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Requerimentos – 2013 

 

N. º  De que se trata? Autoria Situação 

001 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realiza-
dos os serviços de conclusão das obras das praças públi-
cas em todo o município. 

Vereador              
Holderlin               

Silva  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
fev. Enviado a prefeitura 
em 26 de fev. 

002 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de construção de uma Praça Pública e que seja 
dada a denominação de “Praça da Bíblia”.  

Vereador              
Holderlin               

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
fev. Enviado a prefeitura 
em 26 de fev. 

003 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de conclusão da obra da pavimentação a paralele-
pípedo (calçamento) da Comunidade de Morada Nova.  

Vereador              
Holderlin               

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
fev. Enviado a prefeitura 
em 26 de fev. 

004 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de pavimentação a paralelepípedo (calçamento) na 
Rua Alexandre Câmara no Bairro do Arisco. 

Vereador         
Daniel               

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
fev. Enviado a prefeitura 
em 26 de fev. 

005 

Solicita a presidência desta Casa que seja criada uma Co-
missão de Vereadores com o objetivo de irem à governa-
doria solicitar às providências para os graves problemas 
encontrados no hospital regional desta cidade. 

Vereador         
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
fev. Enviado a prefeitura 
em 26 de fev. 

006 

Solicita a Senhora Governadora, Rosalba Ciarline, que 
seja celebrado consorcio entre governo estadual e prefei-
tura da Região do Mato Grande para a ampliação e, tam-
bém, instalação de equipamentos de média e alta comple-
xidade dentre eles Ultra-som, Tomógrafo, e Banco de 
Sangue no Hospital Regional de João Câmara. 

Vereador           
Ailton                      
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
fev. Enviado a governa-
doria em 27 de fev. 

007 

Solicita a Senhora Governadora, Rosalba Ciarline, que 
seja realizado os serviços de implantação de uma Clinica 
de Hemodiálise em João Câmara, visando o atendimento 
as pessoas hemofílicas da Região do Mato Grande. 

Vereador                 
Ailton                        
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de
fev. Enviado a governa-
doria em 276 de fev. 

008 

Solicita a Senhora Governadora, Rosalba Ciarline, que 
seja realizado os serviços de instalação de um Posto Poli-
cial na comunidade de Amarelão – zona rural deste muni-
cípio. 

Vereador                 
Ailton               
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
fev. Enviado a governa-
doria em 27 de fev. 

009 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de construção de uma escola de ensino Infantil 
e Fundamental anos iniciais, (em terreno a ser adquirido 
pela prefeitura) para atender o Bairro do Planalto e as ruas 

Vereador             
Mauricio            
Caetano 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
fev. Enviado a prefeitura 
em 26 de fev. 
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Adelino Fernandes, Alexandre Câmara e adjacências. 

010 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja adquirido, 
através da Secretaria Municipal de Educação, materiais e 
equipamentos pedagógicos para as escolas e bibliotecas 
da rede municipal com o objetivo de atender alunos com 
deficiências auditiva e visual, tais como: material em brai-
le e libras/linguagem de sinais: livros didáticos, livros de 
literatura infantil, infanto-juvenil, paradidáticos, compu-
tadores e material necessário para leitura e escrita em 
braile. 

Vereador                  
Mauricio                
Caetano 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
fev. Enviado a prefeitura 
em 26 de fev. 

011 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam instala-
dos banheiros químicos na feira livre e em eventos em 
vias públicas no Município de João Câmara utilizando a 
quantidade de módulos compatível e proporcional à previ-
são da densidade humana. 

Vereador            
Daniel                 

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 06 de mar. 

012 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja dado inicio 
a um projeto em pareceria com a Cosern para instalações 
de postes com luminárias na Rua Projetada localizada no 
Bairro São Francisco (por trás da Área de Lazer). 

Vereador       
Holderlin              

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 06 de mar. 

13 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de recuperação do calçamento da Rua Vicente de 
Souza c/ o Hospital Regional, nesta cidade. 

Vereador                
Holderlin                       

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 06 de mar. 

014 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja elaborado 
projeto para construção de uma Quadra de Esportes na 
comunidade do Matão dos Aristides. 

Vereador                
Holderlin                

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 06 de mar. 

015 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a co-
locação de 12 (doze) postes de 10 m de altura com 04 
(quatro) luminárias cada, no Bairro da Cohab, no entorno 
do campo de futebol, da igrejinha São João Batista e na 
quadra de futebol de salão. 

Vereador              
Aldo                    

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 06 de mar. 

016 

Solicita a direção do DER/RN que seja feita a recuperação 
da rodovia que liga a cidade de João Câmara a cidade de 
Touros, especialmente no trecho de João Câmara a Riacho 
Seco (extensão de 12 km). 

Vereador            
Aldo                     

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
mar. Enviado ao DER
em 06 de mar. 

017 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de conclusão da pavimentação asfáltica das
principais ruas desta cidade. 

Vereador     
Holderlin            

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 13 de mar. 

018 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de perfuração de poços artesianos no estádio 
municipal Manoel Anacleto para irrigação do gramado. 

Vereador           
Holderlin Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 13 de mar. 

019 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja determina-
da a reabertura do abatedouro municipal, após um longo 
período de fechamento. 

Vereador      
Holderlin      

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 13 de mar. 

020 

Solicita através da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, a Excelentíssima Senhora Governadora do Esta-
do, Doutora Rosalba Ciarlini Rosado e a Coordenadora do 
Programa Educacional de Resistência às Drogas (PRO-

Vereador Mau-
ricio                

Caetano 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
mar. Enviado a secretaria
em 13 de mar. 
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ERD), na Companhia Independente de Prevenção ao Uso 
das Drogas (CIPRED), a Tenente Coronel PM Margarida 
Brandão Fernandes, a inclusão do Programa PROERD nas 
Escolas Municipais e Estaduais do município de João 
Câmara. 

021 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja criado no 
Centro Administrativo a Galeria de Fotos de todos os pre-
feitos e vice- prefeitos do Município de João Câmara com 
seus respectivos períodos de mandatos. 

Vereador           
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 13 de mar. 

022 
Solicita a Senhora Governadora que seja instalado uma 
Unidade de Terapia Intensivo-UTI, no Hospital Regional 
de João Câmara. 

Vereador              
Daniel             

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
mar. Enviado a governa-
doria em 13 de mar. 

023 
Solicita a direção da Caern que seja realizado os serviços 
de extensão da rede de distribuição d’água até a comuni-
dade de Amarelão. 

Vereador           
Ailton          
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
mar. Enviado a direção
da Caern em 13 de mar. 

024 

Solicita a Senhora Secretária Municipal de Saúde que seja 
realizado entendimento (ou convênio) com a Secretaria 
Estadual de Saúde para a vinda do veiculo do Hemocentro 
trimestralmente para nossa cidade objetivando a realiza-
ção de coleta de sangue. 

Vereador             
Ailton              
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
mar. Enviado a secretaria
em 13 de mar. 

025 

Solicita ao Senhor Secretário Estadual de Recursos Hídri-
cos que sejam realizados os serviços de vistorias para a 
devida correção dos problemas nos dessalinizadores loca-
lizados nas comunidades rurais de Cauaçu, Serrote de São 
Bento, Queimadas e Boa Sorte neste município. 

Vereador   
Mestre              

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
mar. Enviado a secretaria 
em 13 de mar. 

026 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja enviada a 
Câmara Municipal a relação nominal de todos os servido-
res público municipal (efetivos, contratados, secretários e 
coordenadores) com seus respectivos salários. 

Vereador       
Holderlin      

Silva 

Desaprovado por 06 vo-
tos contra 03 em 18 mar. 
(Arquivado). 

027 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal e a Senhora Gover-
nadora que seja realizado procedimentos em caráter de 
urgência urgentíssima para a reabertura do Central do 
Cidadão desta cidade. 

Vereador       
Holderlin      

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra/governadoria em 20 
de mar. 

028 

Solicita ao Senhor Prefeito e a Senhora Governadora que 
seja realizado os serviços de construção de um prédio para 
instalação de uma biblioteca pública no Distrito de Quei-
madas. 

Vereador       
Mauricio             
Caetano 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra/governadoria em 20 
de mar. 

029 

Solicita a Superintendência do DNIT que seja realizada a 
construção de 02 (duas) passarelas nos cruzamentos das 
ruas Jerônimo Câmara e Antonio Proença com a rodovia 
BR-406. 

Vereador       
Holderlin      

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de 
mar. Postado ao DNIT 
em 20 de mar. 

030 

Solicita a Senhora Governadora e à Superintendência do 
DNIT que sejam realizados os serviços de instalação de 
semáforos para veículos nos cruzamentos das ruas Ver.
Antônio Honorato, Antônio Proença e Jerônimo Câmara 
com a BR-406 – perímetro urbano desta cidade. 

Vereador              
Luiz                         

de Berré 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
mar. Postado ao 
Dnit/governadoria em 27 
de mar. 

031 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de pavimentação a paralelepípedo (calçamento) 

Vereador   
Holderlin   

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
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das ruas do Bairro Bela Vista ainda não pavimentadas 
(localizadas por trás do Hospital Regional). 

Silva mar. Enviado a prefeitu-
ra em 27 de mar. 

032 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja enviado a 
Câmara Municipal cópia do extrato atualizado da conta-
corrente que se encontra depositado o dinheiro para cons-
trução da creche no Bairro Boa Vista. 

Vereador      
Holderlin             

Silva  

Aprovado por 06 votos a 
02 do plenário em 25 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 27 de mar. 

033 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que envie a esta 
Casa, no prazo legal, xerox do extrato bancário da movi-
mentação referente aos recursos financeiros destinados 
pelo governo federal para a construção da Creche que o 
senhor Prefeito pretende construir na BR-406, em frente à 
AABB com a rua 29 de Outubro, a cuja Creche o mesmo 
se referiu em seu pronunciamento nesta Casa Legislativa 
no dia 18 de março p.passado, quando, na mesma oportu-
nidade, afirmou que os recursos estavam depositados ren-
dendo juros e que o valor total já ultrapassava R$ 
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). 

Vereador      
Aldo                      

Torquato  

Aprovado por 06 votos a 
02 do plenário em 25 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 27 de mar. 

034 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a execução dos ser-
viços para construção do Velório Municipal nesta cidade. 

Vereador              
Daniel                 

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 27 de mar. 

035 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a execução dos ser-
viços para construção de uma lombada na Rua Tabelião 
Francisco Ataliba (defronte a residência do Sr. Lenine 
Ginanni). 

Vereador              
Gilberto                
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 27 de mar. 

036 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretária Mu-
nicipal de Educação a implantação, anualmente, do curso 
de primeiros-socorros para os servidores da rede munici-
pal de ensino. 

Vereador             
Ailton                 
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 27 de mar. 

037 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito um 
projeto de iluminação nas margens da rodovia RN-120 do 
ponto de partida defronte o campo de futebol “Vianão” 
até as casas da Associação Ouro Verde no sentido da ci-
dade de Parazinho. E que seja feita, também, a manuten-
ção e troca das lâmpadas queimadas nas ruas de Queima-
das e do Assentamento Brinco de Ouro. 

Vereador  
Mestre                 

Raimundo  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
mar. Enviado a prefeitu-
ra em 27 de mar. 

038 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de conclusão da Quadra de Esportes localizada 
Assentamento Xoá. 

Vereador      
Holderlin             

Silva  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de 
abr. Enviado a prefeitura 
em 02 de abr. 

039 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja enviado a 
Câmara Municipal os extratos bancários e demais contri-
buições relativas ao repasse de Imposto sobre Serviços 
(ISS) feito pelas empresas de energia eólicas à prefeitura 
deste município no ano de 2012. 

Vereador      
Holderlin             

Silva  

Aprovado por 05 votos a 
04 do plenário em 01 de 
abr. Enviado a prefeitura 
em 02 de abr. 

040 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal e ao Governo do 
Estado que seja disponibilizado kit de primeiros-socorro 
às escolas da rede municipal e estadual de ensino. 

Vereador      
Ailton                  
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de 
abr. Enviado a prefeitu-
ra/governadoria em 02 
de abr. 

041 
Solicita ao Governo do Estado, bem como seja enviado 
cópia desta proposição a deputada Marcia Maia que seja 

Vereador       
Ailton               

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de 
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realizado os serviços de ampliação da estrutura física, de 
equipamentos (desfibriladores, bombas de infusão e 03 
leitos e sala de reanimação) no Hospital Regional desta 
cidade. 

Gomes  abr. Enviado a governa-
doria/deputada em 02 de 
abr. 

042 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de limpeza e desobstrução do canal e da bueira 
localizada no centro do Distrito de Queimadas (uma ex-
tensão de 400 metros). 

Vereador       
Luiz                  
de                         

Berré                     

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de 
abr. Enviado a prefeitura 
em 09 de abr. 

043 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja elaborado 
o Plano de Mobilidade Urbana do Município, conforme 
determinado na Lei nº 12.587/2012. 

Subscrito            
pôr todos         

vereadores 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de 
abr. Enviado a prefeitura 
em 09 de abr. 

044 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de instalação de purificadores de água nas 
escolas da rede municipal de ensino. 

Vereador       
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de 
abr. Enviado a prefeitura 
em 09 de abr. 

045 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de pavimentação a paralelepípedo no Conjun-
to Renascer (por trás da rádio Top FM). 

Vereador       
Holderlin            

Silva  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de 
abr. Enviado a prefeitura 
em 09 de abr. 

046 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Esportes, Be-
nedito Alves, que envie a Câmara Municipal a conta ban-
cária (conta-corrente) a qual está sendo creditado o di-
nheiro das arrecadações referente às placas de publicida-
des dos ginásios poliesportivos municipal. 

Vereador       
Holderlin             

Silva  

Aprovado pelo voto de 
minerva (05 votos a 04)
do plenário em 08 de 
abr. Enviado a secretaria 
em 09 de abr. 

047 
Solicita a Senhora Governadora que seja disponibilizada 
uma Ambulância USA (Unidade de Suporte Avançada) 
para o SAMU desta cidade. 

Vereador       
Ailton                     
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de 
abr. Postado à governa-
doria em 09 de abr. 

048 
Solicita a Senhora Governadora e a direção da Caern que 
seja realizado os serviços de Saneamento Básico do Con-
junto Residencial Renascer nesta cidade 

Vereador       
Luiz               
de                         

Berré  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de 
mai. Postado à governa-
doria em 06 de mai. 

049 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os servi-
ços de pavimentação a paralelepípedo no Conjunto Resi-
dencial Novos Tempos, localizado no perímetro urbano 
desta cidade. 

Vereador       
Holderlin             

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 15 de 
abr. Enviado a prefeitura 
em 16 de abr. 

050 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os servi-
ços de construção de um abrigo de passageiros (Parada) a 
margem da rodovia RN-120 com a entrada (estrada) para 
o Assentamento Modelo II. 

Vereador       
Holderlin             

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 15 de 
abr. Enviado a prefeitura 
em 16 de abr. 

051 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de instalação de 58 braços e luminárias nas pos-
teações localizados nas comunidades rurais de Matão de 
Jó e Matão dos Aristides. 

Vereador       
Ailton                     
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 15 de 
abr. Enviado a prefeitura 
em 16 de abr. 

052 

Solicita que seja encaminhado ofício ao Dr. Leonardo 
Rego Secretário Estadual de Recursos Hídricos, reivindi-
cando a “instalação dos poços tubulares que foram perfu-
rados no município de João Câmara”. 

Vereador       
Aldo                

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de 
abr. Enviado a Secretaria 
p/ autor do requerimento
em 16 de abr. 

053 
Solicita a Senhora Governadora e a direção da Caern em 
atendimento ao abaixo-assinado, para que seja realizado 

Vereador       
Holderlin             

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de 



N. º  De que se trata? Autoria Situação 

os serviços de instalação de canos para a distribuição 
d’água na Rua Antônio Vicente localizada no Bairro São 
Francisco. 

Silva abr. Enviado a direção da 
Caern local em 23 de 
abr. 

054 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os servi-
ços de construção de uma lombada na Rua Benedito Al-
ves localizada no Bairro São Francisco (defronte a casa do 
Sr. José Cândido/próximo ao Bar de Noé), nesta cidade. 

Vereador       
Holderlin             

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de 
abr. Enviado a prefeitura 
em 23 de abr. 

055 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal e a direção da Ca-
ern que seja realizado o serviço de ramal de água da rede 
para o Conjunto Residencial do Planalto, nesta cidade. 

Vereador       
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 03 de mai e à Caern 
local em 06 mai. 

056 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de construção de uma Unidade Básica de Saúde 
no Distrito de Queimadas, para o atendimento à comuni-
dade. 

Vereador       
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 03 de mai. 

057 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretária Mu-
nicipal de Saúde a instalação dos equipamentos de Kit de 
Urgência e Emergência em todos os setores da rede muni-
cipal de Saúde (CAPS, CEO e ESF). 

Vereador       
Ailton                 
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 03 de mai. 

058 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de um 
Posto de Saúde na comunidade rural de Modelo II. 

Vereador       
Holderlin             

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 03 de mai. 

059 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de 
Concurso Público para preenchimento de vagas em cargos 
vagos na prefeitura. 

Vereador       
Holderlin             

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 03 de mai. 

060 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de 
uma bueira na localidade do Matão do Padre (na baixa do 
padre/por trás da casa do Monsenhor Lucena). 

Vereador       
Holderlin             

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 07 de mai. 

061 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a desobstrução e 
instalação de manilhas no canal localizado no Distrito de 
Queimadas em caráter de urgência-urgentíssima. 

Vereador       
Holderlin             

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 14 de mai. 

062 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a pavimentação a 
paralelepípedo do Conjunto Residencial do Planalto. 

Vereador       
Ailton                  
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 07 de mai. 

063 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reforma e amplia-
ção da Quadra de Esportes no Bairro do Barroso. 

Vereador       
Daniel                    

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 07 de mai. 

064 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a coleta de lixo, 
semanalmente, nas comunidades rurais de Valentim e 
Arisco do Sutero. 

Vereador       
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 14 de mai. 

065 
Solicita a Senhora Governadora a implantação de uma 
Unidade do Corpo de Bombeiros nesta cidade para aten-
der a Região do Mato Grande. 

Vereador       
Ailton                 
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 14 de mai. 
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066 

Solicitan a Senhora Governadora a implantação de uma 
Unidade do ITEP (com os serviços essenciais de: exames 
periciais, necropsias, laudos, exame de corpo delito, entre 
outros) nesta cidade para atender a Região do Mato Gran-
de 

Vereador       
Ailton                 
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de 
jun. Postado à governa-
doria em 04 de jun. 

067 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que as bancas de 
feira livre após a realização da feira sejam guardadas em 
um local (espaço delimitado) por trás do Centro e Abaste-
cimento “Vereador Jose Soares da Câmara” (Mercado 
Novo). 

Vereador       
Holderlin             

Silva  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 14 de mai. 

068 

Requer que seja enviado ofício à Cosern solicitando a 
presença de um dos seus representantes, a fim de explicar 
as distorções ocorridas por ocasião da cobrança de contas 
de energia elétrica em nosso município, sem que seja ga-
rantida a “Tarifa Social” a todos os usuá-
rios/consumidores que têm direito. Para tanto, requer, que 
seja marcada uma audiência pública da qual deverá parti-
cipar o representante da Cosern, bem como os represen-
tantes dos consumidores prejudicados, e todas as autori-
dades e populares interessados no assunto. 

Vereador       
Aldo              

Torquato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de 
mai. Postado no Correios 
em 14 de mai. 

069 

Solicita que seja enviado ofício ao senhor Prefeito Muni-
cipal, Ariosvaldo Targino de Araújo, indagando sobre 
“qual o destino que a administração municipal pretende 
dar ao prédio que serviu de Centro de Abastecimento 
(Mercado Público) na praça Antônio Justino”, o qual se 
encontra fechado. 

Vereador       
Aldo                       

Torquato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 14 de mai. 

070 Não apresentado Ailton gomes  

071 

Solicita ao Senhor Prefeito que seja feito o levantamento 
dos logradouros e bens públicos ainda não nominados no 
Município de João Câmara e encaminhe a esta Casa Le-
gislativa. 

Vereador       
Mauricio             
Caetano  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de 
jun. Enviado a prefeitura 
em 11 de jun. 

072 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído 
uma parada de ônibus e transporte alternativo (Abrigo de 
Passageiros) no Assentamento Vivará a margem da BR-
406 no sentido Jandaira-João Câmara. 

Vereador       
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de 
jun. Enviado a prefeitura 
em 04 de jun. 

073 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja enviado à 
câmara municipal o Relatório Anual do exercício de 2012, 
haja vista que o mesmo deveria ter sido enviado à Casa 
Legislativa e ao TCE/RN até o dia 30 de abril do corrente 
ano. 

Vereador       
Gilberto            
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de 
mai. Enviado a prefeitura 
em 28 de mai. 

074 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que o Posto ESF 
(Estratégia da Saúde da Família) implantado no Bairro da 
Cafuringa seja transformado num hospital-maternidade 
com a denominação de “Dr. Luiz Gonzaga de Miranda”. 

Vereador        
Daniel             

Enfermeiro 

Obs.: Retirado de plená-
rio pelo seu proponente
na sessão de 10.6.2013. 

075 

Solicita que seja convidado a vir a esta Casa o represen-
tante da empresa CPFL Renováveis, Sr. Thiago Mario 
Culhari, para prestar informações detalhadas relativas à 
distribuição dos recursos financeiros repassados à prefei-
tura, bem como aos agricultores que vivem na área de seu 
parque eólico neste município. 

Vereador       
Mestre                   

Raimundo  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de 
jun. Enviado .............. 

076 
Solicita que seja realizado os serviços de pavimentação a 
paralelepípedo da Rua Antônio Luiz da Luz localizada no 
Bairro São Francisco (rua da Área de Lazer). 

Vereador       
Ailton               
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de 
jun. Enviado a prefeitura 
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em 04 de jun. 

077 

Solicita que seja constituída uma Comissão Especial de 
Sistematização de todos os projetos de lei que dispõem 
sobre os nomes de logradouros públicos da nossa cidade e 
do interior do município, tendo tal comissão especial o 
prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar Relatório com 
sugestões de providências. 

Vereador       
Aldo                       

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de 
jun.  

078 

Solicita ao Senhor Prefeito que seja realizado os serviços 
de ampliação da estrutura física (criação de espaço fecha-
do para recreação e atividades dos alunos na frente da 
unidade) do pólo do PETI central de João Câmara. 

Vereador       
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de 
jun. Enviado a prefeitura 
em 04 de jun. 

079 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de iluminação do cemitério público do Distrito 
de Queimadas. 

Vereador       
Aldo              

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de 
jun. Enviado a prefeitura 
em 11 de jun. 

080 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de instalação de placas com nomes das ruas no 
Distrito de Queimadas e Brinco de Ouro em conformidade 
com a Lei Municipal 385/2012. 

Vereador       
Aldo                       

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de 
jun. Enviado a prefeitura 
em 11 de jun. 

081 

Solicita a presidência desta Casa que ouvido o plenário 
seja realizada na sessão ordinária de hoje (10.06.2013) a 
eleição para a Mesa Diretora desta Câmara Municipal 
referente ao biênio 2015/2016. 

Vereador       
Mestre                 

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de 
jun.  

082 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que o Posto ESF 
(Estratégia da Saúde da Família) implantado no Bairro da 
Cafuringa seja transformado em uma unidade Hospita-
lar/Maternidade.  

Vereador       
Daniel                  

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Saúde em 
23 de jul. 

083 

Solicita a Senhora Governadora que seja enviado 02 (du-
as) motolâncias (dupla de Mike) para melhor aparelhar o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 
desta cidade.  

Vereador       
Ailton                 
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de jul. 
O mesmo foi levado à 
governadoria pelo verea-
dor-autor em 02 de jul. 

084 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a pa-
vimentação asfáltica no largo entre o ginásio poliesportivo
“Zezão” e o Centro de Abastecimento municipal. 

Vereador       
Daniel                  

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Obras em 
23 de jul. 

085 
Solicita a direção da telefonia da Claro que seja implanta-
da uma torre de telefonia celular na comunidade de Ama-
relão. 

Vereadores 
Ailton Gomes 

e                
Mestre            

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Oficio entregue ao Ver. 
Ailton Gomes p/ levar 
em mãos. 

086 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal as seguintes infor-
mações e documentos: licitação da obra de construção da 
Quadra de Esportes localizada na parte interior da Escola 
Municipal Professor Cícero Varela, no valor de R$ 
488.023,53; extratos bancários onde constem os recursos 
recebidos e as despesas realizadas até a presente data; 
comprovantes dos pagamentos (recibos e notas fiscais) 
feitos à empresa ganhadora da licitação; qual a provável 
data da inauguração. 

Vereador       
Aldo                     

Torquato 

Aprovado por 07 votos a 
02 do plenário em 22 de 
jul. Enviado a prefeitura 
em 23 de jul. 

087 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a Vereador       Aprovado à unanimidade 
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conclusão da pavimentação a paralelepípedo da Rua João 
Monteiro de França (antiga Rua 29 de Outubro). 

Daniel                  
Enfermeiro 

do plenário em 22 de jul. 
Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Obras em 
23 de jul. 

088 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a do-
ação de 01 (um) lote de terreno dentro do perímetro urba-
no para construção da sede do Grupo Terço dos Homens –
Mãe Rainha dos Corações/Paróquia de João Câmara. 

Vereador       
Mauricio              
Caetano 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 15 de jul. 
Enviado a prefeitura em 
17 de jul. 

089 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja executado 
o serviço de construção de uma Quadra de Esportes no 
Bairro Boa Vista. 

Vereador       
Holderlin              

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Obras em 
23 de jul. 

090 

Solicita que seja convidado a comparecer a esta Casa o
Major PM Josemario Xavier de Paiva, Comandante da 2ª 
Companhia Independente de Policia Militar, para que o 
mesmo possa discutir com os vereadores a possibilidade 
de ronda ostensiva após a meia-noite nas ruas desta cida-
de. 

Vereador       
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado ao Major Jose-
mário em 24 de jul. 

091 

Solicita que seja convidado a comparecer a esta Casa um 
representante da Caern local para falar sobre os custos 
para ligações da rede de esgoto no saneamento básico do 
município. 

Vereador       
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de 
jun. Enviado ao escritó-
rio da Caern local em 24 
jul. 

092 
Solicita à Mesa Diretora licença do cargo de vereador nos 
termos do artigo 35 inciso III da Lei Orgânica Municipal. 

Vereador       
Mauricio              
Caetano 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 

093 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja executado o servi-
ço de construção de uma lombada defronte a Escola Mu-
nicipal “Alzira Matias” localizada na Rua Prof.ª Maria de 
Fátima Rafael (antiga Rua 7 de Setembro). 

Vereador       
Luiz                   
de                          

Berré 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Obras em 
30 de jul. 

094 
Solicita ao Prefeito Municipal os serviços de construção 
de duas lombadas no trecho da Rua Sampaio Correia, lo-
calizada no Bairro da Vila Nova desta cidade. 

Vereador       
Gilberto            
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de 
ago. Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Obras em 
06 de ago. 

095 
Solicita ao Prefeito Municipal os serviços de construção 
de um Posto de Saúde na localidade de Brejinho II (onde 
mora o Sr. Eronildes). 

Vereador       
Holderlin               

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de 
ago. Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Obras em 
06 de ago. 

096 
Solicita ao Prefeito Municipal a reativação do ponto de 
parada de ônibus defronte a AABB. 

Vereador       
Holderlin               

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de 
ago. Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Obras em 
06 de ago. 

097 
Solicita ao Prefeito Municipal os serviços de construção 
de um Centro Público de Velório nesta cidade. 

Vereador       
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de 
ago. Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Obras em 
06 de ago. 

098 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado Vereador       Aprovado à unanimidade 
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os serviços de construção de uma Quadra de Esportes na 
comunidade de Boa Sorte. 

Luiz de                  
Berré 

do plenário em 12 de 
ago. Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Obras em 
13 de ago. 

099 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja destinada 
ao Distrito de Queimadas uma ambulância equipada com 
cilindro de oxigênio, prancha rígida e colares cervicais 
tam. P/M/G. 

Vereadores 
Ailton, Gilber-

to e Mestre 
Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de 
ago. Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Saúde em 
13 de ago. 

100 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que todas as ambu-
lâncias pertencentes à prefeitura sejam equipadas com 
cilindro de oxigênio, prancha rígida e colares cervicais 
tam. P/M/G. 

Vereador       
Ailton                
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de 
ago. Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Saúde em
13 de ago. 

101 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja adaptado 
um ônibus e encaminhado para atender os cadeirantes da 
entidade Acapord. 

Vereador       
Ailton                
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de 
ago. Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Saúde em 
13 de ago. 

102 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado a 
instalação de lombadas, faixas de pedestres e sinalização 
de trânsito em locais que apresentem fluxo de entrada e 
saída de alunos das escolas públicas e privadas do muni-
cípio. 

Vereador       
Fernando               

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de 
ago. Enviado a prefeitu-
ra/secretaria Obras em 
13 de ago. 

103 

Solicita a Direção do DER/RN que seja realizado os ser-
viços de construção de uma lombada (quebra-molas) na 
rodovia RN 120 defronte o grupo escolar localizado no 
Distrito de Queimadas. 

Vereador       
Luiz de                  
Berré 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de 
ago. Enviado a direção 
do DER/RN em 20 ago. 

104 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja implantada 
uma Estátua em homenagem a São Sebastião na Serra do 
Torreão, para criação turística da cidade. 

Vereador              
Daniel                        

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de 
ago. Enviado a prefeitura 
em 27 de ago. 

105 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de ampliação e restauração do banheiro públi-
co municipal localizado na Travessa Odracir Bilro de 
Souza, cento desta cidade. 

Vereador             
Fernando                   

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de 
ago. Enviado a prefeitura 
em 27 de ago. 

106 

Solicita ao Senhor Secretário Estadual de Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos que seja realizado os serviços de 
instalação de dessalinizador na comunidade de São José –
zona rural deste município - para atender as comunidades 
adjacentes de: Ubaeira, Marizeira, Arisco de Sotero e Pe-
dra D’água. 

Vereador              
Fernando             

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de
ago. Postado a Semarh
em 27 de ago. 

107 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de construção de Quadra de Esporte com co-
bertura na localidade de Morada Nova, neste município. 

Vereador       
Holderlin               

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de 
ago. Enviado a prefeitura 
em 27 de ago. 

108 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de construção de Quadra de Esporte com co-
bertura na localidade de Assunção, neste município. 

Vereador       
Holderlin               

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de 
ago. Enviado a prefeitura 
em 27 de ago. 

109 
Solicita ao Senhor Gerente da Caern local que seja reali-
zado os serviços de extensão do ramal de abastecimento 
d’água da Caern até o Matão dos Aristides, neste municí-

Vereador       
Holderlin               

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
Enviado a Caern em 03
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pio. de set. 

110 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja adaptado 
para Centro de Velório Municipal provisório o prédio da 
delegacia desativado situado no Bairro da Vila Nova, até 
que seja construído um prédio para essa finalidade (Cen-
tro de Velório Municipal); 

Vereador       
Daniel                         

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
Enviado a prefeitura em 
03 de set. 

111 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja disponibi-
lizada uma Casa de Passagem para o Conselho Tutelar 
abrigar crianças e adolescentes infratores/vitimas de vio-
lências permanecerem por um período pequeno de tempo. 

Vereador                  
Ailton                    
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
Enviado a prefeitura em 
03 de set. 

112 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a 
conclusão da pavimentação a paralelepípedo da Rua João 
Monteiro de França (antiga Rua 29 de Outubro). 

Vereador  
Mestre                        

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
Enviado a prefeitura em 
03 de set. 

113 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a 
conclusão da pavimentação a paralelepípedo de todas as 
ruas projetadas localizadas no Bairro do IPE, nesta cidade. 

Vereador  
Mestre                            

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
Enviado a prefeitura em 
03 de set. 

114 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja implantado 
projeto cultural realizado na última sexta-feira de cada 
mês denominado “Sexta Cultural na Casa de Cultura”, 
com apresentações de cantores da terra e/ou convidados, 
banda filarmônica, danças, teatro, artesanato, capoeira, 
folclore e outras apresentações, visando fomentar a cultu-
ra em nosso município. 

Vereador                  
Ailton                    
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
Enviado a prefeitura em 
03 de set. 

115 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de pavimentação a paralelepípedo (calçamento) na 
Rua Adelino Fernandes (Bairro do Arisco). 

Vereador                  
Daniel                       

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
Enviado a prefeitura em 
03 de set. 

116 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja encami-
nhada a Câmara Municipal a relação nominal dos ocupan-
tes de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas, com 
salários e Secretaria de lotação. 

Vereador                  
Gilberto              
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
Enviado a prefeitura em 
03 de set. 

117 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja encaminhada a 
Câmara Municipal a relação nominal dos membros do 
Conselho Municipal de Politica Sobre as Drogas – CO-
MAD, criado pela Lei Municipal 306/2009. 

Vereador                  
Fernando                

Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de set. 
Enviado a prefeitura em 
10 de set. 

118 
Solicita ao Prefeito Municipal a realização dos serviços de 
conclusão do calçamento e alargamento no local da bueira 
da Rua Agostinho Sebastião, no centro de Morada Nova. 

Vereador                  
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de set. 
Enviado a prefeitura em 
10 de set. 

119 
Solicita ao Prefeito Municipal que no entorno do Centro 
Administrativo seja viabilizado um calçadão para a práti-
ca de exercício físico da população. 

Vereador                  
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de set. 
Enviado a prefeitura em 
10 de set. 

120 

Solicita ao Major Josemário Xavier de Paiva, comandante 
da 2ª Cia. Policia Militar do RN que seja realizado rondas 
ostensivas na zona rural deste município, principalmente, 
nos trecho da BR 406 ao Amarelão; do Brejinho a Morada 
Nova; da comunidade do Corte a Morada Nova; da BR 
406 a comunidade de Serra Verde e na RN 023 até a en-
trada da comunidade do Cajá. 

Vereador                  
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de set. 
Enviado a 2ª Cia de Poli-
cia Militar em 10 de set. 
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121 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os servi-
ços de conclusão da pavimentação a paralelepípedo da 
Rua Jerônimo Câmara – após o Hospital Regional até a 
Rua Agostinho Rodrigues. 

Vereador        
Ailton                    
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de set. 
Enviado a prefeitura em 
10 de set. 

122 
Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os servi-
ços de iluminação da Rua Agostinho Rodrigues. 

Vereador             
Ailton                    
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de set. 
Enviado a prefeitura em 
10 de set. 

123 

Solicita a direção da Oi Fixo a vinda de um representante 
a esta Casa para dar explicações sobre as piores condições 
de funcionamento dos orelhões nesta cidade, bem como 
pelo grande número de orelhões quebrados e sem funcio-
namento. 

Vereador                  
Ailton                    
Gomes 

Não apresentado em ple-
nário. 

124 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizada a transfe-
rência da unidade da ESF da Rua João Monteiro de Fran-
ça (antiga Rua 29 de Outubro), para o Bairro da Boa Vista 
– localizado por trás da AABB. 

Vereador   
Fernando     

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de set. 
Enviado a prefeitura em 
17 de set. 

125 
Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os servi-
ços de construção de uma lombada na Rua Prof.ª Alice 
Soares – Bairro Cohab – defronte o “Moto táxi Cohab 2”. 

Vereador   
Fernando     

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de set. 
Enviado a prefeitura em 
17 de set. 

126 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os servi-
ços de construção de uma lombada na Rua Prof.ª Maria 
Guimarães, 125, Bairro Bela Vista – defronte a igreja 
evangélica pentecostal “O Brasil Para Cristo”. 

Vereador            
Gilberto                 
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de set. 
Enviado a prefeitura em 
17 de set. 

127 

Solicita ao Senhor Diretor-geral do Detran/RN, Willy 
Saldanha, as providências cabíveis para instalação de um 
Semáforo no cruzamento da Rua Antônio Proença com a 
BR-406 e outro no cruzamento da Rua Jerônimo Câmara 
com a BR-406 – perímetro urbano desta cidade. 

Vereador            
Aldo                      

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de set. 
Oficio entregue ao vere-
ador-proponente em 17
de set. 

128 

Solicita a direção da Cosern a realizada a remoção de 02 
(dois) postes de iluminação pública localizados na Comu-
nidade de Morada Nova (Rua Projetada de acesso ao ce-
mitério público da comunidade). 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de set. 
Postado a Cosern em 18 
set. 

129 
Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado o serviço 
de instalação de iluminação pública no Cemitério novo 
desta cidade. 

Vereador   
Fernando     

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de set. 
Enviado a prefeitura em 
24 de set. 

130 

Solicita ao Secretário Municipal de Finanças e Tributação, 
Gilvan Dantas, que seja envie a Câmara Municipal o pro-
jeto de lei referente ao Plano Plurianual (PPA) do Muni-
cípio de João Câmara para o período de 2014 a 2017. 

Vereador        
Gilberto                
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de set. 
Enviado a Secretaria de 
Finanças e Tributação 
em 25 de set. 

131 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja desativada a la-
vanderia pública do Distrito de Queimadas e que seja 
construído um calçadão para instalação das barracas da 
feira-livre. 

Vereador        
Luiz de                        
Berré 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 08 de out. 

132 
Que sejam determinados os serviços de construção de 02 
(duas) lombadas na Rua Pedro Torquato – defronte a Nu-
trisse e ao antigo Portal da Alvorada. 

Vereador        
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de set. 
Enviado a prefeitura em 
01 de out. 

133 Requer que seja proporcionada por esta Casa Legislativa a Vereador        Aprovado à unanimidade 
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realização de uma Audiência Pública (agendada pela pre-
sidência desta Casa) para debater as ações antidrogas nes-
te município. Solicita, ainda, que sejam convidados a se 
fazerem presentes na Audiência Pública os secretários 
municipais de Ação Social, Educação e Saúde, além da 
Paróquia, Igreja Evangélica, Policia Militar, chefe de ga-
binete da prefeitura municipal e à comunidade. 

Fernando         
Guilherme  

do plenário em 30 de set. 
Enviado a prefeitura em 
01 de out. 

134 
Solicita a Senhora Governadora a adoção de providências 
no sentido de enviar ao hospital regional desta cidade te-
las para cirurgias herniorrafias.  

Vereador                       
Ailton             
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de 
out. Postado a Governa-
doria em 09 de out. 

135 

Solicita a direção do DNIT as providências cabíveis para 
instalação de uma lombada eletrônica na BR-406 em fren-
te à AABB – perímetro urbano desta cidade – devido ao 
intenso fluxo de veículos nesse trecho e ao grande número 
de pessoas que utilizam as dependências daquele centro 
recreativo. 

Vereador                 
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de 
out. Postado ao DNIT 
em 09 de out. 

136 
Solicita ao Prefeito Municipal que seja informado a esta 
Casa Legislativa qual é a data prevista para a inauguraçao 
do Centro Administrativo municipal. 

Vereador                
Holderlin                  

Silva  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 08 de out. 

137 
Solicita ao Prefeito Municipal que seja executado os ser-
viços de capina do mato alto existente na Trav. Isaura 
Benfica (ao lado do hospital regional). 

Vereador                
Holderlin                  

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 08 de out. 

138 
Solicita ao Prefeito Municipal que seja executado os ser-
viços de capina do mato alto existente na Rua Ver. José 
Severiano (próximo ao parque de vaquejada). 

Vereador                
Holderlin                  

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 08 de out. 

139 

Solicita o comparecimento da diretoria da Caern em uma 
sessão desta Casa (previamente agendado) para tratar do 
seguinte assunto: a constante falta d’água na cidade e na 
zona rural de nosso município. 

Vereador                
Aldo                 

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de 
out. Postado a Caern em
08 de out. 

140 

Solicita a Coordenadora do Programa do Leite neste mu-
nicípio, Sra. Marleide Matos, o envio a esta Casa Legisla-
tiva do relatório de cronograma de recebimento e distri-
buição do leite do governo do Estado neste município. 

Vereador                
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de 
out. Enviado a Marleide 
em 09 de out. 

141 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja construído uma 
Quadra de Vôlei na comunidade de Pedra D’água, nas 
proximidades do açude da comunidade. Requer, ainda, 
que seja feito o serviço de terraplenagem da margem di-
reita do referido açude. 

Vereador                
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 08 de out. 

142 

Solicita que seja encaminhado oficio a Senhora Governa-
dora, Rosalba Ciarlini, e ao Secretário Estadual da Segu-
rança Pública e da Defesa Social, Aldair da Rocha, solici-
tando a construção de Posto Policial com os serviços de 
segurança pública na comunidade de Amarelão – zona 
urbana deste município. 

Vereador                
Mestre                  

Raimundo  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de 
out. Enviado ........ 

143 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de instalação de faixa de pedestre com sinaliza-
ção de placas e lombada defronte a igreja matriz, desta 
cidade. 

Vereador                
Fernando Gui-

lherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 15 de out. 

144 Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado o serviço Vereador                Aprovado à unanimidade 
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de instalação de lombada defronte a escola municipal Ci-
cero Varela, nesta cidade. 

Fernando                  
Guilherme  

do plenário em 14 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 15 de out. 

145 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado o serviço 
de instalação de uma lombada na Rua Vicente de Souza 
(nas proximidades da residência do ex-vereador Pedro 
França). 

Vereador                
Holderlin                  

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 15 de out. 

146 

Solicita ao Prefeito Municipal que a Área de Lazer locali-
zada no Bairro São Francisco seja disponibilizada a co-
munidade para as atividades de recreação e esporte pelas 
crianças e jovens daquele bairro. 

Vereador                
Holderlin                  

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 15 de out. 

147 
Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado serviço 
de construção de uma rampa para portadores de necessi-
dades especiais na sede da prefeitura municipal. 

Vereador               
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 15 de out. 

148 
Solicita ao Prefeito Municipal que seja desenvolvida uma 
campanha contra o câncer de pênis e próstata. 

Vereador                
Ailton                 
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 15 de out. 

149 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de distribuição uniformes EPI’s (Equipamentos 
de Proteção Individual) e materiais ao quadro de servido-
res coveiros da prefeitura. 

Vereador                
Ailton               
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 15 de out. 

150 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que o Centro de 
Reabilitação da infância e do adulto - CRIA seja retirado 
do CEM - Centro de Especialidades Médicas e seja insta-
lado num prédio próprio para os serviços do CRIA. 

Vereador    
Fernando   

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 22 de out. 

151 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realiza-
dos os serviços de instalação de luminárias na Travessa 
Ariamiro de Almeida III e da Rua Geraldo Soares no 
Bairro Boa Vista. 

Vereador   
Fernando    

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 22 de out. 

152 

Solicita que seja enviado ao Exmº Juiz de Direito da Vara 
Civil de João Câmara, Gustavo Henrique da Silveira, com 
cópia para a Prefeitura Municipal de João Câmara, solici-
tando autorização para ser realizada uma dedetização nas 
dependências internas do Mercado Público de João Câma-
ra (que está fechado por ordem judicial). 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de 
out. Enviado ao Gabinete 
do Juiz em 22 de out. 

153 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído 
um abrigo de passageiros defronte ao IFRN (sentido Joao 
Câmara-Taipu). 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de 
out. Enviado a prefeitura 
em 22 de out. 

154  
Vereador                  

Ailton                
Gomes  

 

155 

Solicita que seja enviada uma REPRESENTAÇÃO ao 
Ministério Público Estadual, solicitando que o mesmo 
tome as providências necessárias com o objetivo de apurar 
o seguinte fato: desde o final do ano de 2008, gestão da 
ex-prefeita Maria Gorete Leite, que foi construída uma 
ÁREA DE LAZER nas proximidades da BR-406 – bairro 
São Francisco, nesta cidade de João Câmara, tendo sido 
gasto na obra, segundo informações correntes, a impor-
tância aproximada de R$ 500.000,00 (quinhentos mil re-

Vereador         
Aldo                 

Torquato 
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ais); Ocorre que em 1º. de janeiro de 2009 assumiu a ad-
ministração municipal o senhor Ariosvaldo Targino de 
Araújo, o qual alegou que não colocou em funcionamento 
a mencionada Área de Lazer em virtude da mesma não 
estar concluída, faltando inclusive a construção do acesso; 
Certo é que passados quase cinco (05) anos, o equipamen-
to público, que deveria estar servindo a centenas de jovens 
daquela parte da cidade de João Câmara, encontra-se to-
talmente deteriorado, conforme comprovam as FOTOS 
em anexo e não há perspectiva de quando virá a funcio-
nar; O fato se constitui em grave prejuízo aos cofres pú-
blicos, tornando-se indispensável e urgente a elucidação 
dos fatos, a fim de se apurar de quem é realmente a res-
ponsabilidade pelo caos em que se encontra aquela que 
deveria ser uma Área de Lazer. Diante do exposto, como 
já dito, a Câmara Municipal de João Câmara, solicita a 
apuração dos fatos e a punição dos culpados. 

156 

Requer que seja enviado ofício ao Tribunal de Contas do 
Estado - TCE/RN solicitando a seguinte informação: se os 
balancetes bimestrais referentes às contas da Prefeitura 
Municipal de João Câmara, exercício de 2004, foram en-
tregues e em que datas; caso tenham sido entregues, se 
foram apreciadas pelo TCE/RN e qual o resultado da 
apreciação, informando a situação bimestre a bimestre. 

Vereador          
Aldo              

Torquato 

Aprovado por 05 votos a 
04 pelo plenário em 21
de out. Enviado ao Pro-
curador-geral do TCE 
em 22 de out via e-mail. 

157 

Requer que seja encaminhando ofício à Secretária Muni-
cipal de Educação, solicitando as seguintes informações 
sobre o Mais Educação: qual o total de alunos matricula-
dos no Mais Educação, em toda a rede municipal? em 
quais escolas esse alunos estão distribuídos? Quantitativos 
por Escolas. Na Escola Municipal Prof. Cícero Varela, 
quem são os Monitores e qual a forma de admissão deles? 
Contratados ou Concursados? Na Escola Municipal Prof. 
Cícero Varela, quais as atividades extra-classe que são 
realizadas pelos alunos (oficinas, etc...)? Em que horários 
essas atividades são realizadas? 

Vereador           
Aldo               

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de 
out. Enviado a secretaria 
em 31 de out. 

158 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito um 
levantamento de dados sobre a iluminação pública para 
instalação de luminárias e reposição das lâmpadas nas 
ruas da cidade. 

Vereador                
Mestre                  

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
nov. Enviado a prefeitura 
em 07 de nov. 

159 
Solicita a Senhora Governadora que seja realizado os ser-
viços de perfuração de um poço artesiano na comunidade 
de Arisco de Sotero – zona rural deste município. 

Vereador                
Mestre                  

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
nov. Postado a Governa-
doria em 05 de nov. 

160 

Solicita a presidência desta Casa que seja realizada uma 
Sessão Especial tendo como finalidade prestar uma ho-
menagear de Honra ao Mérito ao Mons. Luiz Lucena Di-
as, pároco emérito desta cidade. 

Vereador                
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
nov. Convertido em PDL 
024/2013. 

161 

Solicita ao Senhor Secretário Estadual de Recursos Hídri-
cos que sejam realizado os serviços de limpeza nos dessa-
linizadores instalados nos poços artesianos das comunida-
des de Cauaçu e Boa Sorte– zona rural deste município. 

Vereador                
Mestre                  

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
nov. Postado a SERH em
05 de nov. 

162 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito um 
levantamento de dados sobre a iluminação pública para 
instalação de luminárias nas localidades rurais de Arisco 

Vereador                
Mestre                  

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
nov. Enviado a prefeitura 
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de Sotero, Marizeira, Ubaeira, Pedra D’água e Pedra 
D’água dos Martins e reposição de lâmpadas na comuni-
dade de Cauaçu. 

em 07 de nov. 

163 

Solicita a presidência desta Casa que seja realizada uma 
audiência pública para discutir a exploração do “Ecotu-
rismo Religioso da Serra do Torreão”, e que sejam convi-
dados a participarem da audiência pública os secretários 
municipais de: Obras, Educação, Turismo e Meio-
ambiente, gabinete civil, CDL, ambientalistas, ONG’s, 
estudantes, paróquia, Idema e Ibama. 

Vereador   
Fernando    

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
nov. 

164 

Solicita que seja convidada a comparecer a esta Casa a 
Sra. Francisca Andréa Ribeiro Dantas Nunes, Secretária 
Municipal de Educação, para prestar esclarecimentos so-
bre o funcionamento do programa “Mais Educação”, neste 
município. 

Vereador   
Fernando    

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
nov. 

165 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado 
os serviços de construção de 02 (duas) lombadas na Rua 
Ver. José Severiano da Câmara, defronte a 2ª Companhia 
Independente de Policia. 

Vereador                
Daniel                  

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
nov. Enviado a prefeitura 
em 07 de nov. 

166 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de um 
abrigo de passageiros na comunidade de Morada Nova (à 
margem da BR-406 sentido J. Câmara-Jandaira). 

Vereador                
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de 
nov. Enviado a prefeitura 
em 07 de nov. 

167 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realiza-
dos os serviços de instalação de postes com luminárias 
completas nos cemitérios de Cauaçu e Arisco de Sotero. 

Vereador   
Fernando    

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
nov. Enviado a prefeitura 
em 12 de nov. 

168 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de recuperação da casa de apoio (casa das almas) 
do cemitério de Arisco de Sotero. 

Vereador   
Fernando    

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
nov. Enviado a prefeitura 
em 12 de nov. 

169 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de recuperação da casa de apoio (casa da bomba) 
do poço artesiano instalado em Lagoa de São José. 

Vereador   
Fernando    

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
nov. Enviado a prefeitura 
em 12 de nov. 

170 

Solicita a Senhora Governadora que seja realizado o ser-
viço de recuperação asfáltica e alargamento da rodovia 
RN-120 de João Câmara ao entroncamento da BR-304, 
passando pela cidade de Bento Fernandes. 

Vereador                
Mestre                  

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
nov. Postado a Governa-
doria em 14 de nov. 

171 

Solicita a Senhora Governadora a seguinte providência: 
que seja realizado o serviço de recuperação asfáltica da 
rodovia RN-023 num trecho de 13 km, compreendido 
entre a cidade de Joao Câmara e a comunidade de Riacho 
Seco. 

Vereador                
Mestre                  

Raimundo 

Obs.: Retirado de Plená-
rio por já ter sido apre-
sentado idêntica solicita-
ção por outro vereador 
este ano. 

172 

Solicita a Senhora Governadora que seja realizado o ser-
viço de pavimentação asfáltica da Rodovia RN-263 no 
entroncamento da Rodovia RN-023 (em Riacho Seco) 
com a cidade de Pureza 

Vereador                
Mestre                  

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
nov. Postado a Governa-
doria em 14 de nov. 

173 

Solicita a Senhora Governadora que seja realizado o ser-
viço de pavimentação asfáltica da estrada que interliga os 
municípios de João Câmara-Pedra Preta, passando pela 
comunidade de Amarelão. 

Vereador                
Mestre                  

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
nov. Postado a Governa-
doria em 14 de nov. 
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174 

Solicita que seja convidado o Promotor de Justiça, Dr. 
Roger de Melo Rodrigues a comparecer a esta Casa Le-
gislativa para expor sobre a situação da mudança da Feira 
Livre da cidade de João Câmara. 

Vereador                
Aldo                    

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de 
nov. Entregue em mãos 
pelo autor em 12 de nov. 

175 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de recuperação em 02 (dois) quebra-molas locali-
zados no trecho da Rua Pedro Pereira. 

Vereador                
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de 
nov. Enviado a prefeitura 
em 19 de nov. 

176 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de instalação de 01 (um) quebra-molas no trecho 
da Rua Prof.ª Joana Monteiro. 

Vereador                
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de 
nov. Enviado a prefeitura 
em 19 de nov. 

177 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realiza-
dos os serviços de arborização nas áreas livres e instala-
ções sanitárias (construção de sanitários) no cemitério 
público desta cidade. 

Vereador                
Ailton                 
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de 
nov. Enviado a prefeitura 
em 19 de nov. 

178 

Solicita que seja encaminhado expediente ao Senhor Se-
cretário Estadual de Saúde, Dr. Luiz Roberto Leite Fonse-
ca, solicitando instalação de uma unidade da UNICAT 
nesta cidade para a distribuição de medicamentos aos pa-
cientes de doenças crônicas e/ou portadoras de enfermi-
dades degenerativas. 

Vereador                
Ailton                  
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de 
nov. Postado à Sesap em
19 de nov. 

179 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço no aumento da altura (ondulação) do quebra-
molas instalado na Rua Jacinto Gameleira – Bairro São 
José, nesta cidade. 

Vereador    
Daniel                   

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
nov. Enviado a prefeitura 
em 27 de nov. 

180 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a 
substituição das luminárias da rede de iluminação publica 
localizada as margens da BR 406 – dentro do perímetro 
urbano - para as mesmas que foram instaladas na Praça 
Mons. Freitas. 

Vereador   
Fernando    

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de 
nov. Enviado a prefeitura 
em 27 de nov. 

181 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de instalação de um quebra-molas no leito da Rua 
Verª Fatima Rafael de Freitas (por trás da rodoviária e 
defronte a residência nº 441). 

Vereador                 
Gilberto                  
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de 
dez. Enviado a prefeitura 
em 03 de dez. 

182 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de instalações de lombadas no leito das ruas: João 
Carneiro, Luiz Bezerra de França, Nova Descoberta, Vir-
gílio Benfica e a rua do Mercadinho de Luiz Claudio –
todas localizadas no Bairro da Vila Nova. 

Vereador                
Mestre                  

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de 
dez. Enviado a prefeitura 
em 10 de dez. 

183 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a seguinte informa-
ção: - a quem foram adquiridas as Câmaras Frias instala-
das no novo Centro de Abastecimento? - Qual o valor da 
aquisição de cada Câmara Fria? - Cópia do processo de 
Licitação para aquisição das Câmaras Frias ou o processo 
de Dispensa. 

Vereador           
Aldo               

Torquato 

Desaprovado por 06 vo-
tos a 03 pelo plenário em 
09 de dez. (Arquivado). 

184 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a 
execução de obras para adaptação e acessibilidade de ca-
deirantes à Praça Baixa Verde. 

Vereador   
Fernando    

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de 
dez. Enviado a prefeitura 
em 10 de dez. 

185 
Solicita ao Senhor Secretário Estadual de Saúde a dispo-
nibilidade de um médico Pediatra para realizar atendimen-
to médico no Hospital Regional Josefa Alves Godeiro, 

Vereador   
Fernando    

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de 
dez. Postado à Sesap em



N. º  De que se trata? Autoria Situação 

nesta cidade. 11 de dez. 

186 

Solicita ao Senhor Diretor do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) os serviços de tapa 
buracos no trecho da Rodovia BR-406 defronte ao IFRN, 
localizado no perímetro urbano desta cidade. 

Vereador           
Gilberto                  
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de 
dez. Postado ao Dnit em
11 de dez. 

187 
Solicita ao Senhor Diretor-presidente da Caern o serviço 
de desobstrução de um poço tubular no Assentamento 
Cabeço Preto. 

Vereador                
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de 
dez. Entregue ao autor p/ 
deixar pessoalmente. 

188 

Solicita ao Senhor Diretor do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) os serviços de insta-
lação de redutor de velocidade (lombada física) defronte a 
emissora de rádio localizada à margem da BR-406 no 
Bairro das 4 Bocas – trecho urbano desta cidade. 

Vereador                
Holderlin                  

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de 
dez. Postado ao Dnit em
17 de dez. 

 
Atualizado em 17 de dezembro de 2013. 


