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Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

01 

Solicita a Secretaria Estadual de Saúde que seja feito o envio de 
carro-fumacê a esta cidade para o serviço de combate ao mosquito 
da dengue (aedes aegypti). 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

Obs.: retirado de plenário 
pelo autor por já ter chega-
do o carro-fumacê a cidade.

02 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretária Municipal de 
Saúde a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) nesta cidade. 

Vereador 
Daniel                

Enfermeiro 

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

03 

Solicita a Mesa Diretora desta Casa a realização de audiência pú-
blica para debater os problemas da saúde pública sobre a dengue, 
zika vírus e chicungunha. 

Vereador 
Mauricio 
Caetano 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de fev. 

04 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza do antigo Centro 
de Abastecimento (Mercado Público) localizado na Praça Antonio 
Justino, centro, o qual se encontra desativado há mais de três anos 
e com vários focos do mosquito aedis egipty, causando infestação 
do mosquito transmissor da dengue, zica e chicungunha, nas pro-
ximidades, conforme informes de moradores da vizinhança. 

Vereador 
Aldo                  

Torquato 

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

05 

Solicita que seja enviado oficio a Cosern para que informe sobre o
valor arrecadado no Município de João Câmara com a Contribui-
ção de Iluminação Pública durante o ano de 2015. 

Vereador 
Aldo                  

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de fev. 
Postado nos Correios em 
25 de fev. 

06 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que informe a Câmara Mu-
nicipal quando pretende fazer a Escritura de doação do Município 
de João Câmara do terreno onde está sendo construído o Centro 
Administrativo Municipal e qual a área que vai ser doada. 

Vereador 
Aldo               

Torquato 

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

07 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de um ginásio 
poliesportivo na comunidade de Assunção. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo  

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

08 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de uma Área 
de Lazer com minicampo de futebol, duas piscinas semiolímpica, 
campo de futebol de areia, vôlei de areia, futevôlei no Distrito de 
Queimadas. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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

09 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o apiçarramento da estrada 
que interliga a comunidade Oiticica a rodovia RN-120. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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

10 

Solicita ao Senhor Deputado Estadual Álvaro Dias para que envie 
expediente ao governo estadual solicitando a aquisição de um apa-
relho Raio-X digital de 500 Amp. (amperes) para o Hospital Regi-
onal desta cidade. 

Vereador 
Daniel                

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de fev.
Oficio entregue em mãos 
pelo autor. 

11 Requer a Mesa Diretora licença de vereador pelo prazo de 30 (trin- Vereador Aprovado à unanimidade 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

ta) dias, com base no inciso II do artigo 25 da Lei Orgânica Muni-
cipal (para tratar de assuntos de interesse particular) e § 4º do arti-
go 205 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

Holderlin 
Silva  

do plenário em 29 de fev.  

12 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de uma escola 
com ginásio de esportes na localidade de Amarelão para ser utili-
zado pelos jovens, alunos e comunidade para atividades culturais e 
esportivas. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de fev. 
Enviado à prefeitura em 01
de mar. 

13 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de ginásio de 
esportes na localidade de Morada Nova para ser utilizado pelos 
jovens, alunos e comunidade para atividades culturais e esportivas. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de fev. 
Enviado à prefeitura em 01
de mar. 

14 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a pavimentação em parale-
lepípedo em todas as ruas do Bairro Bela Vista localizada após o 
hospital regional. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de fev. 
Enviado à prefeitura em 01
de mar. 

15 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção do saneamento 
básico em todas as ruas do Bairro Bela Vista localizado após o 
hospital regional. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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

16 

Solicita ao Senhor Governador e ao Secretário Estadual de Saúde a 
construção de Clínica de Hemodiálise na cidade de João Câmara 
com capacidade para atender pacientes da região do Mato Grande. 

Vereador 
Ailton                 
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de mar. 
Postado nos Correios em 
29 de mar. 

17 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a pavimentação a paralele-
pípedo da Rua Domingo Ramos, localizada no Bairro Bela Vista, 
nesta cidade. 

Vereador 
Sargento 
Claudio 

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

18 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de concurso 
público destinado ao preenchimento de 60 (sessenta) vagas no 
cargo de Agentes de Endemias. 

Vereador 
Sargento 
Claudio 

OBS.|: Retirado da pauta 
de votação pelo autor em 
07/03/2016. 

19 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que o mesmo envie a esta 
Casa projeto de lei concedendo uma pensão especial à viúva do 
ex-atleta Manoel Carlos. 

Vereador 
Aldo             

Torquato 

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

20 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a pavimentação em parale-
lepípedo em todas as ruas do Bairro Baixa Verde. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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

21 
Solicita ao Senhor Governador a construção de uma escola na 
localidade de Amarelão. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de mar. 
Postado nos Correios em 
08 de mar. 

22 

Solicita presidência da Câmara Municipal que seja criada uma 
Comissão composta por 03 (três) vereadores para tratar de assun-
tos específicos ao Comandante Geral da Policia Militar como o 
aumento de efetivo policial para esta cidade e a transformação da 
Escola Estadual Monsenhor Lucena em escola de Aprendizagem 
Militar. 

Vereador 
Sargento 
Claudio 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de mar.  

23 

Solicita a presidência da Câmara Municipal que seja protocolizado 
oficio ao Ilustríssimo Senhor Capitão PM João Batista Fonseca 
Neto, Comandante da 2ª Companhia Independente de Polícia Mili-
tar, solicitando o vosso comparecimento a esta Casa para debater a 
questão da Segurança Pública e às ações da Policia nesta cidade. 

Vereador 
Sargento 
Claudio 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de mar. 
Enviado a 2ª CIPM em 16
de mar. 

24 
Solicita ao Senhor Diretor do Detran/RN, que encaminhe a esta 
Casa o chefe da ação da Companhia de Policionamento de Trânsi-

Vereador 
Mestre               

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de mar. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

to (CPTRAN) ocorrida dia 25 de fevereiro de 2016 para prestar 
esclarecimentos sobre os procedimentos daquela ação. 

Raimundo Postado nos Correios em 
........ de mar. 

25 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a pavimentação em parale-
lepípedo em todas as ruas do Bairro da COHAB. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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

26 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de um Ginásio 
Poliesportivo no Bairro da COHAB. 

Vereador 
Mestre       

Raimundo 

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

27 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a complementação de cal-
çamento a paralelepípedo a partir da Rua Ariamiro de Almeida 
com a Rua Principal do Bairro Boa Vista até a escola municipal 
Sônia Varela. 

Vereador 
Sargento 
Claudio 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de mar. 
Enviado à prefeitura em 29
de mar. 

28 

Solicita ao Senhor Governador para que seja viabilizada a implan-
tação de uma unidade do Corpo de Bombeiros no Município de 
João Câmara. 

Vereador 
Ailton                
Gomes 

OBS.: retirado da pauta de 
votação pelo autor por já 
ter sido respondido em 
outro requerimento. 

29 

Solicita ao Senhor Governador para que seja viabilizada a implan-
tação de uma unidade do Instituto Técnico-Científico de Polícia 
(ITEP-RN) no Município de João Câmara. 

Vereador 
Ailton                
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de mar. 
Postado nos Correios em 
29 de mar. 

30 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a atualização salarial dos 
servidores municipais nas categorias: eletricista, motorista (ônibus 
e SAMU), agente administrativo, pedreiro, digitador, tratorista e 
agente de trânsito. 

Vereador 
Gilberto  
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de mar. 
Enviado à prefeitura em 29
de mar. 

31 

Solicita ao Senhor Diretor Geral do DER/RN, Jorge Fraxe, a reali-
zação de serviços tapas buracos (recapeamento) na rodovia RN 
120 no trecho que interliga as cidades de João Câmara-Bento Fer-
nandes. 

Vereador 
Holderlin 

Silva  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de abr. 
Postado nos Correios em 
05 de abr. 

32 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que envie projeto de lei à 
Câmara Municipal objetivando a criação do Conselho Municipal 
de Esporte e Lazer (CMEL) e o Fundo Municipal de Esporte e 
Lazer (FMEL). 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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

33 

Solicita a gerência local da CAERN a realização dos serviços de 
recomposição asfáltica (em ruas com pavimentação de asfalto), 
como também o conserto dos calçamentos de ruas que tiveram o 
piso removido para serviços em rede de esgoto das ruas e/ou em 
ligação nova de água. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de abr. 
Enviado à Caern local em 
05 de abr. 

34 

Solicita que seja enviado ofício ao senhor Prefeito Municipal soli-
citando sejam feitos os serviços de reparos na Motoniveladora 
(Patrol) que se encontra na localidade Santo Antônio, município de 
Touros, há, aproximadamente, quatro (04) anos, segundo informa-
ções prestadas pelo mecânico Edgar, em cuja oficina a máquina se 
encontra. 

Vereador 
Aldo             

Torquato 

Aprovado por 05 favorá-
veis e 02 contrários do 
plenário em 11 de abr. 
Enviado à prefeitura em 13
de abr. 

35 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, a realização dos 
serviços de capinação e limpeza (roçagem do mato e vegetação) 
nas margens da rodovia RN 023 no trecho compreendido entre a 
sede do município com a comunidade de Assunção. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de abr. 
Enviado à prefeitura em 13
de abr. 

36 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, a realização dos serviços de 
terraplenagem nas ruas do Assentamento Modelo II. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de abr. 
Enviado à prefeitura em 13
de abr. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

37 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, o conserto da tampa do 
bueiro localizado na Rua Ver. José Severiano da Câmara (defronte 
a agência da Caixa Econômica), que está danificada. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de abr. 
Enviado à prefeitura em 13
de abr. 

38 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras que sejam reali-
zados os serviços de capinação do mato e remoção do lixo (entu-
lhos) depositados das margens da linha férrea, principalmente, nas 
proximidades da estação. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de abr. 
Enviado à secretaria de 
Oras em 19 de abr. 

39 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras que sejam reali-
zados os serviços de capinação do mato e remoção do lixo (entu-
lhos) depositados ao longo do canal que passa no Bairro do Barro-
so. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de abr. 
Enviado à secretaria de 
Oras em 19 de abr. 

40 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de pavimentação a paralelepípedo da Rua Antonio Pedro 
da Silva (prox. ao Bar de Dudé) localizada no Bairro São Francis-
co. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

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

41 

Solicita ao Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira de Souza, que seja enviada a esta câmara municipal cópia 
da Lei Estadual nº 899, de 19 de novembro de 1953 que passou 
Baixa Verde a ser chamada oficialmente de João Câmara. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de abr. 
Enviado à secretaria de 
Oras em 19 de abr. 

42 

Solicita ao Senhor Secretário Estadual de Saúde e Governo do 
Estado, que sejam realizados os serviços de ampliação da estrutura 
física na sala de reanimação, de equipamentos (prótese ventilatória 
e/ou respirador mecânico, desfibriladores, bombas de infusão, 
monitor com múltiplos parâmetros, carrinho de emergência e 03 
leitos) no Hospital Regional desta cidade. 

Vereador 
Ailton              
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de abr. 
Postado nos Correios em 
19 de abr. 

43 

Solicita ao Senhor Governador que seja celebrado consórcio entre 
governo estadual e prefeituras da Região do Mato Grande para a 
ampliação e, também, instalação de equipamentos de média e alta 
complexidade dentre eles Ultra-som e Banco de Sangue no Hospi-
tal Regional de João Câmara. 

Vereador 
Ailton              
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de abr. 
Postado nos Correios em 
19 de abr. 

44 

Solicita que seja enviado oficio ao senhor Prefeito Municipal, para 
que seja implantada na Prefeitura Municipal uma sala do empre-
endedor, a fim de dar suporte aos médios, pequenos e microempre-
sários, bem como aos empreendedores individuais, em parceria 
com o SEBRAE. 

Vereador 
Aldo                  

Torquato 

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

45 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o serviço 
de construção de uma lombada na Rua João Monteiro de França, 
próximo à Emater. 

Vereador 
Gilberto  
Honorato 

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

46 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o serviço 
de construção de uma lombada na Rua Pedro Pereira, defronte a 
residência do Sr. Eidinho pintor (Bairro Barroso). 

Vereador 
Gilberto  
Honorato 

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

47 

Solicita ao Senhor Governador, Robinson Faria, que realize o con-
serto do aparelho gerador de energia elétrica do Hospital Regional 
Josefa Godeiro, nesta cidade. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de abr. 
Postado nos Correios em 
26 de abr. 

48 

Solicita ao Senhor Deputado Estadual, Álvaro Dias, que seja envi-
ado expediente ao governo estadual solicitando o conserto do apa-
relho gerador de energia elétrica do Hospital Regional Josefa Go-
deiro, nesta cidade. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de abr. 
Postado nos Correios em 
26 de abr. 

49 
Solicita ao Senhor Governador, Robinson Faria, que seja realizada 
a conclusão da obra de saneamento básico da cidade de João Câ-

Vereador 
Mestre               

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de mai. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

mara, com 30% executada. Raimundo Postado nos Correios em 
03 de mai. 

50 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que seja determinado um 
local medindo 50 m X 100 m destinado para evento (campeonato) 
de som automotivo. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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

51 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente que 
seja realizada uma inspeção no terreno em que é depositado o lixo 
da cidade. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

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

52 

Solicita a Senhora Secretária Municipal de Saúde que seja realiza-
da uma inspeção em conjunto com a Vigilância Sanitária no terre-
no em que é depositado o lixo da cidade para investigação de 
agravos à saúde quanto a criação de animais no local. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

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

53 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o serviço 
de construção de uma lombada na Rua Damião de Oliveira, de-
fronte a residência de nº 109 (reside o Sr. Manoel Cleydson) loca-
lizada no Bairro São Francisco. 

Vereador 
Gilberto  
Honorato 

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

54 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o serviço 
de construção de uma lombada na Rua Jerônimo Câmara, defronte 
ao Colégio Educacional Profº Junior Souza, nº 792, localizado no 
Bairro Bela Vista. 

Vereador 
Gilberto  
Honorato 

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

55 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja informado a esta 
Câmara Municipal o seguinte: quantos veículos, tipo automóveis, 
tem a Prefeitura Municipal? Discriminar os mencionados veículos, 
informando as placas e o Renavam de cada um; e quantos tratores, 
ônibus, caminhões, patrol, camionetes, o ano, a marca e o modelo 
de cada um. 

Vereador 
Aldo                  

Torquato 

Aprovado por 05 votos a 
01 do plenário em 09 de 
mai. Enviado à prefeitura 
em 10 de mai. 

56 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a conclu-
são da obra do Pontilhão localizado no Bairro do Barroso. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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

57 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a revisão 
das luminárias (substituição das lâmpadas queimadas) da Praça 
Mons. Freitas, nesta cidade. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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

58 

Solicita ao Senhor Governador, Robinson Faria, a aquisição de um 
aparelho Autoclave para o Hospital Regional Josefa Godeiro, loca-
lizado nesta cidade. 

Vereador 
Daniel           

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de mai. 
Postado nos Correios em 
24 de mai. 

59 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que seja realizada a cons-
trução de 02 (duas) lombadas, sendo uma em cada lado da Rua 
Pedro Torquato, defronte a igreja “Fonte do Poder de Deus” –
Estação Ferroviária. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

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

60 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que seja realizada a restau-
ração da iluminação pública do cemitério do Distrito de Queima-
das. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

Obs.: Retirado da pauta de 
votação pelo autor em ra-
zão dos serviços já realiza-
do.  

61 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os servi-
ços de retelhamento no Centro de Abastecimento Municipal “Ve-
reador Luiz Antônio Vieira Câmara”. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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

62 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de reorganização e melhorias materiais das bancas da 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

feira livre. de mai. 

63 

Requer que seja solicitada ao Ministério Público Estadual desta 
comarca de João Câmara a abertura de procedimento administrati-
vo para investigação das causas do atraso no recolhimento por 
parte da Prefeitura Municipal de João Câmara, dos empréstimos 
consignados realizados junto à Caixa Econômica Federal, os quais 
são descontados dos servidores da prefeitura, mas, não são reco-
lhidos à CEF no tempo oportuno, causando uma série de dissabo-
res aos servidores, inclusive, possibilidade de inscrição dos seus 
nomes no SPC e Serasa. 

Vereador 
Aldo                  

Torquato 

Desaprovado por 06 seis 
(seis) votos, 02 (dois) votos 
favoráveis e 01 (uma) abs-
tenção pelo plenário em 23 
mai. 

64 

Solicita a presidência desta Casa que seja realizada uma Audiência 
Pública com objetivo de abordar os temas: segurança da população 
e segurança dos profissionais que trabalham na área de Segurança. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de mai. 

65 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao secretário 
municipal de Finanças apresentar a Câmara Municipal cópias dos 
extratos de recolhimento de ISS (Imposto Sobre Serviços) do ano 
de 2014 a maio/2016 por esta prefeitura. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

Desaprovado por 05 (cin-
co) votos a 01 (um) pelo 
plenário em 06 de jun. 

66 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que determine a retirada do 
arame farpado instalados nos portões da escola localizada na co-
munidade de Oiticica 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

Aprovado por 04 (qautro) 
votos a 03 (três) pelo ple-
nário em 06 de jun. 

67 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que determine a religação da 
energia elétrica do Posto de Saúde localizado na comunidade de 
Oiticica. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de mai. 
Enviado à prefeitura em 
31e mai. 

68 

Solicita a presidência da Câmara Municipal que seja agendado 
para o dia 10 de junho, às 09 horas, a realização da Audiência 
Pública na Câmara Municipal para tratar do tema: Segurança Pú-
blica no Município de João Câmara. Requer, ainda que seja envia-
do oficio convidando representante do Ministério Público, Prefei-
tura Municipal de João Câmara, Poder Judiciário, representante da 
Policia Federal responsável pela segurança privada do Estado, 
Delegado da Policia Civil (regional e municipal), comandante da 
Policia Militar e coordenadores da Guarda Municipal. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de mai.. 

69 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a constru-
ção de 01 (uma) lombada na Rua Ariamiro de Almeida defronte a 
residência do ex-vereador João Menezes. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de mai. 
Enviado à prefeitura em 31
de mai. 

70 

Solicita ao Deputado Walter Alves que seja incluído em suas 
emendas parlamentares recursos para a Acapord – Associação dos 
Portadores de Deficiência – para que seja desenvolvidas ações 
direcionadas as pessoas portadores de necessidades especiais. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de mai. 
Enviado por e-mail em 31
mai. 

71 

Solicita a presidência da Câmara Municipal que seja encaminhado 
expediente a gerência da Caixa Econômica local convidando-a vir 
a esta Casa dar explicações sobre os empréstimos consignados 
realizados pela Prefeitura Municipal de João Câmara. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de mai. 
Encaminhado oficio em 31
de mai. 

72 

Solicita a presidência da Câmara Municipal que seja encaminhado 
expediente a secretária municipal de Administração convidando-a 
vir a esta Casa dar explicações sobre os empréstimos consignados 
realizados pela Prefeitura Municipal de João Câmara. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de mai. 
Encaminhado oficio em 31
de mai. 

73 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a constru-
ção de uma escola para ensino de até o 1º ano do Ensino Médio 
com capacidade para 500 alunos na comunidade de Boa Sorte para 
atender também as comunidades circunvizinhas (Boa Sorte, Xoá, 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

Retirado da pauta de vota-
çao pelo autor para nova 
redcaçao em 06 jun. 
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Baixa do Macaco, Lajeado, Lajinha, Marajó e Maria da Paz). 

74 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
procedimentos de reparos e instalações elétricas de luminárias, 
lâmpadas, postes e outros que se fazem necessários nas comunida-
des rurais de Riacho da Fazenda, Valentim, Poço de Pedra, Arisco 
de Sotero, São José, Ubaeira, Cauaçu, Pedra D’água e Marizeira. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

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

75 

Solicita ao Senhor Governador, Robinson Faria, o agendamento de 
uma audiência para receber os vereadores com o objetivo de tratar 
da Segurança Pública nessa cidade. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

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

76 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de terraplenagem nas estradas vicinais que interliga a 
rodovia RN 120 aos Assentamentos Modelo I e II. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

77 
Solicita ao Senhor Governador, Robinson Faria, que seja implan-
tada uma unidade do Corpo de Bombeiros nessa cidade. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

78 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a constru-
ção de uma escola para Ensino Fundamental de até a 8ª série com 
capacidade para 500 alunos na comunidade de Boa Sorte para 
atender também as comunidades circunvizinhas de: Xoá, Baixa do 
Macaco, Lajeado, Lajinha, Marajó e Maria da Paz. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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

79 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a limpeza, 
capinação, reposição de lâmpadas queimadas e instalação de lumi-
nárias na Quadra de Esportes localizada na comunidade de Assun-
ção. 

Vereador 
Gilberto  
Honorato 

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

80 

Solicita ao Senhor Diretor do DER que seja realizada os serviços 
de tapa-buraco na rodovia RN 023 no trecho compreendido entre a 
sede desse município e comunidade de Riacho Seco. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de jul. 
Postado nos Correios em 
19 de jul (Correios Assal-
tado – 15 dias fechado). 

81 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os servi-
ços de limpeza e remoção do mato de ambas as margens da linha 
férrea iniciando na rodovia RN 120 (perímetro urbano) até a base 
da Serra do Torreão. 

Vereador 
Mestre               

Raimundo 

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

82 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a restau-
ração da iluminação pública do cemitério do Distrito de Queima-
das. 

Vereadores 
Daniel  e 
Holderlin 

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

83 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito os serviços de 
restabelecimento dos sinais das emissoras de TV que operam no 
município. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

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

84 

Solicita à Direção Geral do DER/RN que seja doado emulsão as-
fáltica (betume) a Prefeitura Municipal de João Câmara para a 
realização dos serviços de Tapa-Buracos nas ruas da cidade aber-
tos pela Caern que danifica o pavimento e não faz o reparo da 
pavimentação nas ruas onde realizou seus serviços de reparos e/ou 
saneamento. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de jul. 
Postado nos Correios em 
19 de jul. 

85 

Solicita a Senhora Secretária Estadual de Saúde para que preste a 
esta Casa a seguinte informação: qual a razão para falta de médi-
cos no Hospital Regional Josefa Godeiro e se é do conhecimento 
da mesma que pacientes precisam doar o combustível da ambulân-

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de jul. 
Postado nos Correios em 
19 de jul. 
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cia para ser levado a Natal para atendimento médico. 

86 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras que determine a 
realização dos serviços de instalação de luminárias e reposição de 
lâmpadas queimadas na comunidade de Tubibas, reclamada pelos 
seus moradores. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de jul. 
Enviado à secretaria em 05
de jul. 

87 

Solicita ao Superintendente Regional do DNIT, Ezio Gonçalves 
dos Reis, que seja instalada uma lombada eletrônica na BR-406 
nas proximidades da AABB – trecho de travessia urbana desta 
cidade de João Câmara. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de jul. 
Postado nos Correios em 
19 de jul. 

88 

Solicita ao Superintendente Regional da Policia Rodoviária Fede-
ral, Inspetor Marcelo Montenegro, que seja fiscalizado os veículos 
estacionados às margens da BR 406, principalmente entre a lom-
bada eletrônica e o ginásio poliesportivo João Lucas de Araújo –
trecho de travessia urbana desta cidade de João Câmara. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de jul. 
Postado nos Correios 19 de 
jul. 

89 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo, que seja feito os serviços de instalação de tela de pro-
teção na quadra de esportes localizada no Bairro do Barroso. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de jul. 
Enviado à secretaria de 
Obras em 13 de jul. 

90 

Solicita que seja realizada sessão solene de homenagem a profes-
sora Claudia Santa Rosa, nossa conterrânea, pela sua assunção ao 
cargo de secretária estadual de Educação do Rio Grande do Norte, 
cuja data deverá ser definida em comum acordo com a homenage-
ada. 

Vereador 
Aldo                

Torquato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de jul. 

91 

Solicita ao senhor Prefeito Municipal, Ariosvaldo Targino de Ara-
újo, que informe a esta casa, por escrito, por quais motivos o pa-
gamento dos servidores municipais está sendo feito com atraso, 
cuja informação deverá ser prestada no prazo de 15 dias, nos ter-
mos do disposto no art. 17, inciso XVII da Lei Orgânica Munici-
pal. 

Vereador 
Aldo                

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de jul. 
Enviado à prefeitura em 13
de jul. 

92 

Solicita a Senhora Secretária Municipal de Saúde, que determine o 
retorno do atendimento as comunidades rurais de Passagem dos 
Caboclos e Ladeira Grande pelo médico do PSF de Valentim. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de jul. 
Enviado à secretaria de 
Saúde em 13 de jul. 

93 

Solicita a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de João Câmara 
que seja realizada uma inspeção no Hospital Regional Josefa Go-
deiro, localizado nesta cidade de João Câmara e, se for necessário, 
a resolução do problema. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de jul. 
Enviado à promotoria Pú-
blica em 27 de jul. 

94 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja instalada uma lombada (redutor de velocida-
de) na Rua Alexandre Câmara (defronte o Bar de Sunil). 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de jul. 
Enviado à secretaria de 
Obras em 27 de jul. 

95 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras que determine a 
realização dos serviços de instalação de luminárias e reposição de 
lâmpadas queimadas na comunidade de Brejinho II, reclamada 
pelos seus moradores. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de ago. 
Enviado à secretaria de 
Obras em 02 de ago. 

96 

Solicita ao Senhor Governador, Robinson Faria que fosse feita a 
liberação da gratuidade d’água (taxa de isenção) pela Caern desti-
nada ao Abatedouro Municipal e ao consumo humano das pessoas 
afetadas pela suspenção da Operação Carro-Pipa coordenada pelo 
Exército brasileiro no Município de João Câmara. 

Vereador 
Gilberto  
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de ago. 
Enviado ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;à 
secretaria de Obras em 02
de ago. 

97 

Solicita aos senhores Senador Garibaldi Filho e ao Deputado Fede-
ral, Walter Alves, que sejam solicitadas medidas emergenciais ao 
Governo Federal para a ampliação da Operação Carro-Pipa objeti-

Subscrito 
pôr todos os 
vereadores 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de ago. 
Enviado via e-mail em 02 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

vando a distribuição de água diante da situação inacessível do 
fornecimento na zona rural do Município de João Câmara suspen-
so pelo Exército brasileiro. 

presente: 
Ailton, 

Amistrong 
Aldo, Dani-
el Gilberto, 
Holderlin e 

Mestre 

de ago. 

98 

Solicita ao Senhor Coordenador da Operação Carro-Pipa do 17º 
Grupo de Artilharia de Campanha do Exército, Sgtº Felício, medi-
da emergencial ao Governo Federal para a ampliação da Operação 
Carro-Pipa objetivando a distribuição de água diante da situação 
inacessível do fornecimento na zona rural do Município de João 
Câmara suspenso pelo Exército brasileiro. 

Subscrito 
pôr todos os 
vereadores 

presente 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de ago. 
Entregue em mãos pela 
presidência em 03 de ago. 

99 

Solicita ao Senhor Deputado Federal, Beto Rosado, que seja solici-
tada medida emergencial ao Governo Federal para a ampliação da 
Operação Carro-Pipa objetivando a distribuição de água diante da 
situação inacessível do fornecimento na zona rural do Município 
de João Câmara suspenso pelo Exército brasileiro. 

Subscrito 
pôr todos os 
vereadores 

presente 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de ago. 
Enviado via e-mail em 02 
de ago. 

100 

Solicita a Superintendência Regional do DNIT que seja instalado 
um Semáforo no cruzamento da Rua Ver. Antonio Honorato (anti-
ga Rua da Esperança) com a BR-406 – perímetro urbano desta 
cidade. 

Vereador 
Ailton               
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de ago. 
Postado nos Correios em 
09 de ago. 

101 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja instalada uma lombada (redutor de velocida-
de) na Rua João Monteiro de França (defronte o Mercadinho de 
“João Batata”). 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de ago. 
Enviado à secretaria de 
Obras em 09 de ago. 

102 

Solicita ao Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do 
Norte (DETRAN/RN) que seja instalado um semáforo na Rua Ver. 
José Severiano da Câmara com a Rua Ver. Antonio Honorato, no 
Bairro Centro, desta cidade. 

Vereador 
Ailton               
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 15 de ago. 
Postado nos Correios 
...........em 09 de ago. 

103 

Solicita a Sra. Julianne Faria, Secretária Estadual do Trabalho, da 
Habitação e da Assistência Social (SETHAS) que seja procedida a 
imediata emissão documental de carteiras de identidade (RG) e de 
trabalho (CTPS) pela Central do Cidadão desta cidade. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de ago. 
Postado nos Correios em 
31 de ago. 

104 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Ariúdson Tar-
gino, que determine a realização dos serviços de drenagem (esca-
vação) das águas pluviais (água da chuva) em trecho de terreno 
localizado defronte o Centro Administrativo no Bairro Antonio 
Lucas de Araújo. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de ago. 
Enviado à secretaria de 
Obras em 24 de ago. 

105 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os servi-
ços de apiçarramento da estrada que interliga a comunidade do 
Matão de São Sebastião com a comunidade do Matão de Joana 
Libório. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de ago. 
Enviado a Prefeitura em 31
de ago. 

106 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o serviço 
de construção de um tanque para água (para servir na limpeza) no 
cemitério público da comunidade de Arisco de Sutero. 

Vereador 
Aldo                  

Torquato             

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de out. 
Enviado a Prefeitura em 03
de nov. 

107 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja doado um lote de 
terreno com no mínimo 1.000 m2 de superfície (25,00 m X 40,00 
m) ao Governo Estadual para construção do prédio da Central do 
Cidadão, dentro do programa “RN Sustentável”. 

Vereador 
Aldo         

Torquato e 
Gilberto 
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de out. 
Enviado a Prefeitura em 03
de nov. 

108 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a constru- Vereador Aprovado à unanimidade 
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ção de uma lombada na Rua Marilia Amélia Alves Barbosa locali-
zada na Comunidade de Assunção (Obs.: rua lateral do PET e que 
a referida construção seja defronte a residência de D. Malvina). 

Gilberto 
Honorato 

do plenário em 21 de nov. 
Enviado a Prefeitura em 22
de nov. 

109 

Requerem que seja criada uma Comissão Especial de Inquérito –
CEI, para investigar a aplicação dos valores pagos pelo então pre-
sidente desta Casa, vereador Mestre Raimundo, na construção da 
obra de gabinetes e no serviço de tombamento de bens materiais 
(imóveis e móveis) integrantes deste Poder Legislativo. 

Vereadores 
Amistrong, 

Daniel                   
e                      

Holderlin 

Aprovado por 06 (seis) 
votos favoráveis e 01 (um) 
contrário no plenário em 28
de nov.  

110 

Solicita a Secretária Estadual da Educação e da Cultura, Claudia 
Santa Rosa, que seja feita junto ao governo estadual a cessão da 
Escola Estadual Monsenhor Luiz Lucena a Prefeitura Municipal de 
João Câmara para uso da comunidade local. 

Vereador 
Holderlin 

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de nov. 
Postado nos Correios em 
23 de nov. 

111 

Solicita a presidência desta Casa que, ouvido o Plenário, seja reali-
zada uma Sessão Solene no IFRN local dia 30 (quarta-feira), às 15 
horas, pela lembrança do fato histórico dos abalos sísmicos ocorri-
do em 30-11-1986 neste município, 30 anos atrás. 

Vereador 
Aldo                  

Torquato             

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de nov.  

112 

Solicita que seja direcionado oficio ao deputado estadual Álvaro 
Dias para que seja viabilizado recursos financeiros através de 
emenda parlamentar para aquisição de um veiculo tipo ambulância 
para o Hospital Regional Josefa Godeiro, de nossa cidade. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de nov. 
Postado nos Correios em 
29 de nov. 

113 

Requer que seja direcionado oficio ao Superintendente do DNIT 
no RN, Ézio Gonçalves, solicitando-o que seja executado os servi-
ços de instalação de faixa de travessia de pedestres nos dois semá-
foros existentes na rodovia BR-406 no trecho de perímetro urbano 
desta cidade, para a segurança dos usuários. 

Vereador 
Daniel             

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de dez. 
Postado nos Correios em 
13 de dez. 

114 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os servi-
ços de recuperação do calçamento na comunidade de Morada No-
va. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de dez. 
Enviado a Prefeitura em 13
de dez. 

115 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os servi-
ços de coleta do lixo no Conjunto Habitacional Jardim das Marga-
ridas localizado a margem a BR 406 (próximo ao Posto Santana). 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de dez. 
Enviado a Prefeitura em 13
de dez. 

 
 

 
 


