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Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

01 

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

Vereadora 
Irani            

Antunes  

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

02 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
Praça no Bairro Bela Vista com equipamentos de atividades físi-
cas para pessoas da 3ª idade e recreação para os jovens com uma 
pista de skate, haja vista ser uma atividade recreativa muito utili-
zada pelos jovens desse bairro. 

Vereadora 
Irani            

Antunes  

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

03 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada uma 
Casa de Apoio na cidade do Natal para acolhimento de pessoas 
camarenses que necessitam de cuidados médicos. 

Vereadora 
Kelly            

Cristine 

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

04 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada duas 
lombadas (redutores de velocidade) defronte a escola Municipal 
Cicero Varela e o CEO – Centro de Especialidade Odontológica. 

Vereadora 
Kelly            

Cristine 

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

05 

Solicita ao Senhor Deputado Federal, Felipe Maia, que seja des-
tinada emenda parlamentar para o Município de João Câmara 
para a construção de 02 (duas) Unidade Básica de Saúde (UBS) 
nas comunidades de Assunção e Queimadas neste município. 

Vereador              
Fernando                 
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de fev. 
Enviado por e-mail em 22
de fev. 

06 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a restau-
ração do calçamento a paralelepípedo da comunidade de Morada 
Nova. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

07 
Requer a presidência da Mesa Diretora que, ouvido o Plenário, 
seja criada a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de fev.  

08 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a limpeza 
(remoção de lixo) das margens do açude da comunidade de Pedra 
D’água em virtude do período chuvoso que se aproxima, visando 
a preservação do Meio Ambiente e a sustentabilidade da produ-
ção agropecuária. 

Vereadora 
Aíze             

Bezerra 

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

09 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada uma 
academia da terceira idade ao ar livre no Centro de Convivência 
dos Idosos – CCI, localizado no Bairro da Cafuringa. 

Vereador            
Daniel           

Enfermeiro 

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

10 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja encaminhada à 
Câmara Municipal a relação, por Secretaria, de todos os servido-
res contratados, incluindo comissionados, especificando a área 
(setor/departamento) e o âmbito de atuação, bem como o número 

Vereador           
Pastor            
Frank 

Desaprovado em plenário 
por 07 X 04 votos em 20 
fev. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

de servidores efetivos e contratados. 

11 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Educação que seja 
realizada audiência pública na Câmara Municipal com a finalida-
de de debater e dialogar com a sociedade camarense e governo 
municipal temas relacionados ao ensino-aprendizagem e que se 
convide todos os segmentos da sociedade (professores, pais, alu-
nos, Conselho Tutelar, Sinte/RN etc.). 

Vereador           
Pastor            
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de fev. 
Enviado à Sec. Mun. Edu-
cação em 21 de fev. 

12 

Solicita a presidência desta Casa à realização de audiência públi-
ca na Câmara Municipal com a finalidade de debater a Segurança 
Pública e que se convide todos os segmentos da sociedade (Pre-
feito, Polícia Civil, Policia Militar, Guarda Municipal, Diretoria 
de Trânsito, Paroquia, Igreja Evangélica, Fórum (Juiz), Promoto-
ria Pública, Conselho Tutelar, Secretaria Estadual de Segurança, 
CDL, diretores de escolas públicas e privadas e população geral). 

Vereador Fer-
nando Gui-

lherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de fev.  

13 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizadas as 
coberturas metálicas das quadras de esportes localizadas nas 
comunidades de Assunção e Morada Nova. 

Vereador                 
Luiz de              
Berré  

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

14 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde que seja reali-
zada a estruturação do atual ESF 06 para recepcionar os equipa-
mentos previstos de chegarem a fim de melhorar os serviços de 
saúde. 

Vereadora 
Aíze             

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de fev. 
Enviado à Sec. Mun. Saú-
de em 21 de fev. 

15 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado Concur-
so Público para o preenchimento de vagas de níveis fundamental, 
médio e superior. 

Vereadora 
Aíze             

Bezerra 

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

16 
Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde que seja con-
tratado 01 (um) médico Endocrinologista para o município. 

Vereador             
Daniel           

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de fev. 
Enviado à Sec. Mun. Saú-
de em 21 de fev. 

17 

Solicita ao Senhor Secretário Estadual de Saúde que seja feita a 
aquisição de um aparelho Raio-X digital de 500 Amp. (amperes) 
para o Hospital Regional Josefa Godeiro, localizado nessa cidade 
de João Câmara. 

Vereador             
Daniel           

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de fev. 
Postado nos Correios em 
22 de fev. 

18 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja encaminhada à 
Câmara Municipal a relação, por Secretaria, de todos os veículos 
e máquinas agrícolas (tratores e implementos) pertencentes ao 
município. 

Vereador             
Gilberto     
Honorato 

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

19 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja encaminhada à 
Câmara Municipal cópia da Escritura Pública de doação do terre-
no em que foi construído o Centro Administrativo José Rodri-
gues Filho. 

Vereador               
Gilberto     
Honorato 

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

20 

Solicita ao Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
do RN, Conselheiro Gilberto Jales, que seja encaminhada à Câ-
mara Municipal cópia dos pareceres prévios emitido pelo Pleno 
do TCE/RN sobre as Contas dos anos de 2009, 2013 e 2014 da 
Prefeitura Municipal de João Câmara. 

Vereador              
Flavio               
Sami           

Desaprovado por 05 votos 
a 04 pelo plenário em 13 
de mar. (Arquivado). 

21 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito o saneamen-
to e asfalto na Rua Adelino Fernandes – Bairro do Arisco – com 
a construção de uma praça com equipamentos para exercícios 
físicos para idosos naquela comunidade. 

Vereadora 
Irani           

Antunes 

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

22 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja disponibilizado de 
segunda a sexta-feira no horário da manhã e à tarde um profissi-

Vereadora 
Irani           

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mar. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

onal da Saúde (enfermeiro) e um educador físico para que acom-
panhamento aos idosos e jovens que utilizam a praça em suas 
atividades físicas. 

Antunes Enviado à prefeitura em 07
de mar. 

23 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja efetuada a atuali-
zação salarial dos servidores municipais nas categorias: eletricis-
ta, motorista (ônibus e SAMU), agente administrativo, pedreiro, 
digitador, tratorista e agente de trânsito. 

Vereador               
Pastor Frank 

Retirado da pauta de votação 
em 06.03 em razão da apre-
sentação do PL 02/2017 do 
Executivo atender reivindica-
ção. 

24 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo a construção de uma lombada na Rua Joaquim Mi-
randa, próximo a casa do Prof. Darion. 

Vereadora 
Cleonice              
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mar. 
Enviado à secretaria de 
Obras em 08 de mar. 

25 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de uma Praça 
de Lazer no final da Rua Ver. José Severiano da Câmara. 

Vereadora 
Kelly              

Cristine  

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

26 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal os serviços de construção 
de uma sala para atendimento médico na localidade de Modelo 
II. 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

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

27 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção, em caráter de 
urgência, de um Centro de Velório Municipal nas imediações 
e/ou anexo ao Cemitério público desta cidade. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

28 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que a equipe do PSF de 
Assunção seja enviada ao Assentamento Chico Santana para 
atendimento médico àqueles assentados. 

Vereador Fer-
nando Gui-

lherme 

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

29 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja contratado um 
profissional Fisioterapeuta para atender a demanda do paciente 
acamados em domicilio. 

Vereador              
Fernando             
Guilherme 

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

30 

Requer a presidência desta Casa Legislativa que seja disponibili-
zado um espaço no Telecentro para a realização de cursos à dis-
tância de iniciação profissional em parceria com a Câmara Muni-
cipal. 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mar. 

31 

Solicita ao Secretário Municipal de Educação que seja formali-
zado uma pareceria com o SENAI para a realização de cursos 
técnicos e de qualificação para jovens acima de 16 anos. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mar. 
Enviado a secretaria de 
Educação em 08 de mar. 

32 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja adquirido um 
ônibus escolar para o transporte diário de alunos universitários à 
capital (Natal). 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra  

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

33 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a limpeza 
(remoção de lixo) das margens e os serviços de capinagem no 
paredão do açude grande, localizado no perímetro urbano desta 
cidade. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

34 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito um levanta-
mento das viabilidades técnicas para as famílias de assentados, 
por Assentamento, com o objetivo de desenvolver ações de gera-
ção de empego e renda dentro do Assentamento. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

35 

Solicita ao Senhor Secretário Estadual de Saúde que seja feita às 
aquisições dos equipamentos Desfibrilador com Cardiovesor e 
Aspirador de Secreções para o Hospital Regional Josefa Godeiro, 

Vereador Da-
niel           

Enfermeiro 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

nessa cidade de João Câmara. 

36 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo a conclusão da estrada de piçarro no Matão de Joana 
Batista. 

Vereadora 
Cleonice Be-

zerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de mar. 
Enviado à secretaria de 
Obras em 08 de mar. 

37 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito o saneamen-
to e asfalto na Rua Manoel Esteves mais conhecida como Beco 
de Dona França – Brejinho I –, com a construção de uma praça 
com equipamento para exercícios físicos para idosos para aquela 
comunidade. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

38 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja solicitada a Sra. 
Julianne Bezerra Farias, Secretária de Estado do Trabalho, da 
Habitação e da Assistência Social (SETHAS) a instalação de um 
equipamento para emissão de CTPS em nossa cidade na Central 
do Cidadão, em caráter de URGÊNCIA. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

39 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja dado cumprimen-
to a Lei Municipal 361/2011 – que ‘institui o Programa Bolsa-
Atleta, e dá outras providências. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

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

40 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam instaladas lixei-
ras nas ruas da cidade para o descarte de lixo. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

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

41 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado processo 
de desapropriação de uma área de 20,00 (hectare) de terras no 
perímetro urbano desta cidade na Fazenda Pecol localizada as 
margens RN-120 na linha do gasoduto que passa na mencionada 
fazenda, com a finalidade instalação de um Parque Industrial 
para incentivar a instalação de empresas geradoras de emprego e 
renda em nossa cidade. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

42 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído o abri-
go dos taxistas na Praça Antônio Justino de Souza. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

43 

Solicita a Senhora Secretária Municipal de Meio Ambiente que 
seja realizado um trabalho fiscalizador e educativo para a popu-
lação em geral, com ênfase aos moradores das margens do açude 
grande, para a conscientização ambiental, bem como a proibição 
de depósitos de lixo no açude. 

Vereador Fer-
nando Gui-

lherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de mar. 
Enviado à secretaria em 22 
de mar. 

44 

Solicita ao Senhor Superintendente da Caixa Econômica no RN 
que seja informado a Câmara Municipal o processo burocrático, 
possibilidade e normas para instalação de mais uma unidade da 
Casa Lotérica nesta cidade. 

Vereador Fer-
nando Gui-

lherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de mar. 
Postado nos Correios em 
28 de mar. 

45 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado a con-
clusão do calçamento a paralelepípedo da Rua Ver. Jerônimo 
Câmara até o Cj. Habitacional “Francisco Bezerra de Araújo”, 
nesta cidade. 

Vereador              
Luiz                     

de Berré 

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

46 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras que sejam rea-
lizados os serviços de iluminação publica em todas as ruas do 
Assentamento Xóa. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de mar. 
Enviado à secretaria em 15 
de mar. 

47 

Solicita ao Senhor Governador que seja determinada, em caráter 
de urgência-urgentíssima, a abertura do Setor de Obstetrícia do 
Hospital Regional Josefa Godeiro localizado na cidade de João 

Vereadora 
Kelly               

Cristine  

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

Câmara. 15 de mar. 

48 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de substituição de 07 (sete) lâmpadas (queimadas) na 
rua principal do Assentamento Xoá. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine  

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

49 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja fornecido a Câ-
mara Municipal o extrato da conta-tributos da Prefeitura Munici-
pal sob nº 203-0 da Caixa Econômica Federal referente aos me-
ses de janeiro e fevereiro de 2017. 

Vereador Flá-
vio               

Sami  

Desaprovado por 05 votos 
a 04 pelo plenário em 20 
de mar. (Arquivado). 

50 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de saneamento e pavimentação asfáltica na Rua Domin-
gos Ramos localizada no Bairro Bela Vista, desta cidade. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

51 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de reforma na praça de lazer do Bairro da Cohab, com ar-
borização e instalação de academia ao ar livre para jovens e ido-
sos visando à melhoria da condição física, qualidade de vida e a 
saúde das pessoas residentes nesse bairro. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

52 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de instalação de poste com luminária, construção de calça-
da com rampa, capinação e pintura no cemitério de Arisco de 
Sutero, como também à instalação de poste com luminária, lim-
peza e retirada de entulhos (em frente) no cemitério de Cauaçu. 

Vereador                   
Fernando              
Guilherme 

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

53 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja reativado o PRO-
ERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas) em par-
ceria com a prefeitura. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

54 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
piscina para hidroginástica no CCI – Centro de Convivência dos 
Idosos, com profissional de educação física para acompanhamen-
to dos idosos na realização de atividades físicas. 

Vereador              
Pastor              
Frank 

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

55 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
quadra poliesportiva no Bairro Cidade Nova (ex-Ceac). 

Vereador               
Pastor                  
Frank 

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

56 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a conclusão 
da pavimentação a paralelepípedo, em aprox. 400 metros, da Rua 
João Monteiro de França (antiga Rua 29 de Outubro). 

Vereador               
Pastor             
Frank 

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

57 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a substitui-
ção das lâmpadas (queimadas) no Assentamento Boa Sorte. 

Vereadora 
Kelly         

Cristine 

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

58 

Solicita a presidência desta Casa determine a confecção de uma 
placa de homenagem à professora Ana Lívia Fernandes Galvão 
de Lima, portadora da Síndrome de Down pela passagem do Dia 
Internacional, comemorado nesta terça-feira, dia 21 de março. E 
que pela sua dedicação ao ensino à mesma receberá a homena-
gem na próxima sessão ordinária a ser realizado dia 03 do mês 
vindouro (abril). 

Vereadora 
Kelly          

Cristine 

 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de mar.  

59 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam instaladas câma-
ras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

60 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
passagem molhada no trecho do Açude Grande que interliga o 
Bairro São Francisco com a estrada do Brejinho, Morada Nova e 
dá acesso ao Parque Pedro Gustavo. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

61 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja enviada informa-
ções a Câmara Municipal referente à existência de investimentos 
no Esporte e, assim sendo, quais atividades e como estar sendo 
aplicados os recursos?. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra               

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

62 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de iluminação pública na entrada/saída desta cidade - 
perímetro urbano da BR 406. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra               

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

63 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído o hos-
pital municipal de pronto atendimento, com ênfase no atendi-
mento materno-infantil. 

Vereador              
Daniel             

Enfermeiro 

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

64 

Solicita que seja custeado pela presidência desta Casa a impres-
são de 500 (quinhentos) exemplares dos poemas da escritora 
Nildinha Freitas para doação as escolas municipais e estaduais. 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra               

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de mar. 

65 

Solicita que seja executado pela presidência desta Casa a afixa-
ção de adesivos que identifiquem os veículos de propriedade 
desta Câmara Municipal.  

Vereador 
Amistrong 

Bezerra               

Não apresentado. Arqui-

vo 

66 

Solicita que seja encaminhado expediente ao padre Fábio Pinhei-
ro, da Paróquia Nsa. Sra. Mãe dos Homens, com o objetivo de 
convidá-lo para participar da reunião da Câmara Municipal, na 
segunda-feira, (03), para falar sobre a Campanha da Fraternidade 
2017, da Igreja Católica. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra               

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de mar. 
Enviado ao Padre em 29 de 
mar. 

67 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada uma 
reforma na Área de Lazer do Bairro São Francisco, próximo a 
BR 406, com arborização, iluminação e recuperação de seus 
brinquedos infantis, quiosque, mini campo de futebol e sua área 
destinada a eventos recreativos, que hoje se encontra abandona-
da. 

Vereadora 
Irani                 

Antunes  

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

68 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja realizado o conserto da bueira localizada na 
Rua Maria das Vitórias – Cj. IPE, para a resolução do problema 
de alagamento da referida rua. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

69 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja substituídas as 
lâmpadas queimadas na posteação da Comunidade de Assunção. 

Vereador                    
Fernando             
Guilherme  

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

70 

Solicita que seja realizada pela presidência desta Casa a realiza-
ção de audiência pública na Câmara Municipal com a finalidade 
de debater o serviço de Saúde aos pacientes em tratamento onco-
lógico e hemodiálise. E para que se efetive um debate profícuo, é 
imprescindível que se convide todos os segmentos da sociedade 
(Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Saúde, Secretário 
estadual de saúde Pública, Representante da III URSAP, Direção 
do Hospital Regional local, Setor de Regulação Municipal, pro-
fissionais das ESF’s, profissionais de Saúde em geral, represen-
tantes de clinicas particulares locais, Conselho Municipal de 
Saúde, pacientes oncológicos e familiares e sociedade em geral). 

Vereador              
Fernando              
Guilherme  

 
 
 
 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de mar. 

71 
solicitando ao Senhor a Secretário Municipal de Obras, Trans-
porte e Urbanismo, que seja realizado os serviços de conclusão 

Vereadora 
Cleonice           

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de abr. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

do calçamento da Rua Antônio de França localizada no Bairro 
Bela Vista, nesta cidade. 

Bezerra  Enviado à prefeitura em 12
de abr. 

72 

Solicita ao Senhor a Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que sejam realizados os serviços de reposição das 
lâmpadas queimadas na comunidade de Lajeado – zona rural 
deste município. 

Vereador           
Pastor                  
Frank 

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

73 

Solicita que seja convidado a comparecer a esta Casa Legislativa 
o Senhor Secretário Municipal de Agricultura para prestar infor-
mações sobre o apoio da prefeitura a agricultura familiar. 

Vereador               
Pastor                  
Frank 

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

74 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja destinado um 
local com toda infraestrutura necessária (água, energia, banheiros 
masculino/feminino) para a realização de eventos de Som Auto-
motivo (Paredões) nesta cidade. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

75 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja enviado a Câmara 
Municipal projeto de lei autorizando a concessão de reajuste 
salarial dos enfermeiros integrantes da Estratégia Saúde da Famí-
lia (ESF). 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra               

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

76 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Esporte e Lazer que 
seja liberado ginásio esportivo para realização de ensaios das 
tradicionais quadrilhas juninas. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra               

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de abr. 
Enviado à secretaria em 04 
de abr. 

77 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Cultura, Turismo e 
Juventude que seja desenvolvido um trabalho no sentido de tor-
nar o personagem do radialista Oliveira Filho que incorpora o 
“Coronel Sabuquinho” patrimônio cultural do Município de João 
Câmara. 

Vereadora 
Kelly          

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de abr. 
Enviado à secretaria em 07 
de abr. 

78 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído um 
bueiro na Rua Pedro Torquato (nas proximidades da fazenda do 
saudoso Aluízio Boa da Câmara). 

Vereador               
Pastor                  
Frank 

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

79 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja construída uma Unidade Mista de Sa-
úde em uma área pública de nossa cidade. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra  

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

80 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja feita a conclusão do calçamento da 
Rua Luiz Bezerra de França - Bairro da Vila Nova, nesta cidade. 

Vereadora 
Irani                  

Antunes  

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

81 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja construído um abrigo de passageiros 
(Parada de Ônibus), a ser instalado em Brejinho na entrada para o 
“Motel 3 Corações” (sentido: cidade-Morada Nova). 

Vereador           
Pastor           
Frank               

Fabiany  

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

82 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja construído um pórtico de boas-vindas 
à cidade (na entrada principal pela BR 406, com identificação do 
município, vindo de Taipu). 

Vereador             
Pastor                 
Frank               

Fabiany  

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

83 

Solicita que seja realizada pela presidência desta Casa uma audi-
ência pública na Câmara Municipal com a finalidade de debater a 
“PEC DA PREVIDÊNCIA”. Para que se efetive um debate pro-
fícuo, é imprescindível que se convide todos os segmentos da 
sociedade (prefeito municipal, vereadores, comerciantes, classe 
estudantil, agricultores e população em geral e que seja formula-
do convite aos respresentantes da Assembleia Legislativa para 

Vereador   
Pastor                 
Frank               

Fabiany  

 
 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de abr. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

debater a reforma da Previdência. 

84 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que no momento oportuno seja adquirida uma 
maquina perfuratriz, para perfuração de poços. 

Vereador              
Fernando               
Guilherme  

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

85 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja dada manutenção ao mata-burro loca-
lizado na entrada do Assentamento Cabeço Preto. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

86 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja realizado os serviços de terraplenagem 
na estrada vicinal que dar acesso aos assentamentos Modelo I e 
II, estendendo-se até a divisa com o Município de Parazinho. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

87 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja executado o inicio do processo de cli-
matização das salas de aulas das escolas da rede municipal de 
ensino, atendendo as devidas prioridades. 

Vereador          
Fernando              
Guilherme  

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

88 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja realizado um estudo técnico junto a 
Acapord para viabilizar a acessibilidade ao município. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine  

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

89 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja realizado os serviços de instalação de 
luminárias (completa) na posteação pública do Assentamento 
Baixa do Macaco. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

90 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Educação que seja 
disponibilizado espaço na escola do Valentim para à comunidade 
realizar atividades pastorais e sociais. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine  

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

91 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja construído um hospital para assistência 
obstetra e materno-infantil. 

Vereador             
Daniel             

Enfermeiro 

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

92 

Solicitam que seja encaminhado expediente ao Exmº. Sr.º Prefei-
to Municipal, Maurício Caetano Damacena, para que analise 
junto ao departamento competente e à Companhia Energética do 
Rio Grande do Norte - COSERN melhorias no sistema de ilumi-
nação pública, substituindo gradativamente as lâmpadas conven-
cionais por luminárias com tecnologia LED, visando a eficiência 
e economia a longo prazo. 

Vereadores 
Aíze              

Bezerra            
e                          

Flávio                
Sami  

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

93 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal para que analise junto ao 
departamento competente e encaminhe a esta Casa Legislativa, 
informações detalhadas acerca das obras referente a uma Escola 
de 06 salas de aulas – Projeto FNDE; bem como forneça infor-
mações sobre o andamento das obras do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS, ambas as obras 
localizadas na Av. Artur Ferreira da Soledade. 

Vereador              
Flávio               
Sami  

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

94 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja instalado o museu (Acervo Cultural) 
camarense com a finalidade didática e expositiva da preservação 
da memória deste município (política, cultural e sócio econômi-
co). 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra  

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

95 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja calçada (com pavimentação a paralele-

Vereadora 
Aíze               

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de abr. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

pípedo) a Rua Manoel Avelino localizada no Bairro Bela Vista, 
nesta cidade. 

Bezerra  Enviado à prefeitura em 18
de abr. 

96 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja realizado o serviço de recuperação do 
mata-burro situado na entrada do Assentamento Maria da Paz. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine  

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

97 

Solicita a presidência desta Câmara Municipal determine distri-
buição aos comerciantes de cópias da Lei Municipal nº 078/2002 
(anexa) que “dispõe sobre a eliminação de barreiras arquitetôni-
cas para portadores de deficiência nos locais de fluxo de pedes-
tres e uso do público”, para conhecimento e cumprimento da lei 
pelos mesmos. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine  

 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de abr. 

98 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja realizado o serviço de calçamento 
(pavimentação a paralelepípedo) na Comunidade do Corte. 

Vereador             
Gilberto     
Honorato 

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

99 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Cultura, Turismo e 
Juventude, que seja encaminhada uma ajuda de custo, para as 
despesas, à equipe (Inajara Manuelly e Gildeadson Costa) de 
Motocross desta cidade que vão participar de um evento Moto-
cross no Estado da Paraíba. 

Vereador              
Gilberto     
Honorato 

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

100 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, a criação da Polícia Cidadã. 

Vereadora 
Cleonice               
Bezerra  

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

101 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja que sejam instaladas placas indicativas 
com nomes de ruas nos bairros São José e Bela Vista – perímetro 
urbano da cidade. 

Vereadora 
Irani          

Antunes 

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

102 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja construído ginásios de esportes com 
quadras poliesportivas nas comunidades de Assunção, Morada 
Nova e Amarelão. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

103 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja construída uma creche no Conjunto 
Novos Tempos. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

104 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja realizado cadastramento dos sanfonei-
ros da cidade para que sirva de base cultural e incentivá-los em 
apresentações de eventos promovidos pelo Município de João 
Câmara. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

105 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja disponibilizadas equipes de guardas 
municipais para atuarem nas adjacências e/ou em frente das esco-
las municipais durante os turnos de aula matutino e vespertino. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

106 

Solicita ao Senhor Capitão PM João Batista Fonseca Neto, Co-
mandante da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar nesta 
cidade, um parecer, em caráter de urgência, quanto à viabilização 
de apoio no patrulhamento da Ronda Escolar com a Policia Mili-
tar. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de abr. 
Enviado à Cia. em 26 de 
abr. 

107 

Solicita a presidência desta Casa que realize audiência pública na 
Câmara Municipal com a finalidade de debater a relevância ad-
ministrativa e social de se elaborar o Plano Diretor do Município 

Vereador             
Pastor                 
Frank               

 
 
Aprovado à unanimidade



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

de João Câmara. Para que se efetive um debate profícuo, é im-
prescindível que se convide todos os segmentos da sociedade 
(Prefeito, Conselho Tutelar, Sinte e lideranças de entidades pú-
blica e religiosa). 

Fabiany do plenário em 24 de abr. 

108 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja construída uma lombada (quebra-
molas) em frente à Escola Estadual Capitão José da Penha, loca-
lizada no bairro centro desta cidade. 

Vereador           
Daniel             

Enfermeiro 

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

109 

Solicita a presidência desta Casa Legislativa, que sejam disponi-
bilizados 02 (dois) monitores para o Curso de Capacitação de 
Iniciação Profissional do SENAI a serem ministrados nos tele-
centros mantidos por esta Câmara Municipal e pela Associação 
Comunitária de Amarelão. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra  

                                                
Aprovado à unanimidade
do plenário em 02 de mai. 

110 

Solicita a presidência desta Casa Legislativa, que seja disponibi-
lizado um veículo pertencente à Câmara Municipal para auxiliar 
a equipe municipal de Agente de Trânsito nas operações de trân-
sito. 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de mai. 

111 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja construída praça de lazer no Bairro do 
Barroso e nas comunidades rurais de Santa Terezinha e Tubibas. 

Vereador           
Gilberto          
Honorato  

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

112    

113 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que seja construída uma cisterna comunitária na 
localidade de Arisco de Sutero nas proximidades da residência 
do Sr. Fernando (conhecido por Capitão Rochinha) para atender 
a comunidade supracitada. 

Vereador            
Fernando             
Guilherme  

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

114 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja disponibilizada uma equipe do SAD 
(Serviço de Atendimento Domiciliar) para concluir o tratamento 
do paciente em domicilio, conforme diagnóstico médico. 

Vereador             
Daniel                 

Enfermeiro  

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

115 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que seja construído dois quebra molas (redutores de 
velocidade) na Rua Damião de Oliveira (Bairro São Francisco) e 
Rua Verª Fátima Rafael de Freitas (Bairro Centro) em frente ao 
nº 504 desta rua. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

116 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja construído um estádio de futebol no 
Distrito de Queimadas. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

117 

Solicita que seja formalizado convite ao Senhor Prefeito Munici-
pal, Mauricio Caetano, para que o mesmo possa vir à Câmara 
Municipal e perante o Plenário dar explicações sobre as conse-
quências práticas da inadimplência do município para com ór-
gãos do governo federal. 

Vereador              
Pastor                 
Frank               

Fabiany 

Desaprovado por 05 votos 
X 04 pelo plenário em 02
de mai.  

ARQUIVADO. 

118 

Solicita a Direção do DER/RN, que seja realizado os serviços de 
recuperação das lombadas localizadas na rodovia RN-023 (João 
Câmara-Jardim de Angicos), mais, precisamente na altura da 
comunidade rural do Valentim. 

Vereador                
Fernando                
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de mai. 
Postado nos Correios em 
03 de mai. 

119 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja que seja incluído no Quadro de Con-
tratados da prefeitura pessoas com deficiências físicas (portado-
res de necessidade especiais), que apresentem condições laborais 

Vereador            
Fernando           
Guilherme  

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

no âmbito administrativo. 

120 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para o antigo prédio do PETI (localizado ao lado do 
ginásio João Lucas) seja disponibilizado para ambiente de apoio 
e condições à criança e a mulher em situação de risco. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

121 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que seja feita aquisições de purificadores de água 
destinados ao atendimento das escolas da rede municipal de en-
sino. 

Vereador               
Daniel                     

Enfermeiro 

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

122 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, a realização de parceria com um Estúdio de Música 
a fim de que as bandas musicais locais tenham um local para 
ensaios. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

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

123 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja feita a colocação das placas de nomes 
de ruas do Bairro Boa Vista aprovados pela unanimidade dos 
vereadores, conforme as leis, que se anexa (349/2011; 389/2012; 
421/2013). 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

124 

Solicita a Direção do DER/RN que seja realizado os serviços de 
construção de uma lombada (redutor de velocidade) na rodovia 
RN 023 nas proximidades do Assentamento Maria das Graças 
(Comunidade de Assunção – zona rural deste município). 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 15 de mai. 
Postado nos Correios em 
16 de mai. 

125 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que sejam instalados 02 (dois) refletores de alta 
potência no prolongamento da Rua Tab. Francisco Ataliba – que 
dá acesso a Rua João Monteiro de França (lateral à Casa de Cul-
tura). 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

126 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde, informações 
no sentido de que sejam esclarecidos os seguintes pontos: Qual a 
delimitação de áreas da população assistida pelas equipes da ESF 
(Estratégia Saúde da Família)? Quantas pessoas existem nas 
áreas de abrangência de cada ESF (Estratégia Saúde da Famí-
lia)?. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de mai. 
Enviado à prefeitura em 11
de mai. 

127 

Solicita que seja custeada confecções de cartilhas pela presidên-
cia desta Casa Legislativa com informações sobre o funciona-
mento do legislativo e executivo municipal, destacando como se 
desenvolve as sessões da câmara, além de inserir a biografia dos 
vereadores, para distribuição as escolas da rede municipal de 
ensino. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 15 de mai.  

128 

Solicita que seja expedido oficio a Superintendência do Banco do 
Brasil S.A., em Natal, para obtenção de informações sobre as 
providências tomadas pelo órgão quanto à reabertura da agência 
bancária de João Câmara, como também qual situação definida 
para que seja evitado o deslocamento dos correntistas da agência 
local a cidade de Ceará-Mirim enquanto a mesma permanecer 
fechada. 

Subscrito              
por                       

todos                
vereadores 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de mai. 
Postado nos Correios em 
10 de mai. 

129 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Cultura, Turismo e 
Juventude que seja incluída no São João do Povo a participação 
de todas as bandas musicais locais. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 08 de mai. 
Enviado à secretaria em 10
de mai. 

130 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que seja realizado o serviço semanalmente de coleta 

Vereador 
Amistrong 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 15 de mai. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

de lixo nas comunidades rurais de Valentim e Riacho da Fazen-
da. 

Bezerra  Enviado à prefeitura em 16
de mai. 

131 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que sejam calçadas (com pavimentação a paralelepí-
pedo) as ruas José Rodrigues Monteiro, Marcelo Bilro e a Tra-
vessa Isaura Benfica, localizadas no Bairro Bela Vista. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

132 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que seja instaladas placas de denominação das co-
munidades rurais nos acessos pelas rodovias que cortam o muni-
cípio, tais como: Assunção, Morada Nova, Açucena, Boa Sorte, 
Marajó, Xóa, dentre outras, para correta identificação. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

133 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que seja disponibilizado 01 (um) monitor para o 
Curso de Capacitação de Iniciação Profissional do SENAI a ser 
ministrado no Telecentro da Associação Comunitária de Amare-
lão. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

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

134 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que seja realizado a conclusão do calçamento a para-
lelepípedo da Rua Professor Zequinha, localizada no Bairro Bela 
Vista, nesta cidade. 

Vereador            
Pastor                 
Frank               

Fabiany 

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

135 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que seja realizada a construção de um monumento à 
Bíblia Sagrada (A palavra de Deus) na rotatória de fronte à Praça 
Baixa Verde. 

Vereador              
Pastor                 
Frank               

Fabiany 

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

136 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que seja instituído o ensino da língua inglesa nas 
séries iniciais na rede municipal de ensino. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

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

137 

Solicita a presidência desta Casa Legislativa que seja convidado 
a comparecer a esta Casa Legislativa em sessão ordinária com 
data a ser definida entre o convidado e a Mesa Diretora, o De-
sembargador do Tribunal de Justiça/RN, Cláudio Santos, para 
falar sobre soluções em Segurança Pública. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

138 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que seja instalada placas de identificação (constando 
nomes) nas ruas do Bairro São Francisco, como também os ser-
viços de pavimentação a paralelepípedo na Rua São Sebastião e 
Travessa São Sebastião, ambas, localizadas no mencionado bair-
ro. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de mai. 
Enviado à prefeitura em 25
de mai. 

139 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, que seja instalada duas (02) lombadas na Rua Pedro 
Torquato, sendo uma para cada via de trânsito, defronte a igreja 
“Fonte do Poder de Deus” – Estação Ferroviária. 

Vereador               
Daniel                        

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de mai. 
Enviado à prefeitura em 25
de mai. 

140 

Solicita ao Senhor Diretor do Demutran para que seja realizada a 
padronização e sinalização horizonta e vertical das vias de trânsi-
to defronte as escolas publicas e privadas do município. 

Vereador            
Fernando            
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de mai. 
Enviado ao diretor em 25
de mai. 

141 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja criado neste Município de João Câma-
ra um cursinho preparatório gratuito para o Enem, IFRN e con-
cursos públicos. 

Vereador            
Fernando       
Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de mai. 
Enviado à prefeitura em 25
de mai. 

142 
Solicita a presidência desta Câmara Municipal a realização de 
audiência pública na Câmara Municipal com a finalidade de de-

Vereador            
Fernando            

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de mai.  



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

bater a exploração do ecoturismo religioso da Serra do Torreão. 
Para que se efetive um debate profícuo, é imprescindível que se 
convide todos os segmentos da sociedade (Prefeito Municipal, 
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Juventude, Secretária 
Municipal de Meio Ambiente, Paróquia, Grupo de Escoteiros, 
ACEPA, ONG’s, diretores de escolas publicas e privadas, Mon-
senhor Lucena, Corpo de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura 
Municipal de João Câmara, representantes de empresas eólicas, 
CDL, IFRN e sociedade civil organizada). 

Guilherme  

143 

Solicita que seja convidado o Senhor Secretário Municipal de 
Saúde, ou representante, para vir a esta Câmara Municipal falar 
sobre as ações desenvolvidas no combate à dengue. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

OBS.: NÃO APRESEN-
TADO 

144 
Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde que seja reto-
mado nas escolas o programa de combate à dengue. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de mai. 
Enviado à secretaria em 25
de mai. 

145 

Solicita a presidência desta Câmara Municipal para que seja con-
vidada a Senhora Diretora do Hospital, Josinara Leite, a vir a esta 
Câmara Municipal falar sobre a situação de atendimento daquela 
unidade hospitalar à população da região do Mato Grande. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de mai. 
Enviado ao hospital em 25
de mai. 

146 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja feito os serviços de recuperação na 
estrada vicinal do Matão dos Tomaz no trecho entre Juvelino, 
passando pela capela da comunidade, D. Pureza, Deca Alves até 
Gilzamar. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de mai. 
Enviado à prefeitura em 30
de mai. 

147 

Solicita que seja determinada pela presidência desta Casa Legis-
lativa a distribuição de cópias da Lei 386/2012 (anexa) que “dis-
põe sobre a concessão de folga ao servidor municipal no dia de 
seu aniversário”, a todas as repartições da prefeitura para que 
todos tomem conhecimento e possam requerer o direito garantido 
por lei. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de mai.  

148 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Educação, que de-
termine ao setor competente, que seja encampado à publicação 
de um livro contendo os textos aprovados do Plano Nacional de 
Educação (PNE), Plano Estadual de Educação (PEE) e Plano 
Municipal de Educação (PME), tendo em vista a necessidade de 
educadores e educandos acompanharem, lerem e avaliarem os 
próximos anos de Educação. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

 
 
Retirado de pauta pela 

proponente (não apresen-

tado).  

149 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja criado os serviços de Monitoria nas 
escolas públicas facilitando o aprendizado dos alunos nas maté-
rias que eles sentirem mais dificuldades 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

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

150 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde, que determine 
ao setor competente, para que seja encaminhado documentos a 
esta Câmara Municipal esclarecendo o porquê da falta de tantos 
medicamentos nos espaços públicos da municipalidade aptos a 
oferecê-los 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de jun. 
Enviado à secretaria em 08
de jun. 

151 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja realizada a construção de uma lomba-
da na Rua Marilia Amélia Alves Barbosa localizada na Comuni-
dade de Assunção (Obs.: rua lateral do PET e que a referida 
construção seja defronte a residência de D. Malvina). 

Vereador             
Gilberto     
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de mai. 
Enviado à prefeitura em 30
de mai. 

152 
Solicita a Senhora Diretora do Hospital Regional Josefa Godeiro 
que contrate um serviço de caçamba estacionária para que seja 

Vereadora 
Kelly               

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de mai. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

colocado os entulhos (metralha) da obra da reforma do referido 
hospital. 

Cristine Enviado a direção do hos-
pital em 30 de mai. 

153 

Solicita que o Poder Executivo Municipal, através do setor com-
petente, encaminhe a esta Casa de Leis, a relação de todas as 
dívidas atualizadas, inclusive as judicializadas contra Município 
de João Câmara, sobre tudo, as dívidas com a COSERN, CA-
ERN, CAIXA ECONÔMICA (consignados), INSS e FGTS. Na 
oportunidade requer, ainda, seja fornecido o extrato das contas 
tributos de n.º 8876-5, agência 0727-7, do Banco do Brasil e, 
conta de n.º 203-0, agência 0760, da Caixa Econômica Federal. 

Vereador             
Flavio                 
Sami 

 
Desaprovado por 
05 X 04 votos em                         

29 de mai. 
 

A R Q U I V A D O 

154 

Requer que, ouvido o Plenário, seja expedido oficio ao Ministé-
rio Público desta Comarca e ao Comandante da 2ª Cia. de Policia 
Militar desta cidade para que tomem as medidas que entender 
cabíveis para impedir carros de som, grupo de som e música 
amplificada em estabelecimentos nos arredores e centro da Praça 
Monsenhor Freitas (abrangendo o “Espetinho de Dedé e cigarrei-
ras”) e nos arredores da Praça Baixa Verde, como também no bar 
do “Galo” localizado no Bairro do Barroso, nesta cidade. Ressal-
ta-se que essa poluição sonora vem prejudicando crianças e mo-
radores da terceira idade do bairro pelo excessivo ruído sonoro 
após as 22 horas praticados na utilização do espaço público, cau-
sando uma contravenção penal de perturbação do sossego alheio 
(Art. 54 da Lei 9605/98 – Legislação Ambiental). 

Vereador               
Gilberto               
Honorato                 

e                     
subscritos  

pelos                    
demais               

vereadores 

 
 
 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de jul. 
Enviado 2ª Cia. de Policia 
e ao Promotor Público em 
06 de jul. 

155 

Solicita que sejam indicados os vereadores pela presidência desta 
Casa Legislativa para formarem a Comissão Especial de Inquéri-
to – CEI, para investigar a aplicação dos valores pagos pelo então 
presidente desta Casa e ex-vereador Mestre Raimundo, na cons-
trução da obra de gabinetes e no serviço de tombamento de bens 
materiais (imóveis e móveis) integrantes deste Poder Legislativo, 
conforme a apresentação do Requerimento nº 109/2016, aprova-
do em 28.11.2016. 

Vereador              
Luiz de Berré e 
subscrito pelos 

vereadores 
Amistrong 

Bezerra e Fer-
nando Gui-

lherme 

 
 

Aprovado por 06 X 05 
votos em 03 de jul. 

156 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de terraplenagem e apiçarramento nas estradas vicinais 
rurais que dar acesso às localidades de Ladeira Grande e Passa-
gem dos Caboclos ao entroncamento da rodovia RN 120. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

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

157 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que a escola municipal Prof. Antônio Gomes 
localizada no Matão de Iracema que está desativada seja trans-
formada em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) para atender 
os moradores circunvizinhos. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de jun. 

Enviado à prefeitura em 07 
de jun. 

158 

Solicita à Defensoria Pública-Geral do RN a criação de um nú-
cleo da Defensoria Pública no Município de João Câmara, dando 
continuidade ao processo de interiorização da Defensoria Pública 
do Estado do Rio Grande do Norte, com escopo de atingir o mai-
or número de pessoas que necessitam de assistência jurídica gra-
tuita, ampliando assim o acesso á justiça. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme                      

e subscrito por 
todos os                 

vereadores 

 

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

159 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja encaminhada a Câmara Municipal 
informações atualizada de todos os servidores contratados pela 
Prefeitura Municipal, incluindo comissionados, e especificando a 
área de atuação (setor/departamento). 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

 

Desaprovado por 05 votos 
a favor e 04 contra em 06 
de jun. (Arquivado). 

160 

Solicita ao Poder Executivo Municipal que encaminha a esta 
Casa cópias do Processo Administrativo nº 03/2017 à ata de re-
gistro de preço nº 07/2017 – Prefeitura Municipal de Pedra 
Grande/RN, no valor de R$ 283.400,00 (duzentos e oitenta e três 

Vereador               
Flávio               
Sami  

 
 
 
Desaprovado por 05 votos 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

mil e quatrocentos reais) para contratação de empresa especiali-
zada na locação de infraestrutura (palco, sonorização, tendas, 
iluminação, estantes, grade de isolamento, serviço de segurança e 
buffet) para realizado de eventos no atendimento das necessida-
des das diversas secretarias deste município. 

a favor e 04 contra em 12
de jun. (Arquivado). 

161 

Requer que, ouvido o Plenário, seja enviado expediente ao Se-
nhor Secretário Municipal de Saúde, Manoel Bernardo, convo-
cando-o a comparecer na sessão ordinária do dia 03 de julho de 
2017, às 14 horas, para prestar esclarecimentos sobre o processo 
de compactuação entre a prefeitura e à direção do hospital regio-
nal desta cidade para abertura da sala de parto naquela unidade 
hospitalar. 

Vereador             
Pastor                 
Frank                  

Fabiany 

 
 

Aprovado por 08 votos a 
02 pelo plenário em 12 de 
jun. Enviado à secretaria
em 13 de jun. 

162 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Educação, que de-
termine ao setor competente, para que seja ofertado aos professo-
res da rede municipal de ensino o Plano Municipal de Educação, 
tendo em vista a necessidade de educadores e educandos acom-
panharem, lerem e avaliarem os 10 (dez) anos de Educação. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de jun. 
Enviado à secretaria em 13
de jun. 

163 

Requer que, ouvido o Plenário, seja enviado expediente ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente 
que seja efetuada a substituição a antiga e/ou feita a entrega de 
um exemplar da Bandeira Municipal, atualizada pela Lei Muni-
cipal 455/2014, em cada repartição pública pertencente à prefei-
tura. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de jul. 
Enviado à prefeitura em 06
de jul. 

164 

Requer que, ouvido o Plenário, seja enviado expediente ao Se-
nhor Secretário Municipal de Educação, Silvano Carlos, convo-
cando-o a comparecer na sessão ordinária do dia 10 de julho de 
2017, às 14 horas, para prestar esclarecimentos sobre assuntos 
pertinentes a administração municipal. 

Vereadora 
Aíze                  

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de jul. 
Enviado à secretaria de 
Educação em 06 de jul. 

165 

Requer que, ouvido o Plenário, seja enviado expediente ao Se-
nhor Prefeito Municipal, Mauricio Caetano, para que preste in-
formação a esta Casa Legislativa sobre a possibilidade de criação 
de um Posto Municipal de Atendimento Veterinário para Ani-
mais Domésticos. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de jul. 
Enviado à prefeitura em 06
de jul. 

166 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído dois 
quebra molas (redutores de velocidade) na Rua Alice Soares 
defronte aos nº 680 e 692 desta rua localizada no Bairro da CO-
HAB. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

167 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído um 
quebra molas (redutor de velocidade) na Rua Abdon Torquato 
defronte ao nº 37 desta rua localizada no Bairro do IPE 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jul. 
Enviado à prefeitura em 19
de jul. 

168 

Requer que, ouvido o Plenário, seja expedido ofício a Senhora 
Secretária Estadual de Educação e Cultura, Claudia Santa Rosa, 
solicitando informações a respeito do pedido de cessão do prédio 
(estrutura física) abandonado da Escola Estadual Monsenhor 
Luiz Lucena Dias localizada à margem da BR 406. O pedido foi 
realizado através de oficio 010/2017 da Prefeitura Municipal de 
João Câmara pelo Senhor Gestor Mauricio Caetano. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de jul. 
Posto nos Correios em 07
de jul. 

169 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada uma 
reforma no prédio onde funciona o Centro de Especialidades 
Médicas no intuito de melhorar as condições físicas e mais con-
forto aos usuários, para uma melhor dinâmica nos diversos servi-
ços oferecidos. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

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

170 Requer que, ouvido o Plenário, seja expedido ofício a presidente Vereador  
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do Centro Social Alexandre Martins de Souza, Sra. Edilza Nobre, 
solicitando informações a respeito da situação administrativa, 
jurídica e de seus associados, como também que informe sobre a 
situação das máquinas de costuras, aonde se encontra o trator MF 
275 com seus equipamentos e a relação nominal do corpo admi-
nistrativo da associação (vice-presidente, tesoureiro, secretário 
etc.). 

Amistrong 
Bezerra 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de jul. 
Enviado à Pte. do Centro 
Social em 12 de jul. 

171 

Solicita a Senhora Secretária Estadual de Educação e Cultura, 
Cláudia Santa Rosa, que seja realizado em curto prazo uma re-
forma para recuperação da estrutura física e de móveis na Casa 
de Cultura do Município de João Câmara, onde se encontra em 
condições degradante e incompatível, como local, sem condições 
de explorar à Cultura. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

 

172 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de conserto da bomba d’água do poço do Assentamento Chico 
Santana. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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

173 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
praça pública em área localizada no Bairro Bela Vista com de-
nominação e instalação do busto do ex-vereador Luiz Gameleira 
do Rego, para beneficiar a população e que todos se lembrem do 
ex-vereador pelos benefícios prestados a este município. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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

174 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a pintura 
de sinalização em todas as lombadas existentes nas vias da cida-
de, para evitar riscos de acidentes com a sinalização adequada. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

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

175 

Solicita a essa presidência que sejam acolhidos na sessão ordiná-
ria do próximo dia 17/07 à equipe campeã da V Copa Escolar de 
Futebol “Garoto Bom de Bola” para receberem uma placa em 
homenagem ao trabalho realizado em prol do esporte camarense. 
A competição for realizada no dia de ontem (9) no Estádio Joacy 
Fonseca, na cidade de Ipanguaçu/RN. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 10 de jul.  
 

176 

Solicita que seja convocado o Farmacêutico, Dr. João Batista, 
responsável pelo Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF 
da Secretaria Municipal de Saúde para prestar esclarecimentos 
gerais sobre o funcionamento e serviços prestados pela mesma. 

Vereador                  
Fernando               
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jul. 
Enviado ao CAF em 19 de 
jul. 

177 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam implantados os 
serviços de assistência psicológica e psicopedagógica em todos 
os estabelecimentos de ensino básico público, com objetivo de 
diagnosticar e prevenir problemas de aprendizagem. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jul. 
Enviado à prefeitura em 19
de jul. 

178 

Solicita ao líder do governo nesta Casa Legislativa, vereador 
Fernando Guilherme, a apresentação de cópia do Relatório de 
Transição de Gestão Municipal (mandato) 2016. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

Reprovado por 06 votos 
contrários e 04 votos favo-
ráveis na sessão de 
17.07.17 – ARQUIVADO. 

179 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde que seja viabi-
lizada a instalação de um aparelho de ar condicionado na sala dos 
medicamentos no posto da Estratégia Saúde da Família (ESF) 06, 
desta cidade. 

Vereadora 
Cleonice              
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jul. 
Enviado ao Secr. Saúde em 
19 de jul. 

180 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Educação que seja 
viabilizado o curso de primeiros-socorros para os professores de 
Educação Física dentro do Programa Formação Continuada para 
Professores. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jul. 
Enviado ao Secr. Educação
em 19 de jul. 

181 
Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Esportes e Lazer que 
seja inserido o Campeonato de Karatê dentro das atividades soci-

Vereadora 
Kelly               

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jul. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

ais realizadas por meio da Secretaria de Esportes e Lazer deste 
município. 

Cristine Enviado ao Secr. Esportes 
e Lazer em 19 de jul. 

182 

Solicita que seja realizada Audiência Pública nesta Casa Legisla-
tiva com prefeitos e secretários de Saúde integrantes dos municí-
pios circunvizinhos com a finalidade de debater e dialogar a pac-
tuação regional dos serviços de abertura da sala de parto no Hos-
pital Regional Josefa Alves Godeiro localizado nesta cidade de 
João Câmara. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jul.  
 

183 

Solicita que o Poder Executivo Municipal, através do setor com-
petente, encaminhe, à esta Casa de Leis, as seguintes informa-
ções: cópia do Processo de Licitação de n.º 001/2017, que trata 
da aquisição de combustíveis por parte da Prefeitura Municipal 
de João Câmara, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

Vereador              
Flávio               
Sami  

Reprovado por 06 votos 
contrários e 04 votos favo-
ráveis na sessão de 
17.07.17 – ARQUIVADO. 

184 

Solicita que seja enviado expediente ao Secretário Municipal de 
Obras e Urbanismo, Sr. Ariudson Targino, convocando-o a com-
parecer à sessão ordinária do dia 24 de julho de 2017, às 
14h00min., a fim de prestar esclarecimentos acerca de assuntos 
relacionados a administração pública de sua Pasta. 

Vereador              
Flávio               
Sami  

Reprovado por 07 votos 
contrários e 04 votos favo-
ráveis na sessão de 
17.07.17 – ARQUIVADO. 

185 

Requer que seja enviado expediente ao Senhor Presidente do 
Conselho Tutelar, Rideilson Araújo (Déia), solicitando seu com-
parecimento na sessão ordinária do dia 07 de agosto de 2017, às 
14 horas, para prestar esclarecimentos quanto ao funcionamento 
daquele órgão e, sobre tudo, falar sobre os projetos para comba-
ter o trabalho infantil. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

186 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja distribuída em 
todas as repartições da prefeitura e nas escolas do município 
cópias da Lei Municipal 077/2002 que “dispõe sobre a jornada de 
trabalho de funcionária mãe de deficiente físico e mental”, tendo 
como objetivo o conhecimento e defesa do direito pelos servido-
res municipais para permissão nos termos da respectiva lei. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

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

187 

Solicita a presidência desta Casa a realização de audiência públi-
ca em caráter de urgência na Câmara Municipal com a finalidade 
de discutir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assina- 
do pelo governador que visa a possibilidade de mudança de perfil 
dos hospitais regionais, inclusive o de João Câmara. Para que se 
efetive um debate profícuo, é imprescindível que se convide to-
dos os segmentos da sociedade (prefeitos, vereadores e secretá-
rios de Saúde de João Câmara e municípios circunvizinhos, 
CDL, Paróquia, Igreja Evangélica, representantes da Sesap, III 
Regional de Saúde, profissionais de Saúde, Conselho Municipal 
de Saúde de João Câmara e das cidades vizinhas, comércio e 
sociedade em geral). 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

Obs.: foi retirado da pauta 
de votação pelo vereador 
autor Fernando Guilherme 
em razão da informação do 
prefeito Mauricio Caetano 
de que o Secretário Esta-
dual da Saúde, George 
Antunes, ter afirmado que 
o Hospital Regional Josefa 
Alves Godeiro não mais 
seria fechado. 

188 

Solicita que seja enviado expediente ao Senhor Secretário Muni-
cipal de Cultura, Turismo e Juventude, Benedito Alves, convo-
cando-o a comparecer na sessão ordinária do dia 07 de agosto de 
2017, às 14 horas, para prestar esclarecimentos sobre as ações de 
sua respectiva Pasta. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

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

189 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
lombada (redutor de velocidade) na confluência da Rua Alexan-
dre Câmara com a Av. Arthur Ferreira da Soledade (acesso para 
o Fórum municipal) nas duas extensões contíguas de tráfego. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

190 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a aquisição 
de 02 (duas) ambulâncias novas para destinação a Secretaria 

Vereador                  
Daniel                

Enfermeiro 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

Municipal de Saúde. de jul. 

191 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado um le-
vantamento cadastral com os pequenos agricultores que precisam 
da utilização dos equipamentos (máquinas) do PAC para limpeza 
de cacimbas e pequenas barragens, na zona rural deste município 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de jul. 
Enviado à prefeitura em 01
de ago. 

192 

Solicita que seja enviado expediente a Senhora Secretária Muni-
cipal de Meio Ambiente, Hermida Silva de Araújo, convocando-
a comparecer na sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2017, às 
14 horas, para prestar informações à Câmara sobre o plano de 
obras e ações realizadas nesse semestre, bem como as propostas 
programadas e iniciativas de politicas de meio ambiente para os 
próximos anos. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

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

193 

Solicita que seja enviado expediente ao professor de karatê Jo-
semar Dantas convidando-o a comparecer na sessão ordinária do 
dia 21 de agosto de 2017, às 14 horas, para prestar informações à 
Câmara sobre o campeonato de karatê ocorrido na cidade de 
Maceió, como também falar sobre a junção com a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer na organização do campeonato 
que se realizará nesta cidade de João Câmara. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de jul. 
Enviado ao Sr. Josemar em 
25 de jul. 

194 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam instalados ban-
cos com cobertura (assentos para descanso) nas dependências dos 
cemitérios municipais, localizados nesta cidade. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

195 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
procedimentos para uma parceria entre Prefeitura Municipal de 
João Câmara e o Cursinho Simetria (Suporte Educacional) para 
oferecer um cursinho gratuito destinado aos estudantes da Escola 
Estadual Francisco Bittencourt que prestarão Enem este ano e 
que estão sem aulas. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

196 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal no sentido de prestar escla-
recimentos a esta Casa acerca do paradeiro de 04 (quatro) veícu-
los pertencentes à frota de automóveis do patrimônio público 
municipal, quais sejam: L 200 de placa MMQ 9869 de cor azul, 
Ranger de placa MYD 7043 de cor prata, ônibus escolar de placa 
KKP 0598 e caminhão Ford F 12000 – pendente de informação. 

Vereador             
Flavio                  
Sami 

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

197 

Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com a 
finalidade de investigar eventual fraude no serviço de gestão de 
credito consignado dos servidores públicos municipais de João 
Câmara/RN, junto a Caixa Econômica Federal. 

Vereador                  
Flavio Sami e 
subscrito pelas 

vereadoras 
Aíze e Irani 

Desempatado e desaprova-
do com o voto de minerva 
em plenário em 31 de jul. 
ARQUIVADO. 

198 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a im-
plantação de uma lombada (redutor de velocidade) na Rua Proje-
tada localizada na Comunidade de Assunção que dar acesso à 
quadra de esportes (Obs.: que seja instalada defronte a residência 
do Sr. ‘Zé das Medalhas’). 

Vereador                  
Daniel                

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de jul. 
Enviado à prefeitura em 01
de ago. 

199 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de calçamento (pavimentação a paralelepípedo) da Rua José 
Ari localizada no Loteamento Residencial Sol Nascente (sentido 
sede do município/Assunção). 

Vereadora 
Irani             

Antunes 

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

200 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de calçamento (pavimentação a paralelepípedo) da Rua Seve-
rino Elias (defronte ao Hospital da Visão localizado na Rua João 
Monteiro de França); 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

201 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de conclusão do calçamento (pavimentação a paralelepípedo) 
da Rua Nineuza de Morais – Cj. IPE. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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

202 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizados os ser-
viços de iluminação pública e calçamento (pavimentação a para-
lelepípedo) na Rua Pedro Torquato localizada a margem da linha 
férrea (que dar acesso ao Cj. IPE). 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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

203 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado um pro-
jeto técnico e submetido a aprovação da Cosern para a instalação 
de iluminação pública na Rua Celestino Cordeiro de Moura (lo-
calizada por trás do Centro Municipal de Abastecimento “Ver. 
Luiz Antônio Vieira Câmara”). 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

204 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída duas 
lombadas (redutores de velocidade) na Rua Almino Afonso, sen-
do uma defronte ao nr. 276 e a outra defronte a torre de telefonia 
Claro desta rua, respectivamente – localizada no Bairro Bela 
Vista. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

205 
Requer que seja realizada nesta Casa audiência pública para dis-
cutir o tema do Mercado Público Municipal. 

Vereador              
Flávio               
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de ago. 

206 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído um 
espaço destinado a realização de velórios em nossa cidade, cha-
mado de Centro de Velório Municipal. 

Vereador       
Flávio               
Sami  

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

207 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja adotada as provi-
dências urgentes no sentido de realizar os serviços de Saneamen-
to Básico nos bairros São Francisco e Baixa Verde localizados 
nesta cidade. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

208 

Solicita ao Senhor Governador, Robinson Faria, que seja adotada 
as providencias cabíveis para a instalação de uma unidade do 
Corpo de Bombeiros com o apoio (contrapartida) da Prefeitura 
Municipal de João Câmara (ciente o Prefeito Municipal) nesta 
cidade de João Câmara. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

209 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Educação que seja 
disponibilizada ajuda de custo (financeira) para as escolas da 
rede municipal de ensino quando forem realizar festas comemo-
rativas. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de ago. 
Enviado à secretaria em 23
de ago. 

210 

Solicita à diretora da 16ª DIRED, Sra. Vanusa Xavier, que seja 
contratado em caráter de urgência um professor de matemática 
para a Escola Estadual Antônio Gomes para atender a necessida-
de temporária de excepcional interesse público, visto que desde o 
inicio do ano os alunos encontra-se sem professor para lecionar a 
disciplina especificada. 

Vereadora 
Kelly              

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de ago. 
Enviado a 16ª Dired em 23
de ago. 

211 

Solicita que seja enviado expediente ao Dr. Cyro Bezerra convi-
dando-o a comparecer na sessão ordinária do dia 11 de setembro 
de 2017, às 14 horas, para prestar informações à Câmara sobre as 
consultas/cirurgias realizadas pelo Hospital da Visão em convê-
nio com a Prefeitura Municipal de João Câmara. 

Vereadora 
Cleonice               
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de ago. 
Enviado à Dr. Cyro em 23
de ago. 

212 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que informe a Câmara 
Municipal a previsão para a implantação de postes de luz e troca 
de lâmpadas que estão queimadas nos postes já implantados na 
zona urbana e rural deste município. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

213 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o envio de relatório cir-
cunstanciado das dividas do Município de João Câmara junto a 
Cosern, Caern, INSS e precatórios a este Parlamento. 

Vereador              
Flávio               
Sami  

 
Retirado de pauta pela 
proponente (não apresen-
tado).  

214 

Requer que seja expedido oficio a superintendência da Caixa 
Econômica Federal no RN com a finalidade de se obter informa-
ções e dos devidos esclarecimentos acerca da situação dos em-
préstimos consignados feitos por servidores públicos efetivos do 
Município de João Câmara/RN. 

Vereador              
Flávio               
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 21 de ago. 
Posto nos Correios em 23
de ago. 

215 

Requer que seja providenciada pela presidência desta Casa Le-
gislativa a instalação de um púlpito para utilização pelos popula-
res, denominado “Tribuna Popular Vereador Luiz Gameleira do 
Rego”. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de ago.  

216 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada placas 
indicativas com os nomes das ruas localizadas no Bairro do IPE 
– perímetro urbano desta cidade. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

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

217 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que seja instalada 06 
(seis) manilhas na estrada vicinal do leito do açude grande que 
interliga o Bairro São Francisco a comunidade de Brejinho, pas-
sando pelo Parque Pedro Gustavo nesta cidade. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

218 

Solicita que seja realizada Audiência Pública nesta Casa Legisla-
tiva com o Senhor Prefeito, secretários, vereadores, representan-
tes de movimentos sociais e demais populares com a finalidade 
de debater e dialogar a realização de um concurso público pela 
Prefeitura Municipal de João Câmara para o preenchimento de 
vagas (cargos). 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de ago. 

219 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada uma 
campanha educativa contra a poluição sonora na feira livre e seus 
arredores no centro desta cidade. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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

220 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Esportes e Lazer, 
Gean Carlos, que seja reservado o ginásio de esportes João Lucas 
de Araújo no dia 07 de outubro do corrente ano para realização 
de um aulão das 08h às 12h e das 13 às 17h pelo Cursinho Sime-
tria Suporte Educacional. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de ago. 
Enviado à secretaria em 29
de ago. 

221 

Requer que seja criada, independentemente de aprovação do 
plenário, uma Comissão Especial de Inquérito composta por 05 
(cinco) vereadores, membros titulares e 02 (dois) suplentes, obe-
decido o principio da proporcionalidade partidária previsto no 
art. 43, § 2º do Regimento Interno, com a finalidade de investigar 
no prazo de até 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 30 (trin-
ta) eventuais irregularidades na gestão de crédito consignado dos 
servidores públicos municipais de João Câmara/RN, contratados 
com a Caixa Econômica Federal. 

Vereador              
Flávio             

Sami e subscri-
to pelos verea-

dores Irani 
Antunes, Aíze 
Bezerra, Gil-

berto Honorato 
e Frank Fabi-

any 

 
 
Apesentado no plenário em 
28 de agosto e não foi a 
votação por ser desneces-
sário. 

222 

Solicita que seja expedido oficio a gerência da Caixa Econômica 
Federal local solicitando seu comparecimento e/ou representante 
a esta Câmara Municipal parar dar explicações relativa aos em-
préstimos consignados, vez que as parcelas estão sendo descon-
tadas pela prefeitura e não repassa o valor das prestações deduzi-
das dos contracheques ao banco conveniado (Caixa Econômica 
Federal). 

Vereador                         
Gilberto                  
Honorato 

 

 
Obs.: não apresentado em 
razão da criação da CEI. 

223 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a obra 
de cobertura da parte frontal da Escola Municipal Maria Dulce 

Vereadora 
Kelly               

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de set. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

Costa, localizada no Bairro Cidade Nova – perímetro urbano 
desta cidade. 

Cristine Enviado à prefeitura em 13
de set. 

224 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a cons-
trução de uma lombada defronte a lavanderia localizada no Dis-
trito de Queimadas – zona rural deste município. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

225 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja verificada a pos-
sibilidade de um reajuste salarial para os profissionais da área de 
Enfermagem e Saúde Bucal deste município. 

Vereador                  
Daniel                

Enfermeiro 

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

226 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído um 
quebra molas (redutor de velocidade) na Rua Alexandre Câmara 
defronte ao nº 1171 desta rua localizada após o cemitério públi-
co. 

Vereador                  
Daniel                

Enfermeiro 

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

227 

Solicita que seja realizada Audiência Pública nesta Casa Legisla-
tiva com o senhor prefeito municipal, secretário municipal de 
esporte, vereadores, desportistas e demais pessoas com a finali-
dade de debater e dialogar a regulamentação da Lei Municipal 
361/2011, que Institui o Programa Bolsa Atleta neste município. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de set. 

228 

Requer a essa presidência que seja inserida na próxima sessão 
uma homenagem ao camarense Sr. Inaldo Lucas de Paiva (cria-
dor do personagem Dr. Castanha) que constitui-se uma referência 
e influência positivamente para a divulgação do turismo de nosso 
Estado a nível nacional e internacionalmente. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de set. 

229 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja prestadas através 
de dossiê as informações constante dos prédios municipais que 
estão abandonados, sem funcionamento e/ou com obras paralisa-
das/inacabadas. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

Reprovado por 08 votos 
contrários e 02 votos favo-
ráveis na sessão de 
04.09.17 – ARQUIVADO. 

230 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja prestada informa-
ções a Câmara Municipal sobre os casos de Bullying ora regis-
trados pela Secretaria Municipal de Educação desde a posse da 
atual administração, especificados por quantidade e especificida-
de da agressão e identificados por unidade escolar. Solicita con-
siderar para realizar este levantamento aquilo que é consenso 
entre os especialistas sobre o fenômeno: caráter repetitivo e inin-
terrupto da violência física, verbal ou cibernética. Solicita, tam-
bém, informações sobre as providências tomadas pela Secretaria 
Municipal de Educação para realizar o enfrentamento dos casos 
registrados e quais ações preventivas foram tomadas para preve-
nir futuras ocorrências. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

231 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja tornado obrigató-
rio o funcionamento das creches municipais existentes durante os 
doze meses do ano. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

232 

Requer a Mesa Diretora que, ouvido o Plenário, seja realizada 
uma vez, mensalmente, sessão itinerante nos bairros da cidade e 
zona rural deste município. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de set. 

233 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária 
e Recursos Hídricos, João Caetano, que sejam disponibilizados 
carros-pipa para o abastecimento emergencial de água potável na 
comunidade rural de Pedra D’água. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

234 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de restauração da iluminação pública no Assentamento Chico 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

Santana – zona rural deste município. de set. 

235 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja adquirida uma 
bomba submersa nova para o poço tubular do Assentamento Chi-
co Santana – zona rural deste município. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

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

236 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a insta-
lação da cobertura, com estrutura metálica, do setor que se co-
mercializa carnes (frango, bode e porco) e comida no Centro de 
Abastecimento Municipal (Mercado Público). 

Vereador                
Luiz                 
de                       

Berré 

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

237 

Requer a essa presidência que na sessão ordinária do dia 18 de 
setembro do corrente ano, seja entregue ao Sr. José Pereira dos 
Santos, diretor da Central do Cidadão desta cidade, uma placa de 
homenagem em comemoração aos seus 15 anos de existência 
atendendo às necessidades da população da região do Mato 
Grande em diversos setores tais como: ITEP; Banco do Cidadão; 
Secretaria de Estado da Tributação; Junta Militar, DETRAN, 
CTPS, dentre outros atendimentos. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

 
 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de set. 

238 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o con-
serto da bomba submersa do poço tubular localizado na comuni-
dade rural de Baixa do Macaco. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

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

239 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de pavimentação a paralelepípedo da Rua São Pedro (antiga 
Rua da Serraria). 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

240 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços pela Vigilância Sanitária nas escolas municipais a fim 
de realizarem inspeções e ações educativa. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

241 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja disponibilizada a 
doação de ternos (materiais esportivo) aos times de futebol femi-
nino de Handball, sendo 15 meninas do Gyor e mais 15 do Leal 
Handball com idades entre 14 e 29 anos. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

242 

Solicita que seja realizada Audiência Pública nesta Casa Legisla-
tiva com o senhor prefeito municipal, Secretário Municipal de 
Educação e demais secretários municipais, representantes do 
Ministério Público Federal e Estadual, presidente da Comissão 
dos Direitos Humanos da OAB/RN, representante da FUNAI, 
representante do IFRN, representante da 16ª Dired, representante 
da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, representante da 
Associação Comunitária do Amarelão, diretores de escolas que 
comporta alunos indígenas: Cicero Varela, Francisco de Assis 
Bittencourt, Antônio Gomes, Francisco Leite, escolas indígenas 
das comunidades do Amarelão, Santa Terezinha e Serrote de São 
Bento, representante das associações indígena das comunidades 
Santa Terezinha e Serrote de São Bento com a finalidade de de-
bater a educação indígena neste município. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

 
 
 
 
 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de set. 

243 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
lombada (redutor de velocidade) ao lado da Indústria do Conhe-
cimento localizada na Rua Genésio de Oliveira (Bairro da Vila 
Nova). 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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

244 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja destinado um 
prédio municipal para cessão de uso pelo IBGE para instalação 
de sua unidade regional (região do Mato Grande). 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

245 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
Praça de Lazer no terreno localizado na bifurcação da Rua Ale-
xandre Câmara com a Av. Artur Ferreira da Soledade, bairro 
centro. 

Vereadora 
Cleonice               
Bezerra  

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

246 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído um 
quiosque com instalação de computadores e disponibilização do 
sinal de internet sem fio (wi-fi) na Praça de Lazer do Distrito de 
Queimadas destinado a uma biblioteca digital e uso de internet 
gratuita a qualquer cidadão, que poderá fazer uso da rede por 
meio de notebooks, tablets, smartphones ou qualquer outro dis-
positivo. 

Vereadora 
Cleonice               
Bezerra  

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

247 

Solicita a presidência desta Casa a realização de audiência públi-
ca na Câmara Municipal com a finalidade de debater a deficiên-
cia da oferta de água nas comunidades rurais do município. Que 
sejam convocados: prefeito, secretário de agricultura e coordena-
dores da referida secretaria, representante da Semah, Caern, Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais, Defesa Civil municipal e esta-
dual, presidentes de associações de assentamentos e população 
em geral. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

 
 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de set. 

248 

Solicita explicações e providências a Cosern para com as fre-
quentes quedes e falta de energia em residências da Praça Mon-
senhor Freitas e ruas adjacentes pertencentes à mesma rede. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de set. 
Posto nos Correios em 19
de set. 

249 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a ligação dos 
refletores da quadra de esportes localizada na comunidade de 
Assunção. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

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

250 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a cons-
trução de uma lombada (redutor de velocidade) na Rua Projetada 
s/nº, defronte a Escola Municipal Prof.ª Sônia Varela, localizada 
no Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

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

251 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a re-
construção das lombadas (de acordo com as normas técnicas 
construtivas) localizadas na Rua N. Sra. de Fátima, nesta cidade. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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

252 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de conserto na caixa d’água da Escola Municipal Pedro 
Torquato, localizada na comunidade de Ladeira Grande. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

253 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de reposição de lâmpadas queimadas da posteação pública 
localizada na comunidade de Ladeira Grande. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

254 

Solicita a presidência desta Casa que na sessão ordinária do dia 
02 de outubro do corrente ano, seja prestada uma homenagem às 
candidatas concorrentes na disputa do titulo de Miss João Câma-
ra. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de set.  

255 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que seja encaminhada à 
câmara municipal a relação (cópia) dos imóveis alugados pela 
administração municipal, bem como a localização, os valores 
pagos e à finalidade dos imóveis locados. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

Reprovado por 04 votos 
contrários e 03 votos favo-
ráveis na sessão de 
25.09.17 – ARQUIVADO. 

256 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que seja encaminhada à 
câmara municipal a relação (cópia) dos prédios abandonados e 
das obras inacabadas pertencentes a administração municipal. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

Aprovado por 07 votos 
favoráveis e 01 voto con-
trário na sessão de 
25.09.17. Enviado à prefei-



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

tura em 26 de set. 

257 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a com-
plementação do calçamento (pavimentação a paralelepípedo) na 
Rua José Augusto localizada no Bairro Bela Vista desta cidade. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

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

258 

Solicita que seja enviado expediente ao ex-prefeito municipal, Sr. 
Ariosvaldo Targino de Araújo, convidando-o a comparecer na 
sessão ordinária do dia 02 de outubro de 2017, às 14 horas, para 
prestar esclarecimentos à Câmara sobre os empréstimos consig-
nados e do centro administrativo municipal. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 25 de set. 
Entregue ao convidado em 
26 de set. 

259 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a cons-
trução de 02 (duas) lombadas (nos dois sentidos da rua) defronte 
o antigo Mercado Público, localizado no Centro desta cidade. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

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

260 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a limpe-
za das vias públicas da Rua José Severiano da Câmara, localizada 
no Centro desta cidade. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

261 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja determinado à 
construção de uma Praça de Lazer no Bairro do IPE, com instala-
ção de uma academia popular para atender as pessoas da terceira 
idade, como também que seja destinada uma área recreativa para 
prática esportiva e culturais pelos jovens do referido bairro. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de out. 
Enviado à prefeitura em 04
de out. 

262 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de recuperação da iluminação pública para o Cemitério da 
Comunidade de Assunção. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de out. 
Enviado à prefeitura em 04
de out. 

263 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de instalação de rede de proteção para fechamento nas laterais 
da Quadra de Esportes localizada no Bairro do Barroso. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de out. 
Enviado à prefeitura em 04
de out. 

264 

Requer a presidência da câmara municipal que na sessão ordiná-
ria do dia 16 de outubro do corrente ano, seja prestada uma ho-
menagem ao atleta Igor Matheus Costa da Silva por ser o primei-
ro paratleta desta cidade e patrocinado/apoiado pela Sociedade 
Amigos do Deficiente Físico (SADEF/SESI) disputando, atual-
mente, o Campeonato Nacional em busca do índice para o mun-
dial, e também uma vaga na seleção Paraolimpíada brasileira. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de out. 

265 

Requer a presidência da câmara municipal que seja convidado a 
comparecer a esta Casa Legislativa na sessão ordinária do dia 23 
de outubro do corrente ano, o Senhor Prefeito Municipal, Mauri-
cio Caetano, para prestar informações sobre restos a pagar relati-
va a gestão anterior e informações administrativas sobre a situa-
ção financeira que recebeu o município. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de out. 
Enviado à prefeitura em 04
de out. 

266 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de desobstrução do poço tubular localizado no Assentamento 
Cabeço Preto. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de out. 
Enviado à prefeitura em 04
de out. 

267 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de desobstrução da estrada vicinal que interliga o Assenta-
mento Chico Santana à lagoa do gado, dando acesso aos lotes do 
referido assentamento. 

Vereador                
Frank                   

Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de out. 
Enviado à prefeitura em 04
de out. 

268 

Solicita que seja convidado a comparecer a esta Casa Legislativa 
na sessão ordinária do dia 30 de outubro do corrente ano o Sr. 
Ronald Rocha, gerente local da Agência da Previdência Social 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de out. 
Enviado Oficio em 10 de 
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(INSS), para prestar informações sobre o cancelamento de bene-
fícios a pessoas que recebem o auxílio-doença por invalidez. 

out. 

269 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de terraplenagem na estrada vicinal que interliga a sede do 
município com as comunidades de Pedra D’água e Pedra D’água 
dos Martins – zona rural deste município. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

270 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de implantação e funcionamento de um posto da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) no Bairro da Boa Vista – zona urna desta 
cidade. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

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

271 

Solicita a presidência desta Casa a realização de sessão solene 
dia 31 do corrente mês, às 19 horas, em comemoração aos 500 
anos da Reforma Protestante. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de out.  

272 

Solicita que seja enviado expediente ao mestre e professor de 
Capoeira, Fabiano Nogueira, convidando-o a comparecer na ses-
são ordinária do dia 06 de novembro de 2017, às 14 horas, para 
falar sobre o trabalho realizado com a Capoeira nesta cidade. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de out. 
Enviado Oficio em 10 de 
out. 

273 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalados extinto-
res de incêndio em todas as escolas da rede municipal de ensino. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

274 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de reparação da pavimentação a paralelepípedo da Rua Rita 
Ferreira de Farias (ao lado do lava jato) no Bairro do IPE. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

275 

Solicita a presidência desta Casa para que na sessão ordinária de 
13 de novembro do corrente ano seja prestada uma homenagem 
aos professores José Francisco Pereira e Maria das Dores de Oli-
veira. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de out.  

276 

Solicita a presidência desta Casa a realização de audiência públi-
ca na Câmara Municipal, dia 27 do corrente mês, às 9 horas, para 
debater a Campanha Outubro Rosa, que tem por finalidade esti-
mular a participação da população no controle do câncer de ma-
ma. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de out.  

277 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada fiscali-
zação para o cumprimento da Lei Municipal 194/2009, que esta-
belece a obrigatoriedade da construção de rampas de acesso, e dá 
outras providências. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de out. 
Enviado à prefeitura em 18
de out. 

278 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja procedida a cons-
trução de quadra esportiva coberta na comunidade rural de Va-
lentim. 

Vereador                  
Fernando               
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de out. 
Enviado à prefeitura em 18
de out. 

279 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja procedida à pavi-
mentação a paralelepípedo da rua paralela ao campo de futebol 
Ver. Sales da Cunha localizado na comunidade de Assunção. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de out. 
Enviado à prefeitura em 18
de out. 

280 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja procedido à inclu-
são da comunidade de Valentim no “Programa Governo nas Co-
munidades”, visando atender todas as comunidades circunvizi-
nhas. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de out. 
Enviado à prefeitura em 18
de out. 

281 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de instalação de quebra-molas e placas de sinalização 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de out. 
Enviado à prefeitura em 24
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em frente às escolas municipais localizadas nesta cidade. de out. 

282 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
lombada na Rua Iraci Pereira da Câmara – Bairro São Francisco, 
nesta cidade. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

283 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de terraplenagem na estrada vicinal de Matão de Joana Batista 
(a partir da residência de cabo Cicero até a residência do Sr. Jose-
lino). 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

284 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalado um 
abrigo de passageiros na margem da rodovia RN-120/entrada 
para o PA Modelo II. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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

285 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada luminá-
rias na comunidade de Brejinho II (sentido Morada Nova, en-
trando a esquerda da BR 406 – Numeração da Posteação: 
B24979; B24976; B25975; B25974; B24973; B25972). 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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

286 

Requer a Mesa Diretora que seja enviado expediente ao prefeito 
municipal, senhor Mauricio Caetano Damacena, solicitando in-
formações acerca das providencias que estão sendo adotadas pela 
Procuradoria Jurídica do Município no sentido de legalizar a 
doação do terreno onde foi erguido o Centro Administrativo do 
Município de João Câmara/RN. 

Vereador              
Flávio               
Sami  

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

287 

Requer a Mesa Diretora que seja enviado expediente ao prefeito 
municipal, senhor Mauricio Caetano Damacena, afim de que o 
mesmo se digne a enviar a esta Casa de leis cópia do processo 
licitatório referente a construção do Centro Administrativo loca-
lizado a Rua Rita de Farias, s/nº - Bairro IPE, João Câmara/RN. 

Vereador                  
Flavio                 
Sami 

 
Aprovado por 10 votos a 
01 pelo plenário em 23 de 
out. Enviado à prefeitura 
em 24 de out. 

288 

Requer a Mesa Diretora, em caráter de urgência, que envie expe-
diente ao prefeito municipal, senhor Mauricio Caetano Damace-
na, afim de que o mesmo se digne em remeter a esta Casa de leis 
relatório de obras e serviços de engenharia (concluídas e/ou em 
andamento) e seus respectivos contratos de licitações realizadas 
pelas empresas Unidos Construção e Pavimentação Ltda. (CNPJ 
11.595.952/0001-11) e Consel – Construções e serviços Ltda. 
(CNPJ 05.3390.873/0001-73). 

Vereador              
Flávio               
Sami  

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

289 S  A  L  T  I  O  U   

290 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a cons-
trução e instalação de um Posto da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) na comunidade de Brejinho (nas proximidades do grupo 
escolar existente na comunidade). 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

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

291 

Solicita que seja convidado a comparecer a esta Casa Legislativa 
na sessão ordinária do dia 27 de novembro do corrente ano, o 
Senhor Prefeito Municipal, Mauricio Caetano, para prestar in-
formações sobre o que está faltando para a legalização da doação 
do terreno do Centro Administrativo feito pelo ex-prefeito Arios-
valdo Targino, como também informar quais as expectativas de 
funcionamento e possível data para a abertura do referido Centro 
Administrativo. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

 
Desaprovado por 06 (seis) 
votos a 05 (cinco) pelo 
plenário em 30 de out. 
 

A R Q U I V O 

292 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado um Cur-
so de Primeiros-Socorros para professores e funcionários da rede 
municipal de ensino. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

293 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
praça denominada de “Praça da Bíblia” em alusão a Bíblia Sa-
grada – a Palavra de Deus. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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

294 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
lombada na Rua Paraguai defronte a casa de nº 354 e outra lom-
bada na Rua Argentina defronte a casa de nº 063 (esquina), am-
bas as ruas, localizadas no Bairro Cidade Nova. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de nov. 
Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

295 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito um estudo 
visando oficializar os nomes das ruas do Bairro Cidade Nova 
(ex-Ceac), bem como colocar uma placa na entrada do bairro 
com indicação dada pela Lei Municipal 09/1997, que oficializa o 
nome “Bairro Cidade Nova”. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 17 de nov. 
Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

296 

Solicita que seja convidado a comparecer a esta Casa Legislativa 
na sessão ordinária do dia 04 de dezembro do corrente ano, o 
Major Kerginaldo Soares, responsável pela 2ª Companhia de 
Polícia Militar, para discutir as ações da Policia Militar em João 
Câmara, bem como ações especificas para coibir os abusos prati-
cados por paredões de som com barulho excessivo e motos com 
escapamentos adulterados, que circulam nas ruas desta cidade. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

 
 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de nov. 
Enviado à 2ª. Cia em 20 de 
nov. 

297 

Solicita que seja remetido oficio ao Sr. Ivan Lopes Junior, Secre-
tário Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – 
SEMARH, solicitando providências e informações atualizadas 
sobre a situação do “Programa Água Doce” na comunidade de 
Valentim – zona rural de João Câmara. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de nov. 
Enviado à SEMARH em 
20 de nov. 

298 

Requer a Mesa Diretora que encaminhe, em caráter de urgência – 
expediente ao prefeito municipal afim de que o mesmo se digne 
em enviar a esta casa legislativa cópia(s) do(s) processo(s) licita-
tório(s) referente ao transporte escolar. 

Vereador                  
Flavio                 
Sami 

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

299 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a cons-
trução de uma Praça com área de lazer na área localizada ao lado 
da Quadra de Esportes da comunidade de Assunção. 

Vereador                  
Luiz de                 
Berré 

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

300 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a pavi-
mentação em paralelepípedo da Rua Pedro Torquato – Bairro 
Cohab, nesta cidade. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

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

301 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a cons-
trução de 02 (duas) lombadas na Rua Lopes Trovão, em locais 
próximos a Paulinho dos Portões e Escola Estadual Marluce Lu-
cas – Bairro Vila Nova, nesta cidade. 

Vereador                  
Frank         

Fabiany 

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

302 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de conclusão da obra do BUEIRO situado ao lado do “Talis-
mã Casa Show” – Bairro do Barroso, nesta cidade. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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

303 

Requer que, ouvido o Plenário, seja convidado a comparecer a 
esta Casa Legislativa a comparecer a esta Casa Legislativa na 
sessão ordinária do dia 11 de dezembro do corrente ano, o Se-
nhor Secretário Municipal de Educação, Silvano Carlos, para 
prestar informações sobre possível projeto de climatização da 
Escola Municipal Cicero Varela por meio de parecerias com 
empresas de energia eólica. 

                                  
Vereador                  

Frank                   
Fabiany 

 

 
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de nov. 
Enviado à secretaria em 07
de nov. 

304 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado serviço 
de revisão no sistema de iluminação publica nas comunidades de 

Vereador                  
Fernando                 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de nov. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

Xoá e Baixa do Macaco – zona rural deste município. Guilherme Enviado à prefeitura em 20
de nov. 

305 

Solicita a realização de audiência pública na Câmara Municipal 
com a finalidade de debater o regime próprio da previdência 
Social dos servidores públicos do Município de João Câmara. 
Solicito, ainda, que sejam convidadas a participar do evento as 
seguintes autoridades: representante da prefeitura, representante 
dos Sinte/RN de João Câmara e Ceará-Mirim, representante dos 
servidores públicos municipais, representante da Câmara de Ve-
readores e demais interessados a participarem desta audiência 
pública que trará muitas informações importantes. 

Vereador                  
Flavio                 
Sami 

 

 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de nov. 

306 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de conserto (eliminar vazamento) na cisterna do Centro Co-
munitário localizada em Modelo II – zona rural deste município. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

307 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de iluminação pública na parede do Açude Grande, localizado 
no perímetro urbano desta cidade. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

308 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a cons-
trução de uma praça no entorno da Igreja de São Sebastião loca-
lizada no sopé da Serra do Torreão. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

309 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de iluminação pública no cemitério público localizado na co-
munidade de Morada Nova. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

310 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a aplica-
ção da educação linguista para professores da Língua Portuguesa 
de Ensino Fundamental 1 e 2 da cidade de João Câmara. 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra 

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

311 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada constru-
ção de uma lombada defronte a escola Rafael Fernandes locali-
zada na Rua Alexandre Câmara. 

Vereador            
Daniel                    

Enfermeiro 

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

312 

Requer à Mesa Diretora que seja alterado os artigos 29 e 33, 
além de acréscimo dos Incisos I e II ao artigo 34, ambos da Lei 
Orgânica Municipal. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

OBS.: Retirado da pauta de 
votação pelo seu autor na 
sessão de 20.11.17. 

313 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado um ple-
biscito ouvindo todos os servidores municipais para que decidam 
se querem ou não que o Regime Próprio de Previdência Social 
seja posto em prática neste município, para só então a proposta 
(projeto de lei referente à implantação da RPPS) ser levado a 
voto no plenário da Câmara Municipal. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de nov. 

314 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada 02 (du-
as) lombadas (redutores de velocidade) na Rua João Monteiro de 
França, em frente à Igreja Assembleia de Deus Madureira e ao nº 
149, no Bairro Centro. 

Vereadora 
Irani               

Antunes 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de dez. 
Enviado à prefeitura em 26
de dez. 

315 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a pavi-
mentação a paralelepípedo da Rua Antônio Pedro da Silva, loca-
lizada no Bairro São Francisco - nesta cidade. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

de dez. 

316 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a cons-
trução de um monumento iluminado no canteiro frontal do Giná-
sio João Lucas de Araújo com os dizeres: “Amo João Câmara”, 
incluindo arte arquitetônica em forma de coração. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

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

317 

Solicita que seja formalizado convite aos Procuradores munici-
pais, Dr. Pedro Fernandes, Dra. Cinthya Veras e Dra. Amanda de 
Guimarães, para que os mesmos possam vir à Câmara Municipal 
e perante o Plenário dar explicações sobre a situação econômica 
do município e a implantação do Regime de Previdência Própria 
Social (RPPS) neste município. 

Vereador                  
Frank                   

Fabiany 

 

 

Desempatado e desaprova-
do com o voto de minerva 
em plenário em 04 de dez. 
ARQUIVADO. 

320 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
lombada na Rua Joaquim Miranda defronte a residência do Sr. 
José Wilson (residência localizada ao fundo da Escola Antônio 
Gomes). 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra 

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

324 

Solicita à gerência da Caern local que seja realizado um estudo 
técnico no sentido de viabilizar o abastecimento de água em 20 
(vinte) residências localizadas na comunidade do Corte. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de dez. 
Enviado à Caern em 26 de 
dez. 

325 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o con-
serto da bomba do poço localizado na comunidade de Lajeado, 
bem como que seja disponibilizada uma pessoa para cuidar (mo-
nitoramento) do referido do poço. 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de dez. 
Enviado à prefeitura em 26
de dez. 

326 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a aquisi-
ção de uma bomba submersa nova para o poço tubular localizado 
na comunidade de Amarelão. 

Vereador                  
Daniel                

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de dez. 
Enviado à prefeitura em 26
de dez. 

331 

Solicita à gerência da Caern local que seja realizado um estudo 
técnico no sentido de viabilizar o abastecimento de água nas 
residências localizadas na comunidade de Tubibas. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de dez. 
Enviado à prefeitura em 26
de dez. 

OBS.: foram retirados da pauta de votação pelos seus autores os requerimentos 318, 319, 321, 322, 323, 327, 328, 
329, 330, 332 e 334/2017 para serem reapresentados na primeira sessão ordinária de 2018. 

 
 

 
 


