEREIRA DA COSTA. Que requer do Poder

Executivo Municipal, que através da secretaria Municipal de Infraestrutura

e Serviços Públicos, que coloque a iluminação pública da Rua Vereador

João Etelvino da Cunha. Requerimento em discussão. Com a palavra o
vereador JOSÉ MARCONDES. Falou sobre a escuridão no endereço
mencionado no requerimento e mencionou sua visita in loco. Disse que a

iluminação pública da rua necessita de uma atenção especial por parte do

Poder Executivo. Falou sobre insegurança dos moradores. Parabenizou os

moradores pela reivindicação e disse que espera que o Executivo atenda o

pedido. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por

unanimidade de votos. Encerrada a ordem dia. Palavra facultada pela

ordem. Com a palavra o vereador JOSÉMARCONDES PEREIRA DA COSTA.
Saudou a Presidente, os colegas vereadores, saudou todos que
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acompanham pelas redes sociais, os funcionários da Casa e os que
escutam pela FM Educadora Patuense. Falou sobre a falta de realização de
cirurgias no Hospital Municipal de Patu. Falou sobre reunião sobre a
SAMU, realizada na Casa. Falou sobre a vinda da Governadora, dia 20 de
outubro. Falou sobre o recapeamento da estrada de acesso ao Santuário

do Lima. Falou sobre a iluminação pública do Cemitério e sobre as obras

da Unidade de Saúde do Conjunto Francisco Dantas e ressaltou que os

requerimentos são de sua autoria. Disse que todos de mãos dadas farão
com que Patu tenha o melhor para os seus filhos. Falou sobre a bancada

de situação e oposição e ressaltou que a banca de oposição nunca foi
empecilho para os benefícios em prol da população e ressaltou que o povo

está acima de tudo. Disse que conta com todos para que possam terminar

o mandato com a cara limpa e mãos erguidas. Encerrou suas palavras

pedindo as benções de Deus sobre toda população. Com a palavra o
vereador SUETONEO OLIVEIRA MOURA. Saudou a Presidente, os colegas
vereadores, saudou todos que acompanham pelas redes sociais, os

funcionários da Casa e os que escutam pela FM Educadora Patuense.

Falou de sua felicidade por estarem reunidos para mais um dia de

trabalho. Mencionou a fala do vereador Marcondes quanto ao

atendimento dos requerimentos. Falou sobre atendimento das

reivindicações. Falou sobre a audiência pública realizada na Casa. Falou
sobre o comprometimento do Deputado Bernardo e parabenizou-o pelo

trabalhado. Parabenizou a administração do Prefeito Rivelino Câmara.

Falou sobre as boas notícias que chegarão para o Município. Falou sobre a
Companhia de Polícia Militar. Falou sobre o lançamento do Programa Patu

Empreendedor. Falou sobre as fábricas que serão instaladas em breve no

Município. Falou sobre a união de todos para o bem da população.

Parabenizou a gestão pelas lutas em benefício do município. Encerrou
suas palavras pedindo as bênçãos de Deus sobre toda população. A

Presidente lUCÉLlA RIBEIRO DANTAS saudou os vereadores e a população

que acompanha pelas redes sociais. Registrou o aniversário de sua
cunhada, Francinete Aragão, desejando vida longa e prosperidade. Falou

sobre as ações da gestão municipal. Falou sobre o grupo político que faz

parte. Falou sobre os momentos difíceis enfrentados pelo município. Falou
previnam e

j
sobre o Outubro Rosa e pediu para que as mulheres se
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procurem as unidades de saúde. Agradeceu aos vereadores presentes.

Agradeceu aos ouvintes da Rádio Educadora, e aos que acompanharam
através das redes sociais. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente
encerrou a Sessão em Nome de Deus e da Lei Orgânica do Município de
Patu, e, convidou todos para a próxima sessão que acontecerá dia 13 de

outubro de 2021, às 15hs. Tendo eu r-y aR z Oh~ ~ j \0 ).Áj[\.)=c:" \-a~~
ROBERTA RAYANNE NUNES LEITE, 1~ Secretária, 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 06 de

outubro de 2021.

IVANILSON ALVES DA COSTA

PRISCILLAJALESDANTAS

RESENILDOERNESTODA SILVA

ROBERTARAYANNE NUNES LEITE

RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA

SUETONEOOLIVEIRA MOURA

VALDEMAR BRUNO LIMA DANTAS


