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Requerimentos – 2015 

 

Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

01 

Solicita a Cosern a implantação de extensão da rede de energia 
elétrica e posteação com iluminação num trecho de 130 metros que 
já está pavimentado a paralelepípedo (ponto referencial: estrada 
para Assunção após o Motel entrando à direita; identificação dos 
postes mais próximos: P72271/P72272). 

Vereador                 
Gilberto                 
Honorato 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de mar. 
Postado a Cosern em 03 de 
mar. 

02 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a complementação do cal-
çamento da bueira localizada na comunidade de Morada Nova. 

Vereador                 
Luiz                 

de Berré  

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

03 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de uma lomba-
da (quebra-molas) na Travessa 7 de Setembro (após ginásio de 
esporte da rodoviária, defronte a residência da Sra. Losinha). 

Vereador              
Holderlin                

Silva  

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

04 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reposição das lâmpadas 
queimadas em toda posteação da zona urbana e rural. 

Vereador              
Holderlin                

Silva  

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

05 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de um Posto de 
Saúde no Bairro Boa Vista (por trás da AABB). 

Vereador              
Holderlin                

Silva  

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

06 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de uma lomba-
da (quebra-molas) defronte a 2ª. Cia de Policia Militar. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra  

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

07 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a pavimentação da Praça
localizada na Rua São Pedro (antiga rua da Serraria). 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra  

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

08 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a execução do projeto de 
padronização das cigarreiras para quiosques instalados na Praça 
Baixa Verde. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra  

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

09 

Solicita ao Prefeito Municipal que determine a Secretaria Munici-
pal de Obras a limpeza geral no antigo Parque de Vaquejada, loca-
lizado na Av. Arthur Ferreira da Soledade, nesta cidade. 

Vereador             
Daniel               

Enfermeiro  

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

10 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feita a viabilidade para 
aquisição de uma ambulância destinada a Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Vereador             
Daniel               

Enfermeiro 

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

11 
Solicita ao Prefeito Municipal que determine ao secretário munici-
pal de Finanças apresentar a Câmara Municipal cópias dos extratos 

Vereador              
Holderlin                

Desaprovado por 06 votos 
a 03 na sessão ordinária de 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

de recolhimento de ISS (Imposto Sobre Serviços) em 2014 por 
esta prefeitura. 

Silva 09 mar. 

12 

Solicita ao Prefeito Municipal que informe a Câmara Municipal 
quantos tratores tem disponibilizado para o corte de terra, e qual 
planejamento a prefeitura está fazendo para beneficiar os agricul-
tores com esses serviços. 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

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

13 

Solicita ao Prefeito Municipal que determine a secretaria munici-
pal de Obras realizar os serviços de limpeza e o corte de mato no 
Bairro da Vila Nova e às margens do açude grande. 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

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

14 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado um cadastro e 
estudo de viabilidade técnica para a implantação de melhorias nas 
cigarreiras instaladas ao lado da Praça Mons. Vicente Freitas para 
padronização de quiosques. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

15 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços de 
ligação do esgoto sanitário dos banheiros da Praça Mons. Vicente 
Freitas à rede de Saneamento Básico. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

16 

Requer a presidência da Casa à instalação de Comissão Parlamen-
tar de Inquérito-CPI, tendo como finalidade a investigação exclu-
siva dos recursos federais recebidos pela Prefeitura Municipal e 
aplicados a Educação no exercício de 2014. 

Vereador              
Mestre             

Raimundo e 
subscrito 

pelos verea-
dores Aldo 
Torquato e 
Holderlin 

Silva. 

Obs.: Nomeado os mem-
bros da comissão sem o 
requerimento ir a votação. 

17 
Solicita ao Prefeito Municipal a construção de uma praça com 
academia para idosos (3ª idade) no Bairro Bela Vista. 

Vereador              
Holderlin      

Silva 

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

18 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços de 
pavimentação em paralelepípedo do Cj. Residencial Novos Tem-
pos (por trás da Honda). 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

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

19 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços de 
pavimentação em paralelepípedo das ruas localizadas por trás do 
Hospital Regional. 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

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

20 

Solicita a Direção Regional do SEBRAE que seja viabilizada a 
realização de cursos de gastronomia e qualificação de mão-de-obra 
destinada aos restaurantes desta cidade, em apoio à melhoria da 
qualidade da comida e serviços pelos profissionais. 

Vereador              
Aldo                 

Torquato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de mar. 
Enviado ao SEBRAE local 
em 18 de mar. 

21 
Solicita ao Prefeito Municipal a construção de uma lombada na 
Rua Dep. Joaquim Câmara (defronte a Buzeca). 

Vereador             
Daniel               

Enfermeiro 

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

22 

Solicita a Secretária Municipal de Educação que informe à esta 
Casa Legislativa, dentro do prazo legal, o seguinte: quantos alunos 
estão matriculados nas diversas unidades de ensino do Município, 
discriminando os quantitativos por ano (série) e escola ou creche; 
quantos professores estão trabalhando em cada uma dessas unida-
des de ensino (escola/creche); e quantos desses professores são 
concursados e/ou estáveis, e quantos são contratados. 

Vereador              
Aldo                 

Torquato 

Desaprovado por 05 votos 
a 03 pelo plenário em 23 de 
mar. (Arquivado). 

23 solicitando ao Senhor Prefeito Municipal que, no prazo legal, en- Vereador              Desaprovado por 05 votos 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

vie a esta Casa Legislativa as seguintes informações e documen-
tos: um croqui com o desenho da área a ser ocupada pelo Centro 
Administrativo, inclusive espaço para estacionamento público, 
com medidas e confinantes ao Norte, Sul, Leste e Oeste e área 
total em metros quadrados; se a mencionada área já foi doada ao 
Município de João Câmara pelo seu proprietário, senhor Ariosval-
do Targino de Araújo; e caso a área já tenha sido doada ao Muni-
cípio, que envie uma cópia da Escritura de Doação, devidamente 
registrada em cartório. 

Aldo                 
Torquato 

a 03 pelo plenário em 23 de 
mar. (Arquivado). 

24 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços de 
pavimentação em paralelepípedo na Rua José Augusto, localizada 
no Bairro Bela Vista desta cidade. 

Vereador             
Daniel               

Enfermeiro 

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

25 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços de 
conclusão da pavimentação a paralelepípedo da Rua João Montei-
ro de França até a rodovia BR-406. 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

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

26 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços de 
instalação de 01 (uma) lombada na Rua João Monteiro de França 
(defronte a residência do Sr. George Rodrigues), localizada no 
Bairro Centro desta cidade. 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

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

27 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços de 
conclusão da pavimentação a paralelepípedo do Bairro Boa Vista 
localizado por trás da AABB, nesta cidade. 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

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

28 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feita uma limpeza no san-
gradouro do açude, incluindo a limpeza de toda a extensão da linha 
férrea a partir da comunidade do Corte até o Cj. IPE, Centro desta 
cidade. 

Vereador             
Mestre             

Raimundo  

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

29 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feita aquisição de cones 
refletores e disponibilizados para isolamento em eventos realiza-
dos em logradouros públicos desta cidade. 

Vereador             
Ailton              
Gomes  

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

30 

Solicita ao Senhor Deputado Estadual Álvaro Dias que solicite ao 
governador do Estado a destinação de 1 (um) veiculo ambulância 
para o Hospital Regional Josefa Godeiro nessa cidade, para a re-
moção de pessoas doentes ou vitimas de acidentes de trânsito para 
a Capital do Estado (Natal). 

Vereador             
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de mar. 
Postado aos Correios em 
24 de mar. 

31 

Solicita ao Prefeito Municipal qual o valor do convênio para a 
construção da Unidade Básica de Saúde da COHAB? Quanto já foi 
liberado pelo governo federal para a mencionada obra? Qual a 
empresa que está construindo a obra? 

Vereador              
Aldo                 

Torquato 

Desaprovado por 06 votos 
a 03 pelo plenário em 30 de 
mar. (Arquivado). 

32 

Solicita ao Governador do Estado que seja realizado os serviços de
Ronda Ostensiva da Policia Militar diariamente à noite com viatu-
ras nas comunidades de Morada Nova, Amarelão, Assunção, Va-
lentim e Distrito de Queimadas, visando ampliar segurança nessas 
localidades. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de mar. 
Enviado à prefeitura em 01
de abr. 

33 

Solicita ao Governador do Estado que seja disponibilizada 02 (du-
as) ambulâncias para o Hospital Regional Josefa Alves Godeiro 
nessa cidade, para atender de maneira urgente os casos que preci-
sam de atendimento em Natal. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de mar. 
Enviado à Governadoria 
em 01 de abr. 

34 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços de 
construção de uma praça defronte a escola municipal Elialba Sabi-
no, localizada na Comunidade do Corte. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de mar. 
Enviado à Governadoria 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

em 01 de abr. 

35 

Solicita ao Prefeito Municipal que envie a Câmara Municipal a 
relação, por secretaria, dos servidores contratados com respectivos 
cargos 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

Desaprovado por 06 votos 
a 03 pelo plenário em 30 de 
mar. (Arquivado). 

36 
Solicita ao Secretário Municipal de Obras que seja realizado servi-
ço de reparos na Rodoviária Shopping Antônio Lucas de Araújo. 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de mar. 
Enviado à secretaria Obras 
em 01 de abr. 

37 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços de 
recuperação da bueira que interliga o Bairro da Vila Nova com a 
comunidade do Corte. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

38 

Solicita ao Governador do RN que o Hospital Regional Josefa 
Alves Godeiro em João Câmara continue com o pronto atendimen-
to na porta de entrada de urgência e emergência, mesmo com a 
possibilidade do funcionamento da Unidade Municipal de Saúde. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de abr. 
Enviado à Governadoria 
em 14 de abr. 

39 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços de 
limpeza (capina de mato) nas proximidades do Ministério Público, 
Fórum Desembargador João Maria Furtado e Fórum Eleitoral. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

40 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços de 
complementação a paralelepípedo da Rua Cirilo Batista Leite até a 
área de lazer “Forró do Bel”. 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

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

41 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços de 
pavimentação a paralelepípedo da Travessa Rita de Farias, locali-
zada no Cj. IPE. 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

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

42 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja colocadas luminárias e 
iluminação na posteação da Rua Projetada localizada a margem 
esquerda da estrada para a Assunção (próximo a sucata de Dici-
nho). 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

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

43 
Solicita ao Prefeito Municipal que seja instalados abrigos de pas-
sageiros ao lado do DER e defronte ao Fórum. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 22
de abr. 

44 

Solicita que seja enviado ofício à Dra. Graça Marques, Coor-
denadora Estadual das Centrais do Cidadão, solicitando a 
recuperação das instalações físicas da Central do Cidadão da 
cidade de João Câmara, bem como melhoria nos serviços 
prestados. 

Vereador              
Aldo                 

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de abr. 
Postado aos Correios em 
28 de abr. 

45 

Solicita seja enviado ofício ao Presidente da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte, deputado estadual Ezequi-
el Ferreira, no sentido de que seja agendada uma sessão itine-
rante e cidadã do Poder Legislativo estadual na cidade de 
João Câmara. 

Vereador              
Aldo                 

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de abr. 
Postado aos Correios em 
28 de abr. 

46 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam fixadas placas indi-
cativas dos nomes de cada comunidade e assentamento com 
suas devidas entradas nas rodovias federal e estadual. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

47 

Solicita Prefeito Municipal que seja realizado estudo de via-
bilidade técnica entre a prefeitura e as agencias bancárias 
locais para a implantação de caixas de autoatendimento a 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

serem implantados no Centro Administrativo Municipal. 

48 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços 
de construção de bueiro sobre o córrego localizado na Tra-
vessa Manoel Estevão (próximo ao sitio do Sr. Sérgio polici-
al). 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 05
de mai. 

49 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feita a passagem se-
manal do caminhão coletor de lixo na Rua Prof. Francisco 
Sales localizada no Bairro Nova Assunção (entrada pela Rua 
Agostinho Rodrigues de Melo – próxima à residência do 
vereador Ailton Gomes). 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 05
de mai. 

50 

Solicita aos gerentes locais do Banco Brasil e Caixa Econô-
mica Federal, que seja feita o abastecimento dos caixas ele-
trônicos em vésperas de feriados e finais-de-semana para que 
não seja penalizada às pessoas que procuram atendimento. 

Vereador             
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 05
de mai. 

51 

Solicita ao Governador do RN que seja feita a cessão da am-
bulância do Hospital Regional de João Câmara para a Prefei-
tura Municipal, considerando que a mesma está a um ano 
sem funcionamento por problemas mecânicos. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado por 05 votos a 
03 em 04 de mai. Postado 
aos Correios em 05 de mai. 

52 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feita a complementa-
ção do calçamento da Rua Nineuza de Morais, localizada no 
Cj. IPE. 

Vereador              
Gilberto             
Honorato  

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

53 

Solicita a Superintendência do Banco do Brasil no RN que os 
caixas eletrônicos da agência João Câmara disponibilize aos 
clientes nos caixas eletrônicos saques com cédulas de R$ 2 e 
R$ 5. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de mai. 
Postado aos Correios em 
12 de mai. 

54 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feita a construção de 
um canteiro interligando a Praça de Taxi com a Praça Antô-
nio Justino de Souza. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

55 

Solicita a Superintendência do DNIT/RN que seja feita os 
serviços de recapeamento asfáltico da rodovia BR 406 no 
trecho compreendido entre os municípios de João Câmara e 
Ceará Mirim, diante dos inúmeros buracos em decorrência 
das chuvas. 

Vereador              
Gilberto             
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de mai. 
Postado aos Correios em 
20 de mai. 

56 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam feitos os serviços de 
remoção do lixo nas ruas, a implantação de medidas que con-
tribuam para o melhoramento do trânsito no centro da cida-
de, como também que não seja permitido pela prefeitura veí-
culos deixado em oficinas e exploração de atividades comer-
ciais estacionados no meio da via pública, por atrapalharem o 
trânsito e incomodar moradores. 

Vereador              
Gilberto             
Honorato 

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

57 

Solicita ao Senhor Governador Robinson que seja agendada 
uma audiência com os vereadores de João Câmara para tratar 
de assuntos relacionados à Segurança Pública e Saúde 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à ............. 

58 

solicitando ao Senhor Prefeito Municipal que seja disponibi-
lizado veículos para as comunidades rurais de Cauaçu, Lagoa 
de São José e Pedra D’água para o transporte de deficientes 
no atendimento médico na cidade 

Vereador              
Mestre             

Raimundo       

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

59 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja criado o Con-
selho Municipal de Cultura da cidade 

Vereador              
Mestre             

Raimundo 

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

60 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os 
serviços de pavimentação a paralelepípedo da Rua Sampaio 
Correia interligando com o Bairro da Serraria 

Vereador              
Mestre        

Raimundo 

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

61 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os servi-
ços de construção de praças com instalação de academia para 
3ª idade nas comunidades rurais de Modelo II e Marajó. 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

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

62 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os servi-
ços de construção de 07 (sete) abrigos de passageiros nos 
seguintes pontos: defronte a Escola Municipal XVI de Junho 
e nas imediações do Conjunto João Venâncio (defronte a 
Rádio Trigem FM) no Distrito de Queimadas; e ao lado da 
rodovia RN120 nas entradas para os assentamentos Modelo 
II, Maria da Paz, Marajó e as comunidades de Oiticica e Ser-
ra Verde. 

Vereador              
Holderlin                

Silva 

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

63 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja remetido a Câmara 
Municipal projeto de lei que reajusta a tabela dos servidores 
municipais efetivos que recebem acima de 01 (um) salario 
mínimo. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

64 

Solicita ao Sr. Robinson Faria, Governador do RN que sejam 
dadas melhores condições de trabalho as policia civil e mili-
tar, disponibilizando maior contingente de pessoal, arma-
mentos, diárias operacionais, viaturas e combustíveis para 
este município. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de mai. 
Postado aos Correios em 
10 jun. 

65 

Solicita que seja enviado ofício à senhora Andrelúcia Cordei-
ro, M.D. Secretária Municipal de Saúde, a fim de que a 
mesma informe à esta Casa, dentro do prazo legal, o seguin-
te: a) qual o valor do convênio para construção da Unidade 
Básica de Saúde da COHAB, nesta cidade; b) se já foram 
liberadas algumas parcelas do convênio e, em caso positivo, 
c) quais os valores e as datas das liberações. 

Vereador              
Aldo         

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de mai. 
Enviado à secretaria de 
Saúde em 27 de mai. 

66 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços 
de construção de uma lombada na Rua Joaquim Rebouças (a 
50 metros do córrego do Barroso). 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

67 

Solicita a presidência da Câmara Municipal que seja consti-
tuída uma comissão de vereadores para uma visita a Superin-
tendência do Banco do Brasil em Natal com o objetivo de 
relatar os problemas ocorridos na agência desta cidade. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de jun.  

68 

Solicita ao Senhor Gerente da agência local do Banco do 
Brasil que informe a Câmara Municipal as razões que leva a 
agência ter um péssimo atendimento bancário. 

Vereador              
Daniel                 

Enfermeiro 

Retirado da pauta de vota-
ção pelo autor em 08 de 
jun. 

69 

Solicita Senhor Gerente da agência dos Correios local que 
seja feita a normatização dos serviços de atendimentos aos 
usuários pelos os Correios de João Câmara. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de jun. 
Enviado aos Correios em 
10 jun. 

70 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a conclu- Vereador              Aprovado à unanimidade 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

são do estudo de viabilidade técnica dos quiosques localiza-
dos na Praça Mons. Freitas. 

Amistrong            
Bezerra 

do plenário em 08 de jun. 
Enviado à prefeitura em 09
de jun. 

71 

Requer que seja enviado ofício à senhora Secretária Munici-
pal de Educação convocando-a a comparecer à esta Câmara 
Municipal, a fim de tratar do Plano Municipal de Educação. 

Vereador              
Aldo         

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 15 de jun. 
Enviado à secretaria de 
Educação em 16 de jun. 

72 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços 
de construção de um abrigo de passageiros defronte o IFRN 
(sentido João Câmara-Taipu). 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

73 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços 
de limpeza no entorno do campo de futebol da comunidade 
de Marajó. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

74 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado os serviços 
de abertura de uma vala (para instalação de tubos) a partir do 
poço até as residências localizadas na comunidade de Mara-
jó. 

Vereadores: 
Gilberto, 
Ailton,              

Amistrong            

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

75 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feita a reestruturação 
da Guarda Municipal, inclusive com a equiparação de seus 
vencimentos aos Guardas de Trânsito, sem prejuízo das van-
tagens inerentes ao cargo. 

Vereador              
Aldo         

Torquato 

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

76 

Solicita a presidência da Câmara Municipal que seja feita a 
aquisição de 100 (cem) exemplares do livro “Atenta Ativa” 
da escritora Nildinha Freitas para o acervo da Biblioteca da 
Câmara Municipal, como também para distribuição gratuita à 
pessoa interessada. 

Vereador              
Aldo         

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de jul.  

77 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de recuperação da estrada que interliga a comunidade 
de Santa Cruz a rodovia RN 120, passando pela fazenda Ari-
zona. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

78 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o 
serviço de escavação com retroescavadeira no leito das ruas 
do Modelo I para saneamento d’água nas residências. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

79 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado o serviço de 
ampliação do cemitério público localizado na comunidade de 
Serrote. 

Vereador              
Mauricio 
Caetano  

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

80 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado o serviço de 
roço as margens da Avenida Artur Ferreira da Soledade (ro-
dovia que dá acesso ao Fórum Eleitoral). 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

81 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado o serviço de 
construção de uma lombada na Rua Joaquim Miranda (lateral 
da escola Antônio Gomes). 

Vereador              
Mestre              

Raimundo  

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

82 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados 
os serviços de construção de uma praça com instalação de 
academia para 3ª idade na comunidade de Assunção. 

Vereador              
Holderlin 

Silva  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de jul. 
Enviado à prefeitura em 21
de jul. 

83 
Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os servi-
ços de construção de uma praça com instalação de academia 

Vereador              
Holderlin 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de jul. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

para 3ª idade na comunidade de Amarelão. Silva Enviado à prefeitura em 28
de jul. 

84 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os servi-
ços de conclusão da pavimentação em paralelepípedo da Rua 
Ver. José Severiano da Câmara (após o parque de vaqueja-
da). 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

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

85 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os servi-
ços de conclusão da obra da praça localizada na Rua Ver. 
José Severiano da Câmara (defronte o parque de vaquejada). 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

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

86 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os servi-
ços de instalação de luminárias na Agrovila do Assentamento 
Chico Santana, como também no Bairro João Venâncio da 
Costa (Distrito de Queimadas). 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

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

87 

Solicita ao Gerente da Caixa Econômica local que sejam 
disponibilizados caixas eletrônicos para atendimentos prefe-
renciais (específicos) para os idosos, as gestantes, as lactan-
tes e as pessoas portadoras de deficiências. 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de ago. 
Enviado à Caixa Econômi-
ca em 05 de ago. 

88 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os servi-
ços de instalação de luminárias e substituição de lâmpadas 
queimadas nos postes de iluminação pública localizados na 
comunidade rural de Oiticica. 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

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

89 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os servi-
ços de coleta semanal de lixo na comunidade rural de Valen-
tim. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

90 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os servi-
ços de recuperação do mata-burro localizado no Assentamen-
to Cabeço Preto. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

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

91 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os servi-
ços de recuperação e à cobertura da quadra de esportes loca-
lizada na comunidade rural de Amarelão. 

Vereador 
Daniel            

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 18
de ago. 

92 

Solicita ao Secretário Municipal de Obras que sejam realiza-
dos os serviços de terraplenagem da estrada que dá acesso ao 
Assentamento de Boa Sorte. 

Vereador 
Gilberto  
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de ago. 
Enviado à secretaria de 
Obras em 11 de ago. 

93 

Solicita ao Secretário Municipal de Obras que sejam realiza-
dos os serviços de remoção de sucatas (de todos os tipos) 
abandonadas em vias públicas desta cidade. 

Vereador 
Gilberto  
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de ago. 
Enviado à secretaria de 
Obras em 11 de ago. 

94 

Solicita ao Secretário Municipal de Obras que sejam realiza-
dos os serviços de construção de 02 (duas) lombadas na Rua 
Pedro Torquato. 

Vereador 
Gilberto  
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de ago. 
Enviado à secretaria de 
Obras em 11 de ago. 

95 

Solicita ao Juiz da 10ª Zona Eleitoral, Dr. Gustavo Henrique 
da Silveira, que seja veiculado nos veículos de comunicação 
de João Câmara a obrigatoriedade do cadastramento biomé-
trico eleitoral para conhecimento da população em geral. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de ago. 
Enviado à 10ª Zona Eleito-
ral em 11 de ago. 

96 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feito o serviço de 
recuperação do acesso ao mercado publico pela Rua Alexan-
dre Câmara e a recuperação (nivelamento) da lombada na 

Vereador       
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 18



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

Rua Pedro Torquato (defronte ao DER). de ago. 

97 

Solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira de Souza, que seja disponibilizada cópia da lei e à 
sua publicação que redenominou o Município de Baixa Ver-
de para João Câmara, para que sirva de documento histórico 
do Poder Legislativo municipal. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de ago. 
Enviado a Assembleia Le-
gislativa em 11 de ago. 

98 

Solicita que seja convidada a vir a esta Casa a Sra. Rosemei-
re Câmara, presidente do Comdica, a fim de prestar esclare-
cimentos sobre o processo para nova eleição dos conselhei-
ros tutelares neste município. 

Vereador             
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de ago. 
Enviado à presidente do 
Comdica em 11 de ago. 

99 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja realizado o serviço de 
apiçarramento da estrada vicinal que dar acesso à comunida-
de de Matão dos Borges (a estrada passa pela propriedade do 
secretário Tico Melo). 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 18
de ago. 

100 

Solicita a Secretária Municipal de Educação que seja realiza-
do o serviço de conserto (manutenção) na escola Sônia Vare-
la, localizada no Bairro Boa Vista. 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à secretaria em 18
de ago. 

101 

Solicita ao Secretário Municipal que seja realizado o serviço 
de terraplenagem na estrada vicinal que dá acesso ao Assen-
tamento Modelo II. 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Recebido pelo secretario 
em 24 de ago. 

102 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os servi-
ços de terraplenagem na estrada vicinal que interliga as co-
munidades rurais de Passagem dos Caboclos e Ladeira Gran-
de, como também a terraplenagem a partir da rodovia RN 
120 até a comunidade rural de Santa Cruz. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 18
de ago. 

103 

Solicita informações a Secretária Municipal de Saúde, An-
drelúcia Cordeiro, quais os motivos para que o ESF de Mo-
rada Nova não tenha médicos há mais de 05 (cinco) meses?. 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de ago. 
Enviado a secretaria em 25
de ago. 

104 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam realizados os servi-
ços de construção de uma praça com instalação de academia 
para 3ª idade na comunidade de Morada Nova. 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de ago. 
Enviado à prefeitura em 25
de ago. 

105 

Solicita informações ao Secretário Municipal de Agricultura 
e Recursos Hídricos, Francisco Melo, quais os motivos para 
que a motoniveladora do PAC 2 encontrar-se há mais de 03 
(três) meses danificada (precisando de conserto) em terreno 
localizado nas proximidades de Morada Nova?. 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de ago. 
Enviado a secretaria em 26
de ago. 

106 

Solicita ao Prefeito Municipal que sejam convocados os pro-
prietários das cigarreiras localizadas ao lado da Praça Mons. 
Freitas para a conclusão do processo de substituição por qui-
osques padronizados. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 02
de set. 

107 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feito os serviços de 
limpeza no interior do prédio da ACDB, como também a 
construção de um muro contornando (ladeando) o referido 
prédio. 

Vereador              
Mestre              

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 02
de set. 

108 
Solicita ao Prefeito Municipal que seja feito os serviços de 
pavimentação a paralelepípedo no Bairro Novos Tempos 

Vereador              
Mestre              

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 02



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

(localizado ao lado da concessionaria Honda). de set. 

109 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feito os serviços de 
instalação de luminárias nos postes nº N68714 e N68715 
localizados na Rua Brejinho I – zona rural deste município. 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

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

110 

Solicita à direção do Departamento de Estadas e Rodagens-
DER/RN que seja feito os serviços de instalação de 02 (duas) 
lombadas na rodovia RN-023 a ser instalada na comunidade 
de Valentim – zona rural deste município. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de set. 
Postado aos Correios em 
16 de set. 

111 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feito os serviços de 
conclusão da bueira do Bairro do Barroso – próxima à Ta-
lismã Casa Show. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de set. 
Enviado à prefeitura em 16
de set. 

112 

Solicita ao Secretário Municipal de Obras que seja feito os 
serviços de remoção de lixo e corte de mato em ruas do Dis-
trito de Queimadas. 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de set. 
Enviado à secretaria em 16
de set. 

113 

Solicita a Secretária Municipal de Saúde e à Vigilância Sani-
tária que seja feito uma inspeção sanitária no Abatedouro 
Municipal para verificar suas as condições de higiene diante 
das denúncias da população de que está ocorrendo um fedor 
insuportável naquele estabelecimento. 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de set. 
Enviado à secretaria em 16
de set. 

114 

Solicita ao Prefeito Municipal que a Coleta de Lixo Orgânico 
seja realizada três vezes por semana, como ocorre em outras 
cidades do nosso Estado. 

Vereador 
Aldo           

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de set. 
Enviado à prefeitura em 23
de set. 

115 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feito os serviços de 
pavimentação a paralelepípedo da Rua São Paulo, Rua Proje-
tada 42 e Rua Projetada s/nº, localizadas no Bairro da Cohab. 

Vereador 
Daniel            

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de set. 
Enviado à prefeitura em 23
de set. 

116 

Solicita ao Diretor-geral do DER/RN, que seja realizado os 
serviços de construção de 02 (duas) lombadas na rodovia 
RN-023, especificamente em frente ao Assentamento Maria 
das Graças, próximo à comunidade de Assunção. 

Vereador 
Gilberto  
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de out. 
Postado nos Correios em 
07 de out. 

117 

Solicita que seja convidada para vir a Câmara Municipal a 
Sra. Lena Aniceto, coordenadora do centro de processamento 
de carnes, para dar explicação sobre a situação do abatedouro 
municipal, uma vez que os moradores daquela área sofrem 
com o mau cheiro que exala de lá. 

Vereador 
Daniel            

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de out. 
Enviado à Sra. Lena Anice-
to em 20 de out. 

118 

Solicita ao Secretário Municipal de Obras que seja feito os 
serviços de instalação de luminárias nos postes sob nº 
M08448, M08449 e M08450 do Assentamento Boa Sorte 
(Obs.: próximo ao terreno de Vivaldo do Sindicato). 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de set. 
Enviado à secretaria em 29
de out. 

119 

Solicita ao Prefeito Municipal que seja feito os serviços de 
terraplenagem da estrada vicinal que interliga as comunida-
des rurais de Passagem dos Caboclos/Ladeira Grande a ro-
dovia RN-120. 

Vereador              
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de set. 
Enviado à prefeitura em 27
de out. 

120 

Solicita a gerência local da Caern os esclarecimentos sobre 
quais os motivos das constantes interrupções na distribuição 
de água (não chega água) para a Comunidade do Matão de 
Assunção (próximo à Subestação). 

Vereador              
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de nov. 
Enviado à prefeitura em 23
de set. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

121 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, a providência de cons-
trução de uma lombada, para redução de velocidade de veí-
culos, na Rua Ver. José Severiano da Câmara (defronte a 
casa do Sr. João Gonzaga). 

Vereador 
Daniel            

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de nov. 
Enviado à prefeitura em 16
de nov. 

122 

Solicita ao Senhor Governador, Robinson Faria, a providên-
cia para à disponibilidade de um desfibrilador externo auto-
mático (DEA) para o Hospital Regional Josefa Alves Godei-
ro, pois o mesmo irá salvar muitas vidas de pessoas que so-
frem infartos. 

Vereador 
Ailton             
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de nov. 
Enviado à prefeitura em 25
de set. 

123 

Solicita a Senhora Secretária Municipal de Saúde, Andrelú-
cia Cordeiro, o retorno do atendimento médico no Posto de 
Saúde do Assentamento Modelo I. 

Vereador 
Mauricio 
Caetano 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de nov. 
Enviado à secretaria em 17
de nov. 

124 

Solicita ao Senhor Governador Interino, Ezequiel Ferreira, 
bem como ao Senhor Secretário Estadual de Saúde, José Ri-
cardo Lagreca, a disponibilidade de um aparelho Tomógrafo 
para o Hospital Regional Josefa Alves Godeiro. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de nov. 
Enviado à secretaria em 25
de nov. 

125 

Solicita ao Senhor Secretário Estadual de Saúde, José Ricar-
do Lagreca, a realização de estudos para a descentralização 
(como ocorre em Mossoró) de medicamentos de elevado 
custo e uso contínuo a ser distribuído pela III URSAP neste 
município aos pacientes de doenças crônicas e/ou portadoras 
de enfermidades degenerativa. 

Vereador 
Ailton              
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de nov. 
Enviado à secretaria em 25
de nov. 

126 

Solicita ao Senhor Governador interino, Ezequiel Ferreira, a 
implantação de uma clinica de hemodiálise, de abrangência 
regional, nesta cidade, para atender os pacientes renais que 
necessitam de hemodiálise. 

Vereador 
Ailton               
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de nov. 
Enviado à governadoria em 
25 de nov. 

127 

Solicita ao Senhor Secretário Estadual de Saúde, José Ricar-
do Lagreca, a disponibilidade de um aparelho Cardioversor 
para o Hospital Regional Josefa Alves Godeiro. 

Vereador 
Ailton               
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de nov. 
Enviado à secretaria em 25
de nov. 

128 
Solicita ao Senhor Governador, Robinson Faria, a instalação 
de unidade do Corpo de Bombeiros em João Câmara. 

Vereador              
Mestre              

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à governadoria em 
25 de nov. 

129 

Solicita ao Senhor Governador, Robinson Faria, a criação e 
instalação de um Batalhão da Policia Militar em João Câma-
ra. 

Vereador              
Mestre              

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à governadoria em 
25 de nov. 

130 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado a 
construção de um Pórtico no inicio da entrada da cidade (nas 
proximidades da rodovia RN 120 para Bento Fernandes). 

Vereador 
Daniel            

Enfermeiro 

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

131 

Solicita ao Senhor Governador, Robinson Faria, a implanta-
ção do sistema de abastecimento de água na comunidade de 
Amarelão – zona rural deste munícipio. 

Vereador              
Mestre              

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à governadoria em 
25 de nov. 

132 

Solicita aos gerentes das agências bancárias Caixa Econômi-
ca e Banco do Brasil local que seja disponibilizado pré-
atendentes em horário comercial para auxiliar os usuários 
dos caixas eletrônicos e outras informações 

Vereador 
Daniel            

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de nov. 
Enviado às agencias bancá-
rias em 02 de dez. 

133 Solicita ao Prefeito Municipal esclarecimentos sobre qual Vereador Desaprovado por 05 votos 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

empresa ganhadora da licitação para construção da Unidade 
Básica de Saúde localizada no Bairro da COHAB e qual em-
presa está concluindo a obra? 

Holderlin 
Silva 

a 04. 

134 

Solicita a gerência da Caern local os serviços de ampliação 
(aprox.500 metros) da tubulação d’água partindo da residên-
cia do Sr. Nicó localizada em Brejinho I até a residência do 
Sr. Francisco de Assis Bilro Gomes. (Obs.: entrada nas 4 
Bocas passando pelo Bar Mangueirão e segue adiante). 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de dez. 
Enviado à Caern em 10 de 
dez. 

135 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja autorizado a 
Sra. Alba Candido dos Santos (Galega da Cigarreira) a reali-
zar os serviços de construção de 01 (um) quiosque padroni-
zado na Praça Baixa Verde em substituição a uma cigarreira 
existente defronte a Casa Lotérica em funcionamento há 
quinze anos nesse local. 

Vereador 
Luiz de Berré 

e subscrito 
por todos os  

veadores 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de dez. 
Enviado à Prefeitura em 16
de dez. 

 
 

 
 


