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N. º  De que se trata? Autoria Situação 

001 

Solicita a Senhora Governadora que seja enviado 02 (duas) 
motolâncias (dupla de Mike) para este município visando à 
melhora no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SA-
MU) desta cidade. 

Vereador           
Ailton               
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de nov. 
Postado à Sesap em 26 de 
fev. 

002 

Solicita ao Senhor Secretário Estadual de Saúde o a instalação 
de uma unidade da UNICAT nesta cidade para distribuição de 
medicamentos aos pacientes de doenças crônicas e/ou portado-
ra de enfermidades degenerativas. 

Vereador                 
Ailton               
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de fev. 
Postado à Governadoria em 
26 de fev. 

003 

Solicita que seja encaminhado expediente ao Senhor Diretor 
Geral do Detran solicitando-o informações sobre os semáforos 
a serem instalados nesta cidade de João Câmara nos cruzamen-
tos da BR-406 com as ruas Jerônimo Câmara e Antônio Proen-
ça. 

Vereador               
Aldo              

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de fev. 
Postado ao Detran em 26
de fev. 

004 

Solicita que seja submetido à votação em Plenário as prestações 
de contas do Prefeito Municipal Ariosvaldo Targino de Araujo 
referente ao exercício de 2004, tendo em vista o Parecer con-
clusivo e entregue pela Comissão Especial à Mesa Diretora 
desta Casa Legislativa. 

Vereador     
Daniel           

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de fev. 

005 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja adquirido um 
aparelho de Teste Ergométrico e destinado a Secretaria Muni-
cipal de Saúde para a realização de exames de esforço físico. 

Vereador     
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mar. 
Enviado à prefeitura em 10
de mar. 

006 

Solicita que seja convidada a estar nesta Casa, preferencialmen-
te, na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 10, a diretora do 
hospital regional desta cidade, Dra. Denise Aragão, para falar 
sobre o funcionamento daquela unidade hospitalar. 

Vereador                
Aldo              

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mar. 
Enviado a Sra. Denise em 
07 de mar. 

007 

Solicita que seja enviado oficio ao Sr. Flavio Veras (ex-prefeito 
de Macau) no sentido de que seja murado o terreno de sua pro-
priedade que se localiza nas esquinas das ruas Ver. José Severi-
ano da Câmara e Francisco Calaça, no centro desta cidade (em 
frente ao Cartório e próximo a Caixa Econômica Federal). Em 
virtude do prédio está em ruínas e enfeando a nossa cidade. 

Vereador                
Aldo              

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mar. 

008 

Solicita à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Hídricos os serviços de limpeza nos dessalinizadores das 
comunidades rurais de Serrote de São Bento e Cauaçu, bem 
como a instalação de um dessalinizador no poço tubular da 
comunidade rural de Lagoa de São José. 

Vereador           
Mestre                   

Raimundo 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de mar.  

009 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal as seguintes informações 
relacionadas ao carnaval de Pedra D’água este ano: qual foi o 
valor gasto com os festejos do evento? Especificar as pessoas 
Física-Jurídica doadora e/ou patrocinadora do evento; e quais 
os proprietários de ônibus que fizeram o transporte de pessoas 
para o evento?. 

Vereador               
Holderlin      

Silva  

Desaprovado por 7 X 2 
votos. 
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010 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja negociado com 
a Empresa 2 A – ganhadora da licitação para o recapeamento 
asfáltico da rodovia RN-023 no trecho compreendido ente a 
cidade de João Câmara e a comunidade de Riacho Seco – a 
permuta do ISS para a pavimentação asfáltica do trecho da Rua 
Antônio Proença partindo da BR-406 até o término do calça-
mento (sentido Assunção). 

Vereador               
Luiz            
de                     

Berré 

Retirado da pauta de vota-
ção pelo seu autor. 

011 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído 02 
(dois) redutores de velocidade (lombadas) defronte a Escola 
Municipal Cicero Varela. 

Vereador               
Amistrong                 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de mar. 
Enviado à prefeitura em 12
de mar. 

012 

Solicita que seja convidado a vir a estar nesta Casa, preferenci-
almente, na sessão ordinária da próxima segunda-feira, dia 24, 
o ex-diretor do hospital regional desta cidade, Sr. Fábio Gui-
lherme, para falar sobre o período em que passou a frente da-
quela unidade hospitalar. 

Vereador                
Aldo              

Torquato 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de mar. 

013 

Solicita a presidência da Câmara Municipal que promovido 
pela Coleção Baixaverdense da Câmara Municipal, seja publi-
cado à custa desta Casa Legislativa um livro de poesias de au-
tores locais (da terra natal), por ocasião do Dia da Cultura, co-
memorado em 02 de junho. 

Vereador                
Aldo              

Torquato 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de mar. 

014 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalado um 
abrigo de passageiros a margem da BR-406 defronte o IFRN 
(sentido João Câmara-Taipu). 

Vereador             
Amistrong               

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de mar. 
Enviado à prefeitura em 24
de mar. 

015 
Solicita a Senhora Governadora, Rosalba Ciarlini, os devidos 
esclarecimentos sobre a redução da quantidade do leite distri-
buído na cidade de João Câmara. 

Vereador            
Amistrong            

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de mar. 
Postado à Governadoria em 
24 de mar. 

016 

Solicita a Senhora Secretária Municipal de Ação Social que 
seja feita as aquisições de 20 colchoes d’água, 20 cadeiras-de-
rodas, 20 bengalas e 20 muletas para ser emprestados às pesso-
as carentes que desses objetos necessitem. 

Vereador            
Ailton               
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de mar. 
Enviado à secretaria de 
Açao Social em 26 de mar. 

017 
Solicita a Senhora Governadora que seja instalada uma unidade 
de Banco de Sangue no Hospital Regional Josefa Godeiro, 
nesta cidade. 

Vereador            
Ailton               
Gomes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de mar. 
Postado à Governadoria em 
26 de mar. 

018 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja concluída a 
pavimentação a paralelepípedo da Rua Sampaio Correia locali-
zada no Bairro da Vila Nova, nesta cidade. 

Vereador               
Holderlin      

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de mar. 
Enviado à prefeitura em 26
de mar. 

019 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a) que os conselheiros 
tutelares tenham um reajuste salarial, sendo o valor apropriado 
de 02 salários mínimo anual vigente no País; b) que seja estipu-
lado o valor de R$600,00 (seiscentos reais) mensais para con-
sumo de gasolina pelo veiculo do Conselho Tutelar; c) que seja 
solicitado ao Juiz desta Comarca 03 (três) Agentes do Judiciá-
rio para proteção aos conselheiros tutelares; e d) que seja fixa-
do uma ajuda de custo para o Conselho Tutelar para as despe-
sas com alimentação, deslocamento, hospedagem ou diárias, 
quando houver viagens. 

Vereador               
Mestre                  

Raimundo 

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

020 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada uma 
lombada na Rua Terezinha Câmara, nas proximidades do Moto 
táxi Confiança. 

Vereador            
Mauricio          
Caetano 

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

021 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada a ilu- Vereador             Aprovado à unanimidade 



N. º  De que se trata? Autoria Situação 

minação pública no Assentamento Maria das Graças. Mauricio            
Caetano 

do plenário em 31 de mar. 
Enviado à prefeitura em 02
de abr. 

022 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído uma 
unidade escolar no Assentamento Maria das Graças. 

Vereador            
Mauricio            
Caetano 

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

023 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
galeria na Travessa Antônio Bezerra (Bairro da Vila No-
va/próximo da Serraria) para escoamento d’água das chuvas. 

Vereador             
Amistrong           

Bezerra 

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

024 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
galeria na Rua São Pedro para escoamento d’água das chuvas. 

Vereador            
Amistrong          

Bezerra 

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

025 

Solicita que seja encaminhado oficio a Caern com cópia para a 
prefeitura solicitando que seja feito o conserto da tampa do 
registro de distribuição d’água localizado na Rua Ver. José 
Severino da Câmara (defronte a Câmara Municipal). 

Vereador            
Amistrong           

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de mar. 
Enviado à prefeitura e Ca-
ern em 02 de abr. 

026 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a pavimen-
tação a paralelepípedo da Travessa Lopes Trovão (ao lado do 
Mercadinho Dois Irmãos). 

Vereador             
Mestre                  

Raimundo 

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

027 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada uma 
academia ao ar livre na praça localizada no Cj. Cohab. 

Vereador               
Luiz            
de                     

Berré 

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

028 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada uma 
academia ao ar livre na comunidade de Assunção. 

Vereador               
Luiz            
de                     

Berré 

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

029 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada uma 
academia ao ar livre na comunidade de Morada Nova. 

Vereador               
Luiz            
de                     

Berré 

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

030 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que a Rua Joao Teixeira 
(em toda a rua) passe a ser via somente de mão única saindo 
para a Rua Ver. Antônio Honorato. 

Vereador            
Ailton               
Gomes 

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

031 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os 
serviços de pavimentação em paralelepípedo na Rua Maria 
Estevão localizada no Bairro Bela Vista (paralela ao muro do 
hospital regional). 

Vereador          
Ailton               
Gomes 

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

032 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que o terreno onde fun-
cionava o anexo (fataria) do antigo abatedouro municipal seja 
construído uma quadra de vôlei de areia para os desportistas do 
Bairro do Ceac. 

Vereador            
Amistrong          

Bezerra 

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

033 
Solicita a direção da Caern que seja realizado os serviços de 
extensão do abastecimento d’água para a comunidade de Breji-
nho III objetivando fornecer água a 30 (trinta) famílias. 

Vereador               
Gilberto                 
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de abr. 
Postado a Caern em 15 de 
abr. 

034 

Solicita a Senhora Secretária Municipal de Educação que seja 
inserida no Plano de Ações Articuladas – PAR – a climatização 
das salas de aula através da aquisição de aparelhos de ar-
condicionados para as escolas da rede pública municipal de 
João Câmara. 

Vereador            
Mauricio          
Caetano 

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

035 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam construídos Vereador            Aprovado à unanimidade 
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banheiros públicos nos cemitérios do município de João Câma-
ra. 

Mauricio          
Caetano 

do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 23
de abr. 

036 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Educação, que seja feito a contratação de profis-
sionais Psicopedagogos para a rede municipal de ensino. 

Vereador        
Daniel               

Enfermeiro 

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

037 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que envie a esta Câmara 
Municipal projeto de lei dispondo sobre a concessão de reajuste 
salarial aos diretores e vice-diretores das escolas municipais e 
ASG’s. 

Vereador          
Holderlin              

Silva 

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

038 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito o cumpri-
mento da Lei Municipal 297/2009 que “obriga a Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo e as empresas que venham 
prestar serviço de coleta de lixo a distribuir botas, luvas e más-
caras para os coletores de lixo (garis) no Município de João 
Câmara, e dá outras providências”. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

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

039 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal Que seja feito a realiza-
ção dos serviços de recuperação da lombada (quebra-molas) 
localizada na Rua Ver. José Severiano da Câmara – próximo ao 
Mercadinho 3 Irmãos. 

Vereador          
Holderlin             

Silva 

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

040 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito a constru-
ção de uma lombada (quebra-molas) na Rua Miguel Seabra –
próximo a casa do policial Trindade. 
 

Vereador          
Holderlin             

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de mai. 
Enviado à prefeitura em 09
de mai. 

041 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito a constru-
ção de uma lombada (quebra-molas) na Rua Joaquim Miranda 
– defronte a residência do Sr. Alexandre. 
 

Vereador        
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de mai. 
Enviado à prefeitura em 09
de mai. 

042 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito a constru-
ção de uma lombada (quebra-molas) na Rua Pedro Torquato –
defronte a residência da Sra. Dalvirene. 
 

Vereador        
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de mai. 
Enviado à prefeitura em 09
de mai. 

043 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que preste esclarecimen-
to a Câmara Municipal sobre o porquê, até a presente data, não 
ter sido implantado nesta prefeitura o Portal da Transparência 
(Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 12.527 de 2011). 

Vereador            
Holderlin            

Silva 
A R Q U I V A D O 

044 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja remetido a Câ-
mara Municipal a relação, por secretaria, dos servidores muni-
cipais efetivos, contratados e comissionados com suas respecti-
vas funções, salários e gratificações. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Desaprovado por 07 votos 
a 02 na sessão ordinária de 
19.05.2014. 

045 

Solicita a Senhora Secretária Municipal de Educação que preste 
os seguintes esclarecimentos a Câmara Municipal: a) quantas 
escolas estão incluídas no Programa ‘Mais Educação’; b) quan-
tos monitores existem para a atividade do Programa, sua forma 
de contratação e salários; c) e Extratos bancários das escolas 
incluídas no Programa ‘Mais Educação. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Desaprovado por 07 votos 
a 02 na sessão ordinária de 
19.05.2014. 

046 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a conclusão 
dos serviços da bueira localizada no Bairro do Barroso. 

Vereador            
Mauricio          
Caetano 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mai. 
Enviado à prefeitura em 27
de mai. 

047 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja disponibilizado 
um advogado, um dia por semana, para atender a demanda do 
Conselho Tutelar. 

Vereador            
Mauricio          
Caetano 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mai. 
Enviado à prefeitura em 27
de mai. 

048 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os 
serviços de terraplenagem e roço na estrada que interliga a BR-

Vereador            
Mauricio          

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mai. 
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406 ao Assentamento Santa Terezinha. Caetano Enviado à prefeitura em 27
de mai. 

049 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a doação 
de um lote de terreno urbano medindo 10,00 m X 25,00 m da 
prefeitura para construção de um templo (igreja) para a ‘As-
sembléia de Deus Bom Retiro’ nesta cidade. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

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

050 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que preste os seguintes 
esclarecimentos a Câmara Municipal a) quais datas estão pre-
vistas para a conclusão das obras do centro administrativo e das 
quadras de esportes localizadas nas escolas Cicero Varela e 
Alzira Matias; e b) quais datas estão previstas para a inaugura-
ção do centro administrativo, das quadras de esportes localiza-
das nas escolas Cicero Varela e Alzira Matias e da Creche do 
Ceac. 

Vereador               
Gilberto                 
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de jun. 
Enviado à prefeitura em 05 
de jun. 

051 

Solicita ao Sr. Walter Fernandes, Superintendente Regional do 
DNIT/RN que seja instalada câmara de avanço de sinal nos 
semáforos e marcadores divisores de pista (cabeças de gato) na 
rodovia BR-406 dentro do perímetro urbano desta cidade. 

Vereadores               
Ailton                 

Gilberto                 
Mestre 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de jun. 
Postado ao DNIT em 05 de 
jun. 

052 

Solicita ao Sr. Demétrio Torres, Diretor Geral do DER/RN que 
seja feita a implantação de 03 (três) lombadas na rodovia RN-
120 no trecho urbano do Distrito de Queimadas, neste municí-
pio, colocadas defronte ao Restaurante Sonho Meu, Cj. Cidade 
de Deus e a emissora de rádio Trigem FM. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de jun. 
Postado ao DER em 05 de 
jun. 

053 

Solicita ao Sr. Demétrio Torres, Diretor Geral do DER/RN que 
seja feito os serviços de remoção de animais e roço das mar-
gens da RN-120, trecho de 57 km, ligando João Câmara a São 
Bento do Norte. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de jun. 
Postado ao DER em 05 de 
jun. 

054 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito a constru-
ção de um abrigo de passageiros (parada de ônibus) defronte a 
escola 16 de Julho no Distrito de Queimadas (sentido distri-
to/Assst. Modelo II). 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de jun. 
Enviado à prefeitura em 05 
de jun. 

055 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito a pavimen-
tação a paralelepípedo do largo do cemitério do Distrito de 
Queimadas a partir do muro até a margem da rodovia, como 
também que seja realizado os serviços de construção de uma 
bueira no córrego que dá acesso a comunidade de Baixa do 
Novilho. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de jun. 
Enviado à prefeitura em 11
de jun. 

056 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da Praça 
Antônio Justino de Souza, localizada no centro, com as seguin-
tes providências: piso no canteiro central, plantação de árvores 
no canteiro central, iluminação no canteiro central, padroniza-
ção dos quatro quiosques (de responsabilidade dos permissio-
nários), abrigo de passageiros na praça de táxi com banheiro, 
padronização da praça de táxi com placas indicativas e locais 
dos veículos de aluguéis. 

Vereador            
Amistrong           

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de jun. 
Enviado à prefeitura em 11
de jun. 

057 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de restauração e saneamento na rede de esgoto dos 
banheiros públicos localizados na Praça Mons. Freitas. 

Vereador            
Amistrong           

Bezerra 

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

058 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os 
procedimentos para disponibilidade de uma área de fácil acesso 
e, próximo ao centro da cidade, para fixação do ponto dos car-
roceiros. 

Vereador            
Amistrong           

Bezerra 

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

059 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os 
procedimentos cabíveis para o não estacionamento de veículos 
que não seja taxi (veículos e motos) no ponto de taxi localizado 
na Praça Antônio Justino de Souza. 

Vereador            
Amistrong           

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de jul. 
Enviado à prefeitura em 16
de jul. 
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060 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os 
serviços de construção de uma pracinha pública na Rua Ver. 
Francisco Zabulon – Cj. IPE, nesta cidade. 

Vereador            
Daniel                     

Enfermeiro 

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

061 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os 
serviços de recuperação do calçamento no prolongamento das 
ruas Duque de Caxias e Cicero Varela (defronte o Correios), 
Bairro Centro. 

Vereador            
Daniel                  

Enfermeiro 

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

062 

Solicita ao Senhor Superintendente do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT/RN) que proceda a 
operação tapa-buraco na rodovia BR-406 na extensão de João 
Câmara a Natal, em razão dos buracos existentes na rodovia. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de jul. 
Postado ao DNIT em....  de 
jul. 

063 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que a prefeitura munici-
pal assuma o compromisso de não reivindicar a área da Fazen-
da Pecol para destinação de um parque industrial, tendo em 
vista que a referida área está ocupada por integrantes do Mo-
vimento Sem Terra. 

Vereadores            
Amistrong      

Bezerra              
e                          

Mauricio         
Caetano 

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

064 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a inclusão 
de portadores de deficiências no quadro de contratados pela a 
prefeitura municipal e suas respectivas pastas. 

Vereador   
Fernando    

Guilherme 

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

065 

Solicita a presidência desta Casa que seja realizada uma audi-
ência pública para discutir sobre “As Politicas Públicas de 
Combate as Drogas” e convidando para que participem: os 
secretários municipais de Educação, Saúde, Esportes e Ação 
Social, profissionais do CAPS, Conselho Tutelar, Ministério 
Público, paróquia, igreja evangélica, CDL, diretores de escolas 
publica e privada e imprensa. 

Vereador   
Fernando    

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de jul.  

066 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita o fiel cum-
primento da Lei Municipal 035/1999, que cria o Departamento 
Municipal de Transito – Demutran, na estrutura administrativa 
municipal e define as atribuições da política de transportes de 
passageiros, e dá outras providências. 

Vereador                
Aldo              

Torquato 

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

067 

Solicita que seja convocada a senhora Secretária Municipal de 
Saúde Andrelúcia Cordeiro para participar de sessão na Câmara 
Municipal para falar sobre a implantação do hospital municipal 
de pronto atendimento. 

Vereador                
Daniel               

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de jul. 
Enviado à secretária em 29  
de jul. 

068 

Solicita a direção da Cosern que informe a Câmara Municipal 
os valores da arrecadação mensal da taxa de iluminação pública 
mediante contrato firmado com a Prefeitura Municipal de João 
Câmara, para manutenção e ampliação da iluminação pública. 

Vereador                
Aldo              

Torquato 

Aprovado por 06 votos a 
01 em 28 de jul. Postado a 
Cosern em 29  de jul. 

069 

Solicita que seja convocado o senhor Procurador Geral do Mu-
nicípio, Pedro Fernandes de Queiroz Junior, para participar de 
sessão na Câmara Municipal para falar sobre a ação judicial 
que visa impedir a realização de greves ou manifestações pelos 
professores nas escolas da rede municipal de ensino. 

Vereador                
Aldo              

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de jul. 
Enviado à procuradoria em
29  de jul. 

070 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os 
serviços de construção de uma lombada (redutor de velocidade) 
na Rua Alexandre Câmara – antes da panificadora João Paulo 
II. 

Vereador                
Amistrong            

Bezerra  

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

071 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de apiçarramento da frente do cemitério localizado na 
comunidade de Morada Nova e instalação de placas de sinali-
zação do cemitério nos dois sentidos da BR-406. 

Vereador                
Amistrong            

Bezerra 

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

072 solicitando que seja solicitado ao Senhor Secretário Estadual de 
Saúde, Luiz Roberto Leite Fonseca que os médicos concursa-

Vereador                
Fernando               

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de jul. 
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dos e recém-convocados pelo Governo do Estado sejam direci-
onados ao hospital regional de João Câmara em caráter de ur-
gência. 

Guilherme  Postado à secretaria em 29  
de jul. 

073 

Solicita ao Senhor Secretário Estadual do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos, Luciano Cavalcanti Xavier que seja execu-
tada obra de perfuração e instalação de um poço tubular na 
comunidade de São Geraldo precisamente na propriedade do 
Sr. Juvenal Firmino de Melo, para atender 10 (dez) famílias 
daquela localidade. 

Vereador                
Holderlin            

Silva  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de jul. 
Postado a secretaria em 29  
de jul. 

074 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o ser-
viço de terraplenagem na estrada vicinal que interliga a sede do 
município com a comunidade de Cauaçu. 

Vereador                
Fernando               

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de ago. 
Enviado à prefeitura em 15
de ago. 

075 

Solicita ao Senhor Secretário Estadual do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos, Luciano Cavalcanti Xavier, que seja reali-
zado o serviço de instalação de um dessalinizador no poço tu-
bular existente na comunidade de Valentim. 

Vereador                
Fernando               

Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de ago. 
Postado a secretaria em 21
de ago. 

076 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o ser-
viço de construção de uma lombada (quebra-molas) na Rua 
Francisco Zabulon – próx. ao quiosque de ‘Toinho Locutor’. 

Vereador                
Daniel               

Enfermeiro 

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

077 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Esporte que seja 
disponibilizado, semanalmente, o ginásio poliesportivo “Ze-
zão” as quartas e sextas-feiras no horário das 19 às 21 horas 
para a prática de esporte (futebol de salão) pôr pessoas da 3ª 
idade. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

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

078 
Solicita a Senhora Secretária Municipal de Saúde que seja feita 
a contratação de médicos mastologista e endroconolgista para a 
prestação de serviços na rede municipal de Saúde. 

Vereador                
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de ago. 
Enviado à secretaria em 28 
de ago. 

079 

Solicita a Senhora Secretária Municipal de Educação que seja 
prestado esclarecimentos a Câmara Municipal sobre a suspen-
são do fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede 
municipal de ensino, tendo em vista que a merenda é garantida 
pelo ‘Programa Mais Educação’ do Governo Federal. 

Vereador            
Holderlin           

Silva 

Desaprovado em plená-
rio por 06 votos a 01 em 
25 de ago. 

080 

Solicita a Senhora Secretária Municipal de Saúde que seja pres-
tado esclarecimentos a Câmara Municipal sobre os motivos da 
paralisação das obras de construção das UBS (Unidade Básica 
de Saúde) no Bairro da Cohab e comunidade rural de Valentim. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de ago. 
Enviado à secretaria em 26  
de ago. 

081 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja feita a prestação de serviços com a instala-
ção de luminárias e reposição de lâmpadas em todas as ruas da 
comunidade rural de Passagem dos Caboclos. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de ago. 
Enviado à secretaria em 28  
de ago. 

082 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a prestação 
de serviços com a instalação de uma base para a Policia Militar 
na comunidade de Amarelão. 

Vereador            
Amistrong              

Bezerra  

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

083 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que a prefeitura autorize 
o serviço de engenharia e arquitetura do município disponibili-
zar os projetos de construção dos quiosques da Praça Antônio 
Justino de Souza, bem como o Alvará de Construção e uma 
autorização para que enquanto durar a obra que possam os 
permissionários trabalharem próximo aos referidos quiosques. 

Vereador                
Amistrong              

Bezerra 

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

084 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os 
serviços de complementação a paralelepípedo da Rua Pref. 
Francisco Maia (Rua do Torreão Casa Show). 

Vereador                
Amistrong              

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de ago. 
Enviado à prefeitura em 26  
de ago. 
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085 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja executado o 
serviço de terraplenagem na estrada vicinal que interliga o As-
sentamento Açucena com a BR-406. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de set. 
Enviado à prefeitura em 04
de set. 

086 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja adquirido um 
caminhão munck com cesto aéreo e contratação de dois eletri-
cistas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria 
de Obras. 

Vereador                
Daniel               

Enfermeiro 

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

087 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado con-
curso público para Guarda Municipal da Prefeitura. 

Vereador                
Amistrong              

Bezerra 

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

088 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de um 
velório público municipal, próximo ao cemitério, no Distrito de 
Queimadas. 

Vereador                
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de set. 
Enviado à prefeitura em 30
de set. 

089 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de uma 
praça com academia para idosos (3ª idade) no Bairro Bela Vis-
ta. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de set. 
Enviado à prefeitura em 30
de set. 

090 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a restauração da lombada 
na Rua Ver. Antônio Honorato (defronte o Mercadinho Espe-
rança). 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de set. 
Enviado à prefeitura em 30
de set. 

091 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de duas 
lombadas na Rua Antônio Proença (uma defronte a Oficina de 
Chico Dantas e a outra próxima a Padaria Pão de Mel). 

Vereador                
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de set. 
Enviado à prefeitura em 30
de set. 

092 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a pavimentação a parale-
lepípedo da Rua Maria Estevão localizada no Bairro Bela Vis-
ta. 

Vereador                
Amistrong              

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de set. 
Enviado à prefeitura em 30
de set. 

093 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a pavimentação a parale-
lepípedo da rua projetada s/n º (doravante, por projeto de lei, 
terá a denominação de José Ari) localizada no Loteamento 
Residencial Sol Nascente, situado à margem esquerda da rodo-
via RN 023, sentido sede do município/Assunção - área urbana 
desta cidade. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de out. 
Enviado à prefeitura em 08
de out. 

094 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretária Municipal 
de Educação que determinem o envio do projeto de lei que 
implanta o plano de cargos, carreira e remuneração dos funcio-
nários do município à Câmara Municipal para apreciação. 

Vereador                
Gilberto              
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de out. 
Enviado à prefeitu-
ra/secretaria em 08  de out. 

095 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja determinado a 
conclusão da pavimentação em paralelepípedo da Travessa 
Ariamiro de Almeida (onde fica o Bar de Zacarias) interligando 
com a Rua Cirilo Leite (Bairro Bela Vista). 

Vereador                
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de out. 
Enviado à prefeitura em .....  
de set. 

096 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja determinado a 
conclusão da pavimentação em paralelepípedo da Rua São Pe-
dro até a linha férrea (sentido Bairro da Vila Nova). 

Vereador                
Amistrong              

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de out. 
Enviado à prefeitura em 08  
de out. 

097 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja determinado os 
serviços de pavimentação em paralelepípedo da Travessa Ma-
noel Bittencourt (paralela a Rua Rita de Farias/Conj. IPE –
próximo à delegacia regional de policia). 

Vereador                
Ailton               
Gomes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de out. 
Enviado à prefeitura em 08  
de out. 

098 
Requer, com base no inciso II do artigo 35 da Lei Orgânica 
Municipal, prorrogamento de licença (sem remuneração) para 
tratamento de interesses particulares por um período de 60 (ses-

Vereador                
Luiz                 
de                        

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de out.  
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senta) dias a contar da data de 30 de setembro a 30 de novem-
bro do corrente ano. 

Berré  

099 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja determinado os 
serviços de construção de uma lombada na Rua Ver. Fatima 
Rafael (defronte a ótica).  

Vereador                
Amistrong              

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de out. 
Enviado à prefeitura em 15  
de out. 

100 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja determinado os 
serviços de instalação de luminárias na posteação localizada na 
Comunidade de Valentim. 

Vereador                
Amistrong              

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de out. 
Enviado à prefeitura em 15 
de out. 

101 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja determinado os 
serviços de instalação de luminárias na posteação localizada no 
Assentamento Chico Santana. 

Vereador                
Mestre                  

Raimundo 

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

102 

Solicita que seja enviado oficio à Cosern para o comparecimen-
to de um seu representante a esta Câmara Municipal, no próxi-
mo dia 24 de novembro, às 15 horas, a fim de relatar a situação 
de todos os débitos do Município de João Câmara para com 
àquela empresa, abrangendo os ajuizados e os não ajuizados. 

Vereador                
Aldo              

Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de nov. 
Levado em mãos próprias 
pelo autor em 11 de nov. 

103 

Solicita que seja convidado a comparecer a esta Casa na pró-
xima segunda-feira (17/11) o empresário José Ronaldo da Cos-
ta a dar explicações ao Legislativo municipal sobre a contrata-
ção de caminhões e ônibus pela empresa “Baixa Verde Locação 
e Serviços Ltda.” para prestarem serviços no transporte à Pre-
feitura Municipal de João Câmara, porém a cerca de 03 (três) 
meses não são efetuados os pagamentos aos proprietários des-
ses veículos pela Contratante. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

Retirado da pauta de vota-
ção pelo autor em 10 de 
nov.  

104 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja determinado os 
serviços de construção de uma quebra-molas (lombada) na rua 
principal do Bairro do Planalto. 

Vereador                
Amistrong               

Bezerra 

 Falta trazer o nome da 
rua – INCONCLUSO - 

105 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja determinado os 
serviços de construção de um abrigo de passageiros na Rua 
Ver. José Severiano da Câmara (ao lado da prefeitura). 

Vereador                
Amistrong              

Bezerra 

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

106 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja determinado o 
envio a Câmara Municipal de cópias da licitação, comprovantes 
de pagamento, contratos e relação dos veículos pela empresa 
Baixa Verde Locação e Serviços Ltda. a serviço da Prefeitura 
Municipal de João Câmara nos exercícios 2013-2014. 

Vereador                
Aldo              

Torquato 

Desaprovado por 05 X 02 
na sessão de 25 de nov.  

107 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
lombada, próximo à residência do Sr. João Nuto, na Rua Tony 
Nascimento, no Bairro São Francisco. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

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

108 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
lombada, próximo à residência do Sr. Zé Cândido, nas proxi-
midades do Bar de Noé, na Rua Ver. Sebastiao Franklin, no 
Bairro São Francisco. 

Vereador            
Holderlin            

Silva 

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

109 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a instalação 
de água e um reservatório dentro do cemitério municipal locali-
zado no Distrito de Queimadas, destinada à limpeza. 

Vereador            
Daniel                

Enfermeiro  

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

110 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja enviado à Câ-
mara Municipal cópia da Nota Fiscal de compra da Motonive-
ladora adquirida pela Prefeitura Municipal, conforme foi dito 
pelo prefeito municipal em sua mensagem anual de 2013, cuja 
compra foi confirmada pelo líder do prefeito na sessão realiza-
da no último dia 25 de novembro. 

 
Vereador            

Aldo                        
Torquato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de dez. 
Enviado à prefeitura em 02
de dez. 
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111 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de postea-
ção com luminárias no Bairro “João Venâncio da Costa” no 
Distrito de Queimadas. 

Vereador               
Luiz            
de                     

Berré 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de dez. 
Enviado à prefeitura em 11
de dez. 

112 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que viabilize a doação de 
um terreno (16 m X 20 m) à Igreja Pentecostal Ministério Água 
Viva localizada no Distrito de Queimadas. 

Vereador                
Gilberto              
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de dez. 
Enviado à prefeitura em 11
de dez. 

113 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja viabilizado a 
abertura da Rua Pref. Severino Elias para dar acesso a Clinica 
da Visão pela rodovia BR-406. 

Vereador               
Luiz            
de                     

Berré 

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

 
 

 
 


