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Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

01 

Solicita a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanis-
mo que seja realizada a manutenção do transporte escolar especi-
al da Acapord.  

Vereadora 
Irani                

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de fev. 
Enviado à secretaria em 18
de fev. 

02 

Solicita ao Secretário Municipal de Saúde que seja agendada 
uma reunião com o Secretário Estadual de Saúde e em comitiva 
com os vereadores irem solicitar providências cabíveis para o 
Hospital Regional Josefa Godeiro para as aberturas de salas de 
parto, centro cirúrgico e de reanimação. Necessita também de 
Raios-X digital, Tomografia Computadorizada e médicos clíni-
cos gerais. 

Vereador             
Daniel                         

Enfermeiro  

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

03 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a terraplena-
gem nas estradas vicinais que interliga a sede do município com 
as comunidades rurais de Lagoa de São José, Ubaeira, Poço de 
Pedra e Cauaçu/Valentim. 

Vereador                
Fernando              
Guilherme  

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

04 

Solicita a Secretaria Municipal de Esportes que seja disponibili-
zado um educador físico para atender a população do Ceac duas 
vezes por semana na quadra do CCI. 

Vereadora 
Kelly                  

Cristine 

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

05 

Solicita a Secretaria Municipal de Obras que seja realizada a 
reposição de lâmpadas e braços de postes na Rua Joaquim Matias 
– Bairro da Cafuringa. 

Vereadora 
Kelly                   

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de fev. 
Enviado à secretaria em 20
de fev. 

06 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a terraplena-
gem na estrada vicinal que dar acesso ao dessalinizador do As-
sentamento Modelo II. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

07 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de pavimentação a paralelepípedo das ruas Joaquim 
Matias, Francisco Soares Figueiredo e Benedito Morais localiza-
dos na comunidade de Queimadas. – zona rural deste município. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

08 

Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra que seja provi-
denciado junto ao Sr. João Maria Cavalcanti, Secretário Estadual 
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, a perfuração de 01 
(um) poço artesiano na comunidade de Valentim – zona rural 
deste município. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

09 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja providenciado junto a Secretaria Municipal de Obras a cons-
trução da calçada e muro da escola Maria Adelaide de França 
localizada na comunidade de Morada Nova. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

10 

Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra, que seja provi-
denciado junto ao Sr. Alexandre de Oliveira Lima, Secretário 
Estadual de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária, a 
distribuição de sementes aos pequenos produtores rurais do Mu-
nicípio de João Câmara. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

11 

Solicita a realização de uma Audiência Pública nesta Câmara 
Municipal para debater a Medida Provisória nr. 871 de 18 janeiro 
de 2019, que trata da Reforma da Previdência do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social – INSS. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de fev. 

12 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja executado semanalmen-
te o serviço de coleta de lixo na comunidade de Oiticica, bem 
como efetuar a divulgação dessa prestação de serviço à comuni-
dade. 

Vereadora         
Irani                     

Antunes  

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

13 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, que seja remetido à câ-
mara municipal cópia do contrato celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de João Câmara e a emissora de rádio 101 FM para a 
apresentação do programa institucional intitulado “Trabalhando 
pelo Desenvolvimento”. 

Vereador         
Pastor                  
Frank                      

Fabiany  

Reprovado por 06 votos a 
04, na sessão ordinária de 
17.03.2019. 

14 

Solicita a esta Casa a realização de audiência pública para deba-
ter evasão escolar, convidando gestores de escolas públicas (es-
tadual e municipal) e privadas, conselho tutelar, ministério públi-
co, SINTE, prefeito, vice-prefeito, CMDCA, Associação das 
escolas privadas (Júnior Souza), secretário de educação, paró-
quia, professores, representantes de igrejas evangélicas, secretá-
rio da SEMTHAS e população em geral. 

Vereadores 
Amistrong 

Bezerra                    
e                               

Fernando                  
Guilherme 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de mar. 

15 

Solicita a esta Casa que seja convidado para a tribuna popular o 
Sr. Marcos Antônio Alexandre da Silva Junior - Gestor Político 
da Busca Ativa Escolar e da Campanha ‘Fora da Escola Não 
Pode” para falar sobre a Campanha “Fora da Escola Não Pode”. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de mar. 

16 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja providenciado junto a Secretaria Municipal de Obras a cons-
trução do muro da escola Elialda Sabino localizada na comuni-
dade do Corte. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

17 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja providenciado junto a Secretaria Municipal de Obras a cons-
trução do muro da Escola Municipal Prof.ª Sônia Varela, nesta 
cidade. 

Vereadora         
Irani                     

Antunes  

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

18 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja providenciado junto a Secretaria Municipal de Obras a cons-
trução de um bueiro na comunidade do Arisco (próximo a rua do 
Cemitério/ao lado residência do Sr. Manoel Vaqueiro). 

Vereadora         
Kelly                      

Cristine  

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

19 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo que seja 
enviada notificação aos Correios para o cumprimento da Lei 
Municipal nr. 464/2014, que insere o Conjunto Residencial Villa 
Verde dentro do perímetro urbano desta cidade. 

Vereadora         
Kelly                      

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de abr. 
Enviado à prefeitura em 10
de abr. 

20 

Solicita que seja encaminhado expediente a direção da Cosern 
para que represente da empresa venha a esta Casa dar explica-
ções sobre as constantes quedas de energia no Bairro Bela Vista, 
nesta cidade. 

Vereador         
Pastor                  
Frank                      

Fabiany  

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

21 

Solicita que seja realizada uma Audiência Pública nesta Casa 
objetivando a discussão para a realização de um plano decenal de 
Desenvolvimento Econômico e Social para João Câmara, no 1º 
ano da década que se inicia o Centenário deste município. 

Vereador         
Pastor                  
Frank                      

Fabiany  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mar. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

22 

Solicita que seja realizada uma Sessão Solene nesta Casa em 
comemoração aos 91 anos de emancipação politica do município 
e, consequentemente, o 1º ano da década que celebrará o Cente-
nário deste município. 

Vereador         
Pastor                  
Frank                      

Fabiany  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mar.  

23 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja realizada a construção 
de uma lombada na Rua Vevinha Benfica (próximo ao Lotea-
mento Rosa dos Ventos) – Bairro Centro desta cidade. 

Vereadora 
Cleonice              
Bezerra 

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

24 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja enviado a Câmara Municipal o Plano de Cargos e Carreira 
dos Agentes Comunitário de Saúde. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

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

25 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja regularizado o repasse dos valores do PMAC e aditivos adi-
cionais dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde dos 
anos anteriores. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

26 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feita aquisição de EPI’s para distribuição aos Agentes Co-
munitários de Saúde. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

27 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feito o serviço de terraplanagem no campo de futebol locali-
zado no Assentamento Maria da Paz. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

28 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo, que seja realizada a reforma 
total nos banheiros públicos localizados na Praça Monsenhor 
Feitas. 

Vereadora 
Cleonice            
Bezerra 

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

29 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja viabilizado junto a Secretaria competente o serviço de terra-
planagem (recuperação) da estrada vicinal que interliga a comu-
nidade de Queimadas a comunidade de Tubibas. 

Vereador         
Francisco            

Matias e Gil-
berto Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

30 

Solicita ao Sr. Daniel de Almeida Dantas, Superintendente do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
em Natal, que seja realizada a recuperação da rodovia BR-406, 
bem com sua pavimentação asfáltica, no trecho compreendido 
entre a Fazenda Santa Luzia e a AABB – perímetro urbano desta 
cidade. 

Vereadora 
Cleonice              
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Postado nos Correios em 
24 de abr. 

31 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja providenciado junto a Secretaria Municipal de Obras a cons-
trução de um abrigo de passageiros defronte o IFRN. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

32 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja providenciado junto a Secretaria Municipal de Obras a via 
de acesso (Pontilhão) sobre o canal localizado no Bairro do Bar-
roso. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

33 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja deslocado o caminhão 
limpa-fossa para atender as necessidades dos moradores do Bair-
ro Boa Vista. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

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

34 

Solicita que seja encaminhado oficio ao padre Josino Raimundo, 
administrador da Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, 
convidando-o a vir a esta Casa para falar sobre a Campanha da 
Fraternidade 2019 com o tema “Fraternidade e Políticas Públi-

Vereadora         
Kelly                     

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à secretaria paro-
quial em 24 de abr. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

cas” e o lema “Serás Libertado pelo Direito e pela Justiça” (Capi-
tulo 1; Versículo 27). 

35 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feito o serviço de apiçarramento da estada vicinal que dar 
acesso ao Brejinho II – conhecida como estrada da areia. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

36 RETIRADO DA PAUTA DE VOTAÇAO. 
Vereador         

Pastor Frank  
Sessão ordinária de 
15.04.19. 

37 RETIRADO DA PAUTA DE VOTAÇAO. 
Vereador         

Pastor Frank 
Sessão ordinária de 
15.04.19. 

38 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizado o serviço de desobstrução da estrada vicinal que 
interliga o Assentamento Chico Santana à lagoa do gado, dando 
acesso aos lotes do referido assentamento. 

Vereador         
Pastor Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mai. 
Enviado à secretaria em 10 
de mai. 

39 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja enviado a esta casa documentos necessários acerca da quan-
tidade e quanto custam os servidores contratados e comissiona-
dos no âmbito da administração municipal. 

Vereador         
Pastor                    
Frank 

Desaprovado por 07 votos 
a 02 na sessão de 
06.05.2019. 

40 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizado o serviço de pavimentação a paralelepípedo da 
Escola XVI de Junho, da frente até a rodovia, na comunidade de 
Queimadas, o qual pedimos que seja providenciado com a maior 
brevidade possível. 

Vereador             
Daniel               

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

41 

Solicita ao Secretário Municipal de Finanças, Sr. Erinaldo Go-
mes, cópia do processo licitatório de nº 069/2019 e informações 
detalhadas acerca da contratação de serviços fotográficos no 
âmbito da secretaria de educação no valor de R$ 17.400,00 (de-
zessete mil e quatrocentos reais). 

Vereador         
Flavio                    
Sami  

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

42 

Solicita a presidência da Câmara Municipal a realização de reu-
nião de Audiência Pública para discussão do tema: Os Desafios 
Para o Mato Grande/Desenvolvimento Territorial em Parcerias 
Público e Privado. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 

43 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
na Semana do Meio Ambiente a ser comemorada de 05 a 07 de 
junho vindouro, seja realizado eventos nas escolas municipais 
visando à conscientização da Ecologia e incentivando os jovens 
da rede municipal de ensino a retirarem embalagens PET do 
meio ambiente, coletando e levando-as para as escola objetivan-
do um destino adequado às mesmas. 

Vereadora         
Irani                     

Antunes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

44 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feito o serviço de pavimentação a paralelepípedo na Rua do 
Cemitério (defronte o cemitério) localizado na comunidade de 
Queimadas. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

45 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feito o serviço de conclusão da pavimentação a paralelepípe-
do da Rua Pedro Torquato localizada no Bairro da Cohab, pas-
sando em frente a Central do Cidadão até a rodovia RN-120. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

46 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizado o serviço de limpeza e capina do mato em ruas do 
Bairro do Barroso. 

Vereador             
Daniel                         

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

47 
Solicita que seja convidada a Sra. Carol Assunção – Diretora do 
Hospital Regional Josefa Alves Godeiro – para comparecer em 

Vereadora 
Aíze               

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de abr. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

Sessão Ordinária desta Câmara Municipal para fazer explanação 
sobre a situação do Hospital, bem como sobre os trabalhos de-
senvolvidos pela equipe nesses primeiros 100 dias de gestão, 
além das dificuldades encontradas por ela ao assumir o posto de 
diretora. 

Bezerra Enviado à direção do hos-
pital em 24 de abr. 

48 RETIRADO DA PAUTA DE VOTAÇAO. 
Vereadora         

Kelly Cristine  
Sessão ordinária de 
06.05.19. 

49 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja construída uma Quadra de Esporte no Assentamento Boa 
Sorte.  

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

50 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja adquirida uma cadeira odontológica completa (com equi-
po/sugador/refletor) para o ESF da comunidade de Assunção 
para a finalidade de atenção à saúde bucal. 

Vereador             
Daniel                         

Enfermeiro  

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

51 RETIRADO DA PAUTA DE VOTAÇAO. 
Vereadora         

Aize Bezerra  
Sessão ordinária de 
06.05.19. 

52 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja realizada a construção 
de uma lombada na Rua Antônio Proença no trecho compreendi-
do entre as igrejas Missão Evangélica e Assembléia de Deus a 
Pioneira – Bairro Centro desta cidade. 

Vereadora 
Cleonice              
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mai. 
Enviado à secretaria em 10 
de mai. 

53 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja viabilizada a construção 
de um bueiro na estrada entre a comunidade de Ladeira Grande e 
o Assentamento – zona rural deste município. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mai. 
Enviado à secretaria em 10 
de mai. 

54 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feita à construção de um abrigo de passageiros (Parada de 
Ônibus) a margem da RN-120 em frente à Escola XVI de Junho 
localizada na comunidade de Queimadas. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

55 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja deslocado o caminhão 
limpa-fossa para atender as necessidades dos moradores das co-
munidades rurais de Ladeira Grande e Passagem dos Caboclos. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mai. 
Enviado à secretaria em 10 
de mai. 

56 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja instalada placas limitantes de velocidade 
(limites estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro) nas prin-
cipais ruas desta cidade. 

Vereadora         
Kelly                     

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mai. 
Enviado à secretaria em 10 
de mai. 

57 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja construída uma praça com academia da 3ª 
idade no terreno descampado localizado na Rua Alexandre Câ-
mara (em frente à Escola Municipal Rafael Fernandes). 

Vereadora         
Kelly                     

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mai. 
Enviado à secretaria em 10 
de mai. 

58 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja realizado o serviço de coleta de lixo no espa-
ço urbano pelo menos duas vezes por semana. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mai. 
Enviado à secretaria em 10 
de mai. 

59 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja realizada a construção de uma lombada na 
Rua Sampaio Correia (em frente ao número 538) e outra lombada 
na Rua Terezinha Câmara (em frente ao Mercado de Zé do Ou-
ro), ambas as ruas localizadas no Bairro da Vila Nova. 

Vereador         
Gilberto               
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mai. 
Enviado à secretaria em 10 
de mai. 

60 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um reservatório de água para o Cemitério de Mo-

Vereador             
Amistrong 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mai. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

rada Nova. Bezerra  Enviado à prefeitura em 10 
de mai. 

61 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a conclusão do calçamento do centro de Morada Nova. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

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

62 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a reforma do vestiário do Estádio Municipal Ma-
noel Anacleto de Lima. 

Vereador             
Daniel                         

Enfermeiro  

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

63 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja realizado o serviço de 
limpeza e capina do mato nos entornos do hospital regional. 

Vereadora         
Aíze                   

Bezerra  

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

64 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja realizado o serviço de 
capinação (vegetação) e limpeza no cemitério da comunidade de 
Arisco de Sutero. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

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

65 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja realizada a construção 
de uma lombada na Rua Adelino Fernandes (defronte ao número 
237), nesta cidade. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

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

66 
Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, a 
aquisição do implemento roçadeira para trator agrícola. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de mai. 
Enviado à prefeitura em 29
de mai. 

67 
Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizada coleta (lixo) regular na comunidade de Valentim. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de mai. 
Enviado à prefeitura em 29
de mai. 

68 
Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra, que seja insta-
lada uma unidade do Corpo de Bombeiros em João Câmara. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de mai. 
Postado nos Correios em 
29 de mai. 

69 

Solicita ao Ilm.º Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do 
Departamento de Estradas de Rodagens (DER/RN) que seja rea-
lizado o serviço de tapa buracos na malha asfáltica da rodovia 
RN-023 no trecho compreendido entre as cidades de João Câma-
ra-Touros. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de mai. 
Postado nos Correios em 
29 de mai. 

70 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja realizado os serviços de 
instalação de braços com luminárias (faltam 14 lâmpadas) nos 
postes de iluminação pública existentes no Bairro “João Venân-
cio da Costa” na Comunidade de Queimadas. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de mai. 
Enviado à secretaria em 29 
de mai. 

71 

Solicita que seja criada pela presidência desta Casa Legislativa 
uma Comissão Especial Mista composta por vereadores e repre-
sentantes da Sociedade Civil Organizada para acompanhamento e 
fiscalização da execução do Concurso Público e Processo Seleti-
vo que fará a Prefeitura Municipal de João Câmara, conforme 
Projeto de Lei nr. 08/2018 aprovado em 13.05.2019. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

                                                 
Desaprovado por 09 votos 
a 02 em plenário em 10 de 
jun. A R Q U I V A D O. 

72 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja viabilizada a 
construção de uma praça com academia para 3ª idade em frente à 
capela São Sebastião, localizada no Matão dos Aristides. 

Vereador             
Daniel                         

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de mai. 
Enviado à prefeitura em 29
de mai. 
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73 

Solicita seja que agendada pela presidência desta Casa Legislati-
va, uma Audiência Pública para debater sobre a necessidade da 
criação de um projeto complementar por parte do Poder Executi-
vo para abertura de mais vagas e diversificação de cargos, inclu-
sive incluindo vagas que contemplem o Ensino Fundamental e 
Médio. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

                                                     
Desaprovado por 09 votos 
a 02 em plenário em 10 de 
jun. A R Q U I V A D O. 

74 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita na comuni-
dade de Morada Nova a pavimentação com resíduo asfáltico em 
toda extensão da rua principal que se inicia na rodovia BR 406 
até a bueira. 

Vereador             
Daniel                         

Enfermeiro  

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

75 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a contratação 
de médicos Neurologista e Gastro (Gastroenterologista) para 
prestarem atendimento no Centro de Saúde do município. 

Vereador             
Daniel                         

Enfermeiro  

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

76 

Solicita que seja convidada a comparecer a esta Casa Legislativa 
a diretora da III Unidade Regional de Saúde Pública (URSAP), 
Sra. Francisca Pereira de Araújo (Tiquinha), para fazer uma ex-
planação sobre o tema “Saúde Pública da Região do Mato Gran-
de: ações e expectativas”. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de jun. 
Enviado à III Regional de 
Saúde em 12 de jun. 

77 

Solicita ao Ilm.º Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do 
Departamento de Estradas de Rodagens (DER/RN) que seja rea-
lizado o serviço de limpeza das margens (roço) da rodovia RN-
120 na extensão que liga a cidade de João Câmara a cidade de 
São Bento do Norte. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de jun. 
Postado nos Correios em 
12 de jun. 

78 

Requer a presidência desta Casa que seja fixado na parede do 
Espaço Cultural Prof. Paulo Pereira dos Santos o quadro do per-
sonagem “Coroné Sabuquinho”, declarado como Patrimônio 
Cultural e Imaterial do Município de João Câmara (Lei Munici-
pal 572/2017). 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

                                                 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de jun. 

79 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja adquirida 100 (cem) lonas para silagem e distribuídas aos 
pequenos criadores da agricultura familiar do município. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

80 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído o muro do cemitério localizado na comunidade 
rural de Riacho Fundo. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

81 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde, Bruno Augus-
to, que seja realizada uma campanha educativa para prevenção e 
controle do mosquito Aedes Aegypti. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

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

82 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Aldo Torqua-
to, que seja realizada um mutirão de limpeza (remoção de entu-
lhos) nas ruas da cidade para prevenção e controle do mosquito 
Aedes Aegypti. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

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

83 

Solicita a presidência desta Casa Legislativa que seja realizada 
uma sessão solene para homenagear os caminhoneiros de João 
Câmara. Requer, ainda que da deliberação tomada seja confecci-
onada comendas para as entrega no momento solene a todos os 
caminhoneiros. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jun.  

84 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja recuperada a es-
trada que liga o Posto Santana até o Matão de Joana Batista 

Vereador      
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jun. 
Enviado à prefeitura em 18
de jun. 
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85 

Solicita a presidência desta Casa Legislativa que seja homenage-
ado o radialista Oliveira Filho com uma Comenda pelos 30 (trin-
ta) anos de atividade profissional. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jun.  

86 

Solicita a presidência desta Casa Legislativa que seja realizado 
uma audiência pública, em data a ser agendada, com o objetivo 
de debater sobre a Comercialização da Produção Agrícola da 
Agricultura Familiar neste município. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jun.  

87 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo, que seja realizada a iluminação pública do Cemitério 
localizado na Comunidade de Amarelão. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

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

88 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja realizada a conclusão da 
pavimentação da Rua Abdon Torquato com betume e colocação 
de cascalhos (acesso a nova Central do Cidadão). 

Vereadora         
Cleonice           
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de jul. 
Enviado à secretaria em 04
de jul. 

89 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído uma escola no Assentamento Maria da Paz, e que 
a referida escola seja edificada na gleba do assentamento. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de jul. 
Enviado à prefeitura em 03
de jul. 

90 

Solicita ao Ilm.º Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do 
Departamento de Estradas de Rodagens (DER/RN) que seja 
construído uma lombada na Rodovia RN-023 no trecho próximo 
ao Assentamento Maria das Graças – Município de João Câmara. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de jul. 
Postado nos Correios em 
04 de jul. 

91 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja realizada a limpeza no 
entorno da escola municipal localizada no Bairro da Cohab. 

Vereadora         
Cleonice           
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de jul. 
Enviado à secretaria em 04
de jul. 

92 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja realizada a pavimenta-
ção das ruas Francisco Soares Filgueira (rua que mora Nego 
Véio) e Pastor Benedito Moraes (rua que fica localizada a igreja 
evangélica) localizadas na Comunidade de Queimadas. 

Vereador         
Daniel                

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 01 de jul. 
Enviado à secretaria em 04
de jul. 

93 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feito o serviço de pavimentação em paralelepípedo na Co-
munidade do Corte. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

94 

Solicita ao Ilm.º Sr. João Caetano, Secretário Municipal de Agri-
cultura, Meio Ambiente, Pecuária e Recursos Hídricos, que seja 
feita uma manutenção no painel elétrico e troca dos filtros do 
dessalinizador do poço tubular localizado na comunidade de 
Cauaçu. 

Vereadora         
Irani                     

Antunes  

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

95 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo, que seja realizado os serviços de 
recuperação da estrada vicinal que interliga as comunidades ru-
rais de Lagoa de São José-Valentim. 

Vereadora         
Irani                     

Antunes  

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

96 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo, que seja realizado os serviços de 
limpeza e reparo do calçamento em várias ruas do Conjunto Ha-
bitacional Rota dos Ventos – situado no perímetro urbano desta 
cidade. 

Vereadora         
Irani                     

Antunes  

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

97 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feito o serviço de restauração da casa de farinha localizada 
Assentamento Boa Sorte. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de jul. 
Enviado à prefeitura em 25
de jul. 
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98 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo, que seja realizado os serviços de 
recuperação do calçamento da Rua Jó Ferreira (interliga a Praça 
Mons. Freitas om a Rua Antônio Proença). 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra  

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

99 

Solicita a presidência desta Casa que seja realizada Audiência 
Pública para discutir o tema “A Reabertura da Sala de Parto do 
Hospital Regional de João Câmara”. 

Vereador         
Pastor                
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de jul.  

100 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja executado a construção de uma Praça no Assentamento San-
ta Luzia III – localizado na zona rural do município 

Vereador        
Francisco            

Matias  

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

101 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja executado a construção de uma Praça no Assentamento Boa 
Sorte – localizado na zona rural do município. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

102 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja executado a construção de uma Praça na Comunidade de 
Tubibas – localizada na zona rural do município. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

103 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo, que seja realizado os serviços de 
pintura e retoque no cemitério público localizado na comunidade 
do Valentim. 

Vereadora         
Irani                     

Antunes  

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

104 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja realizado os serviços de 
limpeza geral (capina e remoção do mato) no cemitério público 
localizado na Comunidade de Assunção. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de ago. 
Enviado à secretaria em 06
de ago. 

105 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a recu-
peração com serviços de terraplenagem e cascalhamento na es-
trada que interliga Brejinho III à BR-406. 

Vereador             
Daniel                         

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de ago. 
Enviado à prefeitura em 06
de ago. 

106 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizada a substituição do Sinal Analógico de TV pelo Sinal 
Digital em razão do desligamento do Sinal Analógico de televi-
são que ocorrerá no interior do Estado em dezembro próximo. 

Vereador         
Gilberto         
Honorato  

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

107 

Solicita ao Exmo. Sr. Gustavo Carvalho, Deputado Estadual, que 
apresente requerimento ao DER/RN solicitando providências 
para o serviço de tapa buracos na malha asfáltica da rodovia RN-
023 no trecho compreendido entre as cidades de João Câmara-
Touros. 

Vereador         
Gilberto                
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de jul. 
Levado em mãos pelo 
autor em 25 de jul. 

108 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo, que seja realizado o serviço de 
conclusão da pavimentação a paralelepípedo da rua lateral ao 
campo de futebol da Comunidade de Assunção. 

Vereador         
Fernando           
Guilherme  

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

109 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo, que seja realizado os serviços de 
construção de uma Praça defronte a UBS da Comunidade de 
Valentim. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

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

110 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizado os serviços de pavimentação a paralelepípedo na 
Rua Francisco de Assis Barbosa, localizada no Bairro da Cohab. 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra  

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

111 Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que Vereador         Aprovado à unanimidade 
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seja realizado a reforma da Praça localizada na Rua Adelino Fer-
nandes e que seja dado à denominação de Praça José Xavier. 

Gilberto                
Honorato  

do plenário em 24 de jul. 
Enviado à prefeitura em 25
de jul. 

112 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja executada a cons-
trução de uma Casa de Farinha na Comunidade de Arisco de 
Sutero – localizada na zona rural do município. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de ago. 
Enviado à prefeitura em 06
de ago. 

113 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalado um Des-
salinizador no poço tubular da Comunidade de Arisco de Sutero 
– localizada na zona rural do município. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de ago. 
Enviado à prefeitura em 06
de ago. 

114 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído um 
Posto de Saúde no Assentamento Marajó. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de ago. 
Enviado à prefeitura em 06
de ago. 

115 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
Quadra de Esportes no Assentamento Marajó. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de ago. 
Enviado à prefeitura em 06
de ago. 

116 

Solicita a realização de Audiência Pública para discutir o tema 
“A Economia Solidária: Reabertura do antigo Mercado Público 
para instalação do Mercado da Agricultura Familiar, benefician-
do o agricultor familiar e o artesão de nosso município camaren-
se. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Aprovado com voto de 
minerva em 05 de ago.  

117 

Solicita que seja realizada Audiência Pública para discutir o tema 
“a reabertura da UERN no Município de João Câmara”. E para 
que se efetive um debate profícuo, é imprescindível que se con-
vide representante do governo estadual, além do magnífico Rei-
tor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

                                                 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de ago.  

118 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de recuperação da pavimentação a paralelepípedo na Rua 
Vevinha Benfica, localizada no Cj. Rota dos Ventos. 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de ago. 
Enviado à prefeitura em 22
de ago. 

119 

Solicita que seja oficiado ao Ilustríssimo Senhor Benedito Alves 
da Silva, Secretário Municipal de Administração, para compare-
cer a esta Casa objetivando prestar informações necessárias para 
a população camarense sobre a realização do Concurso Público, 
como também sobre o Processo Seletivo. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

                                                    
Desaprovado por 08 votos 
a 01 em 19 de ago. 

120 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada melhoria 
na estrada vicinal que a interliga as comunidades de Morada 
Nova-Brejinho. 

Vereador         
Gilberto                
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de ago. 
Enviado à prefeitura em 22
de ago. 

121 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada os servi-
ços de recuperação da bueira e a complementação do calçamento 
na Comunidade de Morada Nova. 

Vereador         
Gilberto                
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de ago. 
Enviado à prefeitura em 22
de ago. 

122 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de limpeza, abastecimento d’água e o fornecimento de 
eletricidade no Cemitério da Comunidade de Assunção. 

Vereador         
Gilberto                
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de ago. 
Enviado à prefeitura em 06
de ago. 

123 

Solicita ao Ilm.º Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do 
Departamento de Estradas de Rodagens (DER/RN) que sejam 
realizados os serviços de roço nas duas laterais da pista e tapa 
buracos na malha asfáltica da rodovia RN-023 no trecho compre-

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de ago. 
Enviado à prefeitura em 22
de ago. 
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endido entre as cidades de João Câmara-Jardim de Angicos. 

124 

Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra, para que infor-
me a esta Casa quais providências estão sendo tomadas para a 
abertura da nova Central do Cidadão que se encontra fechada 
nesta cidade, mesmo após a sua inauguração em dezembro pas-
sado.  

Vereadora         
Cleonice         
Bezerra 

Retirado da pauta de vota-
ção na sessão de 12.08 
devido a sua inauguração 
em 10.08. 

125 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
Praça pública nas proximidades da Quadra de Esportes localizada 
na Comunidade de Assunção. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de ago. 
Enviado à prefeitura em 22
de ago. 

126 

Solicita que seja encaminhado oficio a Ilma. Sra. Carol Assun-
ção, diretora do Hospital Regional Josefa Godeiro, para que en-
caminhe a esta Casa a relação dos equipamentos doados pelo 
governo federal através da Rede Cegonha e por ela recebido ao 
assumir sua função nesse hospital. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de ago. 
Entregue em 28 de ago. 

127 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja prestado serviço 
de atendimento médico-ambulatorial a comunidade rural de São 
Geraldo pela Unidade Móvel de Saúde. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de ago. 
Enviado à prefeitura em 22
de ago. 

128 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o cal-
çamento em paralelepípedo da Rua Prefeito Severino Elias, nesta 
cidade. 

Vereador             
Daniel                         

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de ago. 
Enviado à prefeitura em 22
de ago. 

129 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a refor-
ma dos banheiros públicos: centro comercial, mercado público 
(Centro de Abastecimento) e da Praça Monsenhor Vicente Frei-
tas, incluindo a reforma do chafariz desta última. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de ago. 
Enviado à prefeitura em 22
de ago. 

130 

Solicita que seja encaminhado oficio a Ilma. Sra. Josinara Leite, 
ex-diretora do Hospital Regional Josefa Godeiro, para que enca-
minhe a esta Casa a relação dos equipamentos doados pelo go-
verno federal através da Rede Cegonha e por ela recebido ao 
assumir sua função nesse hospital. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de ago. 
Entregue em 28 de ago. 

131 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizado curso de formação de Primeiro-Socorros aos moto-
ristas das ambulâncias lotados da Secretaria Municipal de Saúde. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

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

132 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo, que seja feito a manutenção e 
pintura das academias dos idosos que estão localizadas uma na 
Vila Nova e outra ao lado do Ginásio Zezão, nesta cidade. 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra 

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

133 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizado o serviço de conclusão do apiçarramento de tre-
chos na estrada vicinal da localidade Matão de Joana Batista – 
perímetro urbano deste município. 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra 

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

134 

Requer à Mesa desta Casa Legislativa a realização de Sessão 
Solene comemorativa aos 91 anos de emancipação política-
administrativa do Município de João Câmara. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de ago. 

135 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal para 
que a escola Mons. Freitas localizada na comunidade de Matão 
de Maçal seja transformada em um Posto de Saúde. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

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

136 
Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feito os serviços de melhoria na estrada que liga a comuni-

Vereadora         
Kelly                       

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
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dade de Matão de Maçal ao Posto Santana. Cristine  Enviado à prefeitura em 05
de set. 

137 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja feito a manutenção e 
pintura das academias dos idosos que estão localizadas uma na 
Vila Nova e outra ao lado do Ginásio Zezão, nesta cidade. 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
Enviado à secretaria pre-
feitura em 05 de set. 

138 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja feito o serviço de tapa-
buracos na Rua Alexandre Câmara no trecho do cemitério até as 
proximidades do Villa Verde, nesta cidade. 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
Enviado à secretaria pre-
feitura em 05 de set. 

139 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, para 
que solicite ao governo estadual a doação dos equipamentos da 
Sala de Parto do Hospital Regional Josefa Alves Godeiro para a 
Prefeitura reabrir o Hospital-maternidade Noêmia Lucena. 

Vereador         
Flavio              
Sami 

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

140 

Solicita a presidência desta Casa, após ouvido o Plenário, que 
seja realizada Audiência Pública para discutir o tema “A munici-
palização do trânsito no Município de João Câmara”. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 

141 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja feito o serviço de pavi-
mentação a paralelepípedo da Rua Praia do Marcos localizada no 
Bairro Renascer, nesta cidade. 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
Enviado à secretaria pre-
feitura em 05 de set. 

142 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizado o serviço de fixação de placas de identificação 
(nome do logradouro) ao longo da Rua Ver. Antônio Honorato 
(antiga Rua da Esperança), em obediência a Lei Municipal 
339/2011. 

Vereador         
Gilberto            
Honorato  

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

143 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizado o serviço de patrolamento na estrada que dar aces-
so a Comunidade de Pedra D’água dos Martins (próximo à resi-
dência do Sr. José Lopes – Zé Preto). 

Vereadora         
Irani                   

Antunes  

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

144 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feita à construção de um abrigo de passageiros (Parada de 
Ônibus) a margem da rodovia RN-023, na entrada para o Assen-
tamento Maria das Graças. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

145 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feita à iluminação pública em torno do Centro Administrati-
vo. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

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

146 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja implantado um cronograma de plantação de árvores frutífe-
ras no perímetro urbano na cidade de João Câmara. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

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

147 
Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feita a coleta regular de lixo na comunidade de Valentim. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

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

148 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja direcionado semanalmente um Psicólogo para a rede muni-
cipal de ensino para dar palestra educativa na prevenção do uso 
de drogas. 

Vereador             
Daniel                    

Enfermeiro  

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

149 

Solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Manoel dos Santos Bernardo, 
que se digne a realizar os procedimentos necessários para realizar 
os estudos de viabilidade de revisão e melhorias no Plano Diretor 

Vereador             
Flavio                   
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 
Enviado à prefeitura em 05
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da cidade. de set. 

150 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizado o serviço de recuperação da estrada de acesso entre 
a BR 406 à comunidade de Santa Luzia dos Paulino; 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

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

151 

Solicita a presidência desta Casa realização de Audiência Pública 
para debater Alternativas para o desenvolvimento do Turismo 
Camarense e implantação do Programa de Desenvolvimento 
Econômico Local (DEL Turismo). 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 

152 

Solicita que seja convidado o Sr. José Leonardo Guedes Bezerra, 
Superintendente do INCRA/RN, para comparecer ao plenário 
desta Casa a fim de prestar esclarecimentos sobre as notificações 
de ordem de despejo para os filhos de assentados no Município 
de João Câmara. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Retirado pelo seu autor em 
02.09.19, devido a reunião 
amanhã com o superinten-
dente do Incra.  

153 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizado o serviço de fixação de placas de identificação 
(nome do logradouro) ao longo da Rua Sebastião Barbosa do 
Nascimento (Bairro São Francisco) em obediência a Lei Munici-
pal 643/2019. 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra 

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

154 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feita aquisições dos materiais carrinho-de-mão, chibanca e 
enxada para serem utilizados nos serviços de limpeza do cemité-
rio localizado na comunidade de Queimadas. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

155 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feita a pavimentação asfáltica das ruas Cândido Barbosa e 
Pedro Gustavo (antiga Rua Walfredo Gurgel), com inicio na 
Praça Antônio Justino de Souza. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

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

156 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja promovida a desapropriação da área de terra do Sitio Ubera-
ba (Espólio de Aluísio Boa da Câmara) para fins de conclusão da 
pavimentação a paralelepípedo da Rua Pedro Torquato até o limi-
te com a rodovia RN-120. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

157 

Solicita que seja formulado convite para o comparecimento a esta 
Casa do representante do Departamento Municipal de Tributação 
e Patrimônio Cadastro Imobiliária do município e representante 
da Foto Cad Geoprocessamento e Engenharia LTDA para trazer 
esclarecimentos e informações para população camarense sobre o 
Cadastro Mobiliário que está sendo feito na cidade. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 

158 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja prestado informações a esta Casa de como está o andamento 
da construção do monumento à Bíblia Sagrada solicitado pela 
Emenda Impositiva nr. 04/2018 deste vereador que ora subscreve 
o presente requerimento. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

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

159 

Solicita que seja formalizado convite ao Sr. Benedito Alves, Se-
cretário Municipal de Administração, para falar sobre os valores 
arrecadados na feira livre e sua finalidade. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de set. 

160 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feito serviço de terraplenagem no Bairro João Venâncio, 
localizado na comunidade de Queimadas. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

161 

Solicita que seja realizada audiência pública com equipe do De-
tran/RN para esclarecimentos à população acerca da lei de perdão 
das dívidas de IPVA que permite a regularização de motos atra-
sadas e da lei que garante isenção do IPVA para Agricultores. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de set. 
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162 
Solicita que seja realizada audiência pública para discutir o tema: 
“A organização do trânsito no Município de João Câmara. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de set. 

163 

Solicita que seja enviado oficio ao diretor-geral do IFRN local, 
Mateus Avelino, convidando-o, em data de 30 do corrente mês a 
comparecer nesta Casa Legislativa para falar sobre o tema: IFRN 
JC 10 anos: balanços e perspectivas. 

Vereadora         
Aíze                  

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de set. 
Enviado ao IFRN em 23 de 
set. 

164 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, prefeito municipal, que 
seja feito o conserto da bomba do poço tubular localizado na 
comunidade de Tubibas. 

Vereadora         
Aíze                  

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de set. 
Enviado à prefeitura em 23
de set. 

165 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, prefeito municipal, que 
seja desapropriada uma área de 20 (vinte) hectares da Fazenda 
Pecol para que seja destinado para a construção do Parque Indus-
trial de João Câmara e o Distrito dos Mecânicos. 

Vereador       
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de set. 
Enviado à prefeitura em 23
de set. 

166 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo, que seja feito o serviço de lim-
peza da bueira localizada na Rua Francisco Benedito, localizada 
no Bairro Barroso, nesta cidade. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de set. 
Enviado à secretaria em 02
de out. 

167 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo, que seja construído um abrigo 
de passageiros vizinho ao prédio “Assunção Casa Show”, locali-
zado na comunidade de Assunção. 

Vereadora         
Irani                     

Antunes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de set. 
Enviado à secretaria em 02
de out. 

168 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um calçadão entre a Farmácia Serve Bem e à 
esquina da agência do Banco do Brasil, localizada na Rua Cicero 
Varela. 

Vereador         
Amistrong 

Bezerra  

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

169 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de roço nas margens da estrada vicinal 
que interliga as comunidades de Lajinha-Lajeado. 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra 

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

170 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de reposição das lâmpadas queimadas em 
alguns postes na comunidade rural de Lajinha. 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra 

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

171 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo que seja 
feito serviço de aplicação de barro e o nivelamento (aterro) no 
campo de areia da comunidade de Queimadas utilizado para a 
prática de futebol. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

172 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o cumprimento da Lei Municipal nr. 325/2010, que 
dispõe sobre a organização e atribuições do Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência – Condef -, e dá outras providências. 

Vereadora         
Aíze                  

Bezerra  

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

173 

Solicita ao Superintendente Regional do DNIT/RN, Daniel de 
Almeida Dantas, que seja instalada duas lombadas na BR-406, 
sendo a primeira em frente a AABB e a última nas imediações do 
Sest/Senat – trechos de perímetro urbano desta cidade de João 
Câmara. 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de set. 
Postado nos Correios em 
02 de out. 

174 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o serviço de terraplenagem no campo de futebol locali-
zado na comunidade rural de Oiticica. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

175 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que Vereador         Aprovado à unanimidade 
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seja construído um campo de futebol para a prática de esportes 
no assentamento Modelo II. 

Francisco            
Matias  

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

176 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o conserto do dessalinizador do poço localizado na 
comunidade rural de Valentim. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

177 

Solicita a Exma. Sra. Fátima Bezerra, que seja fornecido tendas a 
Central do Cidadão de João Câmara para acomodar as pessoas 
que trabalham nas vistorias veicular. 

Vereador         
Daniel                 

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de set. 
Postado nos Correios em 
02 de out. 

178 

Solicita que seja formulado convite para vir a esta Casa a 
gerente da Central do Cidadão, Sra. Socorro Casado, para 
prestar informações à população camarense sobre os impor-
tantes serviços prestados por aquela instituição do Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de nov. 
Enviado à direção da Cen-
tral do Cidadão em 07 de 
nov. 

179 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja perfurado e instalado um poço tubular na comunidade rural 
de Santa Luzia dos Paulino. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

180 

Solicita que seja realizada audiência pública para discutir a de-
terminação do INCRA que não permite nenhum jovem morando 
junto com os pais nos projetos de assentamento do órgão no Mu-
nicípio de João Câmara. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de set. 

181 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja perfurado e instalado um poço tubular no assentamento Vi-
vará. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

182 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo, que seja feito o serviço de capi-
na e remoção do lixo nas ruas localizadas na comunidade de Tu-
bibas. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de set. 
Enviado à secretaria em 02
de out. 

183 

Solicita ao Ilm.º Sr. João Caetano Damascena, Secretário Muni-
cipal da Agricultura, Meio Ambiente, Pecuária e Recursos Hídri-
cos, que seja feito o serviço de terraplenagem na estrada que 
interliga as comunidades rurais de Queimadas-Tubibas. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de set. 
Enviado à secretaria em 02
de out. 

184 

Solicita ao Ilm.º Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo, que seja feito os serviços de 
instalação de 03 braços com luminárias nos postes recém-
colocados, bem como a reposição das lâmpadas queimadas no 
assentamento Modelo II. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de set. 
Enviado à secretaria em 02
de out. 

185 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o serviço de limpeza da cisterna (esgotamento d’água, 
desinfecção e colocar tampa) na cisterna da escola municipal 
Maria Fernandes da Motta localizada no Matão do Açudinho. 

Vereadora         
Aíze                  

Bezerra  

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

186 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o serviço de ampliação da equipe multifuncional do 
ESF da Assunção ou a reabertura do postinho do Matão. 

Vereadora         
Aíze                  

Bezerra  

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

187 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja remetido a Câmara Municipal orçamento detalhado com os 
gastos previstos com as festividades da emancipação politica do 
município. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Desaprovado por 07 votos 
a 01 pelo plenário em 07
de out. - Arquivado. 
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188 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído uma estátua de Nossa Senhora Mãe dos Homens 
no inicio da Rua João Monteiro de França (anterior 29 de Outu-
bro). 

Vereador               
Flavio                   
Sami  

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

189 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, solici-
tando que providências acerca da coleta de lixo de nossa cidade. 

Vereador               
Flavio                   
Sami  

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

190 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um tanque d’água, serviços de limpeza geral e 
instalação de poste com luminária e do portão de entrada (1,75 m 
altura X 1,41 m largura) no cemitério localizado na comunidade 
rural de Arisco de Sotero. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

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

191 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um tanque d’água, serviços de limpeza geral, 
pintura e instalação de um poste com luminária no cemitério 
público localizado na comunidade rural de Cauaçu. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

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

192 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a cobertura do salão da Escola Municipal Prof. 
Manoel Edmílson, localizada entre a mesma e o Simei Maria 
Laurinda na comunidade rural de Tubibas. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

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

193 

Solicita a Exma. Sra. Fátima Bezerra, Governadora do RN, que 
seja realizada mutirões de cirurgias no Hospital Regional Josefa 
Alves Godeiro localizado na cidade de João Câmara. 

Vereadora         
Kelly                

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de set. 
Postado nos Correios em 
02 de out. 

194 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de patrolamento (terraplenagem) na es-
trada que dar acesso a Comunidade de Oiticica pela rodovia RN-
120. 

Vereadora         
Irani                     

Antunes  

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

195 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um espaço de jogos com cobertura, tipo coreto, 
para idosos na nova praça localizada no Bairro Bela Vista. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Desaprovado por 04 votos 
a 02 pelo plenário em 07
de out. - Arquivado. 

196 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja feita aquisições de purificadores de água destinados ao aten-
dimento das escolas da rede municipal de ensino. 

Vereador         
Daniel                 

Enfermeiro 

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

197 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o serviço de terraplenagem na estrada vicinal que inter-
liga as comunidades rurais de Queimadas-Baixo do Novilho. 

Vereador         
Daniel             

Enfermeiro  

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

198 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma lombada na Rua José Augusto, defronte ao 
nº 478. 

Vereador         
Daniel                 

Enfermeiro  

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

199 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma Creche na comunidade rural de Brejinho II. 

Vereador      
Francisco            

Matias  

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

200 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de construção de muro de proteção em 
torno da Escola 29 de Julho localizada na Comunidade de Mara-
jó. 

Vereadora         
Cleonice                  
Bezerra 

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

201 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que Vereadora         Aprovado à unanimidade 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

sejam iluminados os principais prédios públicos do município em 
alusão a campanha do Outubro Rosa e a prevenção do câncer de 
mama 

Kelly                       
Cristine  

do plenário em 07 de out. 
Enviado à prefeitura em 08
de out. 

202 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja doado para construção de uma igreja católica Nossa Senhora 
da Saúde o lote de terreno que mede 10,00 m de frente por 8,00 
m de fundos localizado ao lado da Quadra de Esportes do Bairro 
do Barroso. 

Vereador             
Gilberto                  
Honorato  

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

203 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja recuperada a rede de iluminação públicas da Quadra de Es-
portes localizada na Comunidade de Morada Nova 

Vereador             
Gilberto                  
Honorato  

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

204 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a renovação da iluminação da entrada da cidade, via BR 
406, com lâmpadas de LED. 

Vereador             
Fernando                
Guilherme  

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

205 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja remetido a Câmara Municipal de Vereadores de João Câma-
ra orçamento detalhado com os gastos previstos com as festivi-
dades em comemoração aos 91 anos de emancipação política do 
Município de João Câmara que realizar-se-á nesse presente mês 
de Outubro do ano corrente de 2019 neste mesmo Município de 
João Câmara.  

Vereador         
Pastor                  
Frank 

 

Não apresentado para vo-
tação pela presidência em 
14 de out. – Arquivado. 

206 

Solicita a esta Casa que seja realizada Audiência Pública para 
debater o abandono de animais nas ruas desta cidade em atendi-
mento aos inúmeros apelos relativos à causa animal e que essa 
audiência é primordial para discutir soluções na defesa dos direi-
tos dos animais. 

Vereadora         
Aíze                  

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de out. 

207 

Solicita a esta Casa, em regime de urgência-urgentíssima, que 
seja convidado o Sr. Bosco – gerente de microcréditos da Agên-
cia de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN) para se fazer 
presente na próxima sessão do dia 21 do corrente mês objetivan-
do fazer uma explanação sobre as linhas de financiamento e o 
microcrédito ofertados pela instituição aos empreendedores da 
agricultura familiar, cooperativas de pequenos produtores e asso-
ciações. 

Vereadora         
Aíze                  

Bezerra  

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 14 de out. 

208 

Solicita, em regime de urgência-urgentíssima, que seja convida-
do o Sr. Pablo Thiago Lins – diretor-presidente de Habitação do 
Governo Estadual – para se fazer presente a esta Casa objetivan-
do fazer uma explanação sobre as razões que o Município de 
João Câmara ficou de fora do Programa de Habitação Popular. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de out. 
Não remetido oficio a pe-
dido do autor por já ter se 
reunido anteriormente. 

209 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, para 
que sejam realizados os serviços de capinação do mato e recupe-
ração do calçamento da Rua Epitácio Vilar localizada no Bairro 
do Planalto. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de out. 
Enviado à prefeitura em 05
de nov. 

210 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a remoção do lixo depositado defronte o cemitério mu-
nicipal da comunidade de Cauaçu, como também a instalação da 
tampa da caixa d’água do poço localizado na referida localidade. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de out. 
Enviado à prefeitura em 07
de nov. 

211 

Requer a Mesa Diretora desta Casa Legislativa que seja confec-
cionada uma placa em homenagem aos Conselheiros Tutelares 
do período de 2016 a 2019 pelos relevantes serviços prestados a 
sociedade camarense. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de out.  

212 Solicita que seja convidado o Sr. Amadeu Venâncio Dantas Neto Vereadora         Aprovado à unanimidade 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

– diretor da unidade do Sest/Senat local objetivando fazer uso da 
tribuna para explanação sobre os relevantes serviços prestados a 
população camarense pela entidade. 

Kelly                       
Cristine  

do plenário em 31 de out. 
Remetido à direção do 
órgão em 07 de nov. 

213 

Solicita ao Exmo. Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, que 
seja realizado os serviços de limpeza, capinação, iluminação e 
abastecimento d’água em todos os cemitérios municipais. 

Vereador         
Gilberto                 
Honorato  

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

214 

Solicita que seja encaminhado oficio a gerência da Caern no 
Município de João Câmara solicitando explicações sobre o moti-
vo da frequente falta d’água em João Câmara e a previsão da 
regularização do abastecimento d’água. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de out. 
Remetido a Caern em 07 
de nov. 

215 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o serviço de reposição das lâmpadas dos postes na Rua 
Antônio Proença, Bairro Bela Vista, nas proximidades do Tem-
plo Central da Igreja Comunidade Viva, até próximo ao depósito 
de água e gás Nossa Senhora Aparecida. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de out. 
Enviado à prefeitura em 07
de nov. 

216 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a adequação no canteiro e no esgoto da feira livre que 
estar defronte ao Ginásio Zezão, no centro da cidade, para elimi-
nar o mau cheiro e o empoçamento das águas advindas do sane-
amento básico. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de out. 
Enviado à prefeitura em 07
de nov. 

217 

Solicita que seja convidado a esta casa do povo, o cidadão Sr. 
Cleto Celestino de Souza, para que compareça em sessão ordiná-
ria com a finalidade de apontar demandas e necessidades na saú-
de de nosso município, especialmente, no bairro Bela Vista, onde 
o mesmo, têm residência com sua família. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Suspenso de votação pela 
presidência por estar em 
desacordo com as normas 
regimentais em 31.10.19. 

218 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja remetido a Câmara Municipal todo o processo administrati-
vo da referida carona realizada pela Prefeitura de João Câmara na 
contratação de empresa especializada na locação de estrutura 
física para a realização de eventos. 

Vereadora         
Aíze                  

Bezerra  

Desaprovado por 8 votos a 
02 pelo plenário em 31 de 
out. - Arquivado. 

219 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja ampliado o Posto de Saúde da comunidade de Queimadas no 
terreno no qual funcionava a casa de farinha, desativada a um 
bom tempo. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de out. 
Enviado à prefeitura em 07
de nov. 

220 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja remetido a Câmara Municipal relatório informando qual o 
valor pago as outras bandas de músicas que tocaram na festa de 
aniversário da cidade e que não tiveram seus valores apresenta-
dos no Diário Oficial do Município. 

Vereadora         
Aíze                  

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de out.
Enviado à prefeitura em 14
de nov. 

221 

Solicita à Mesa Diretora desta Casa Legislativa realização de 
Sessão Solene em homenagem ao Dia do Radialista, comemora-
do em 7 de novembro, profissionais que trazem comunicação e 
entretenimento à população. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de out. 

222 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma cobertura no ponto dos carroceiros, para 
melhor abrigar os animais. 

Vereador      
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de out. 
Enviado à prefeitura em 14
de nov. 

223 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja transferido o ESF da comunidade de Assunção para a Casa 
do Mel da citada comunidade, que se encontra a um bom tempo 
desativada. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de out. 
Enviado à prefeitura em 14
de nov. 

224 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada Placas Indicativas nas principais ruas desta cidade 

Vereadora         
Kelly                       

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de out. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

indicando órgãos públicos: hospital, SAMU, prefeitura, postos de 
saúde, secretarias e as saídas da cidade, objetivando a orientação 
dos visitantes e viajantes de outras cidades que aqui passam. 

Cristine  Enviado à prefeitura em 14
de nov. 

225 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instaladas lixeiras na Praça de Todos Ver. Luiz de Berré. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de out. 
Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

226 

Solicita ao Ilm.º Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do 
Departamento de Estradas de Rodagens (DER/RN) que seja pro-
videnciado em caráter de urgência-urgentíssima a realização do 
serviço de tapa buracos na malha asfáltica da rodovia RN-023 no 
trecho compreendido entre as cidades de João Câmara-Touros. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de out. 
Postado nos Correios em 
18 de nov. 

227 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma Praça de Lazer pública no Cj. Habitacional 
Villa Verde, localizado nesta cidade. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de out. 
Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

228 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado os serviços de iluminação pública na parede do 
Açude Grande. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de out. 
Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

229 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja mantido a presença de guardas municipais nas praças Mon-
senhor Freitas e Ver. Luiz de Berré. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de out. 
Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

230 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um abrigo de passageiros (Ponto de Ônibus) à 
margem da BR-406 na entrada do Povoado de Serrote de São 
Bento. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de out. 
Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

231 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um cinerário no Assentamento Santa Luzia III 
para armazenamento das cinzas de cremação do corpo do ente 
querido e ex-vereador Francisco Sales da Cunha. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de out. 
Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

232 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado os serviços de ornamentação natalina na Praça 
João Badú, localizada na Comunidade de Queimadas. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de out. 
Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

233 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja reformada a estrutura física do ESF de Morada Nova. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de out. 
Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

234 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a recuperação da estrada que liga a comunidade de Joa-
na Batista, se iniciando no Posto Santana. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de out. 
Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

235 

Solicita que seja convidado o atleta Josemar Dantas para falar na 
tribuna desta Casa sobre as conquista do karartê neste município 
e sua importância. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de out. 
Encaminhado ao mesmo 
em 20 de nov. 

236 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a reposição das lâmpadas e braços nos postes de nr. 
45.284 e 45.283 localizados na Travessa Rita de Farias – Bairro 
IPE – nesta cidade. 

Vereadora         
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de out. 
Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

237 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que Vereadora         Aprovado à unanimidade 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

seja informado a Câmara Municipal o gasto com despesa do pro-
grama institucional da prefeitura com à rádio FM 101, qual for-
ma de contratação e qual empresa vencedora para atender a essa 
demanda do município. 

Aíze                  
Bezerra  

do plenário em 02 de dez. 
Enviado à prefeitura em 05
de dez. 

238 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma Praça pública com área de lazer e instalação 
de equipamentos de ginastica para jovens e idosos no Cj. Habita-
cional Rota dos Ventos – zona urbana deste município. 

Vereadora         
Irani                    

Antunes  

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

239 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja remetido à Câmara Municipal cópia do Processo de Licita-
ção para execução da pavimentação a paralelepípedo do Bairro 
São Francisco e da Comunidade do Corte. 

Vereadora         
Aíze                  

Bezerra  

Desaprovado por 08 votos 
a 02 em 09 de dez. Arqui-
vado. 

240 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita uma força tarefa em caráter de urgência para disponibi-
lização de carros pipa para a comunidade do Valentim, a qual 
encontra-se com poço e dessalinizador desativado. 

Vereador         
Fernando                    
Guilherme  

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

241 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja colocados alambrados nos equipamentos de desportos insta-
lados na Praça Ver. Luiz de Berré para proteger às pessoas que 
praticam caminhadas na mesma. 

Vereador         
Pastor                  
Frank  

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

242 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado junto a Agência dos Correios local as providências 
necessárias para a reabertura do Posto dos Correios localizado na 
Comunidade de Queimadas. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

243 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um abrigo de passageiros (Parada de Ônibus) no 
acesso à Comunidade de Morada Nova (sentido: Morada Nova-
sede do município). 

Vereador         
Daniel                 

Enfermeiro  

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

244 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja concluída a obra do Pontilhão do Bairro do Barroso. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

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

245 

Solicita a Direção do DNIT que seja feita uma adequação na base 
dos semáforos instalados na rodovia BR-406 no perímetro urba-
no desta cidade de João Câmara, no formato de circulo em alve-
naria ou concreto. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de dez. 
Postado nos Correios em 
18 de dez. 

246 

Solicita ao Ilm.º Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do 
Departamento de Estradas de Rodagens (DER/RN) que seja rea-
lizado o serviço de limpeza das margens (roço) da rodovia RN-
120 na extensão que liga a cidade de João Câmara a cidade de 
São Bento do Norte. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de dez. 
Postado nos Correios em 
10 de dez. 

247 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito um estudo de viabilidade técnica e econômica para a 
construção de um via de pedestre e ciclista iniciando-se na Rua 
Antônio Proença até a Comunidade de Assunção, às margens da 
rodovia RN-023. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

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

248 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito a coleta de lixo regular na Comunidade de Valentim, a 
exemplo do que é feito nas comunidades de Assunção, Morada 
Nova e Queimadas. 

Vereador             
Amistrong 

Bezerra  

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

249 

Solicita ao Ilmo. Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo que seja feito a limpeza (retirada 
de entulho e metralha) da Rua Antônio de França – Bairro Bela 
Vista, desta cidade. 

Vereadora         
Kelly                    

Cristine  

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

250 

Requer à Mesa Diretora desta Casa que seja realizada Audiência 
Pública para debater sobre o abastecimento d’água no Município 
de João Câmara pela CAERN. 

Vereador         
Pastor               
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de dez. 

251 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de pavimentação a paralelepípedo da Rua 
Rildo Nascimento localizada no Bairro Francisco Raimundo na 
Comunidade de Queimadas. 

Vereadora             
Cleonice                 
Bezerra  

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

252 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído banheiros públicos na Praça de Todos Vereador 
Luiz de Berré, localizada no Bairro Bela Vista, nesta cidade. 

Vereadora             
Cleonice                 
Bezerra  

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

253 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada rede de proteção ao redor da quadra esportiva do 
Ginásio localizado na comunidade de Queimadas. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

254 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito contrato de caminhão-pipa por um período de 90 (no-
venta) dias destinado a atender com água potável a demanda das 
comunidades rurais. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

255 

Solicita ao Ilmo. Sr. Silvano Carlos, Secretário Municipal de 
Educação e Cultura que na semana de aniversário da cidade seja 
realizado todos os dias eventos com shows de calouros. 

Vereador         
Daniel                 

Enfermeiro  

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

256 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja disponibilizado para a Comunidade de Tubibas um veicu-
lo/ambulância para realizar transporte de pessoas (pacientes) sob 
cuidados de saúde para o hospital regional desta cidade. 

Vereador         
Francisco            

Matias  

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

257 

Requer que seja encaminhado expediente ao Reitor da UFRN e 
ao Ministério da Educação (MEC) solicitando a realização de 
estudo de viabilidade técnica para implantação de cursos univer-
sitários voltados para áreas das Ciências Agrárias, como também 
seja instalada uma estrutura/unidade acadêmica e administrativa 
(Campus) vinculada a UFRN no Município de João Câmara/RN. 

Vereador             
Flavio                   
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de dez. 
Postado nos Correios em 
18 de dez. 

 


