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Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

01 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada uma 
Campanha de prevenção contra a Dengue, o Zika Vírus e a 
Chikungunya: combate ao mosquito Aedes aegypti.  

Vereador           
Pastor            
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de jan.  

02 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
lombada na Rua Alice Soares – Bairro Cohab - próximo à resi-
dência do Sr. “Zé da Batata”.  

Vereadora 
Cleonice               
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de fev. 
Enviado à prefeitura em 20
de fev. 

03 

Solicita ao Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, Sr. Ivan Junior, que informe a esta Câmara Municipal a 
etapa de perfuração do poço tubular do Programa “Agua Doce” 
da comunidade de Valentim – zona rural de João Câmara. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

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

04 

Solicita ao Secretário Municipal de Administração, Sr. Benedito 
Alves, que seja realizada em caráter de urgência uma adequação 
de trabalho na realização de cargas e descargas no depósito do 
Supermercado Stock Frios, localizado na Rua Cap. José da Pe-
nha, haja vista a problemática neste ponto com interdição de 
calçada e rua devido estacionamentos de carretas, além de preju-
dicar o funcionamento de comércios vizinhos. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

                                                                            
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de fev. 
Enviado ao Secretário 
prefeitura em 28 de fev. 

05 

Solicita ao Secretário Municipal de Obras, Transporte e Urba-
nismo, Sr. Ariudson Targino, que seja construídas lombadas na 
Rua Francisco Zabulon na altura da pracinha do Bairro IPE. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de fev. 
Enviado ao Secretário 
prefeitura em 28 de fev. 

06 

Solicita ao Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, 
Pecuária e Recursos Hídricos, João Caetano, que seja enviada a 
esta Câmara Municipal cópia do cronograma de execução de 
atividades a serem implementadas para o corte de terras. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de fev. 
Enviado ao Secretário 
prefeitura em 28 de fev. 

07 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja enviada informa-
ções e esclarecimentos a Câmara Municipal sobre a possível 
existência de cronograma para instalações de lombadas, já que 
várias indicações já foram feitas sobre o mesmo tema. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de fev. 
Enviado à prefeitura em 28
de fev. 

08 

solicitando ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a recupe-
ração da estrada vicinal que liga Valentim a Arisco de Sotero, 
passando pelas comunidades de Pedra D’água, Lagoa de São 
José e Ubaeira. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de fev. 
Enviado à prefeitura em 28
de fev. 

09 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja enviada a Câmara 
Municipal informações e esclarecimentos sobre o número de 
vagas existentes nas creches municipais, o número de crianças 
matriculadas e seus respectivos períodos. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de fev. 
Enviado à prefeitura em 28
de fev. 

10 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de recuperação na caixa d’água da comunidade do Assen-

Vereador                  
Fernando                 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de fev. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

tamento Baixa do Macaco. Guilherme Enviado à prefeitura em 27 
de fev. 

11 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de cobertura da quadra do Centro de Convivência dos Ido-
sos – CCI. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 26 de fev. 
Enviado à prefeitura em 28
de fev. 

12 

Solicita ao Secretário Estadual de Saúde, Dr. George Antunes de 
Oliveira que seja contratado com a máxima urgência um médico 
Clinico Geral para atender o Hospital Regional Josefa Alves 
Godeiro, nesta cidade de João Câmara. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

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

13 

Solicita ao Superintendente Substituto Regional do DNIT, Antô-
nio Willy Vale Saldanha Filho que seja instalada uma lombada 
eletrônica na BR-406 nas proximidades da AABB – trecho de 
travessia urbana desta cidade de João Câmara. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

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

14 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada uma 
academia para 3ª idade na praça localizada no Distrito de Quei-
madas. 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de mar. 
Enviado à prefeitura em 14
de mar. 

15 

Solicita ao Superintendente Substituto Regional do DNIT, Antô-
nio Willy Vale Saldanha Filho que seja instalada uma lombada 
eletrônica na BR-406 nas proximidades da Concessionária Hon-
da – trecho de perímetro urbano desta cidade de João Câmara. 

Vereadora                  
Cleonice         
Bezerra  

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

16 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita adequações 
necessárias defronte ao Centro de Abastecimento Municipal para 
o escoamento d’água. 

Vereador           
Pastor            
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de mar. 
Enviado à prefeitura em 14
de mar. 

17 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de mutirão para limpeza e remoção dos entulhos no Cj. 
Hab. IPE, como também a adequação das laterais das ruas do 
mencionado conjunto para o escoamento d’água, no combate ao 
mosquito do aedes aegypti. 

Vereador           
Pastor            
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 12 de mar. 
Enviado à prefeitura em 14
de mar. 

18 

Solicita à presença nesta Casa do Coordenador do Setor de En-
demias Municipal para prestar informações sobre o trabalho rea-
lizado no combate e prevenção ao mosquito aedes aegypti. 

Vereador           
Pastor            
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 
Enviado ao Setor de En-
demias em 20 de mar. 

19 

Solicita que seja formalizado convite ao Articulador do Programa 
Selo Unicef, Sr. Pedro Junior, para falar sobre os programas vol-
tados para as crianças promovido pela Secretaria Municipal de 
Ação Social. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 
Enviado ao Articulador do 
Selo Unicef em 20 de mar. 

20 

Solicita ao Secretário Municipal de Obras, Ariudson Targino que 
seja realizado o serviço de pavimentação a paralelepípedo da Rua 
Almino Afonso (com inicio na BR-406 e término na Rua Ariami-
ro de Almeida). 

Vereador                  
Fernando                 
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 
Enviado à secretaria de 
Obras em 20 de mar. 

21 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de construção de um Bueiro sobre o córrego da estrada vicinal 
que dá acesso à comunidade rural de Riacho Fundo. 

Vereador                  
Gilberto            
Honorato                 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 
Enviado à prefeitura em 20
de mar. 

22 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de construção de 02 (dois) abrigos de passageiros nos 
acessos às comunidades rurais de Maria da Paz e Modelo II. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 
Enviado à prefeitura em 20
de mar. 

23 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de construção de 01 (um) Posto de Saúde na comunidade de 

Vereador                  
Francisco         

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

Brejinho II. Matias  Enviado à prefeitura em 20
de mar. 

24 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a implanta-
ção de Redutor de Velocidade (Lombada) em frente à residência 
de nr. 07 da Rua Joaquim Mathias (conhecida com beco de ‘Zé 
Careca’) localizada no Bairro do Barroso. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 
Enviado à prefeitura em 20
de mar. 

25 

Solicita que seja encaminhado expediente ao padre Josino Rai-
mundo, da Paróquia Nsa. Sra. Mãe dos Homens, com o objetivo 
de convidá-lo para participar da reunião da Câmara Municipal na 
próxima segunda-feira, dia 26, às 14 horas, para falar sobre a 
Campanha da Fraternidade 2018, da Igreja Católica, que tem o 
tema “Fraternidade e superação da violência” com o lema “Em 
Cristo somos todos irmãos”. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 
Enviado ao reverendo Pa-
dre em 20 de mar. 

26    

27 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja implementada 
uma Casa de Apoio para as mulheres vitima de violência. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 
Enviado à prefeitura em 20
de mar. 

28 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalado um pos-
te de energia elétrica defronte a residência da Sra. Geralda Ale-
xandre Marques localizada no Assentamento Maria das Graças. 

Vereador                  
Gilberto                
Honorato                 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 
Enviado à prefeitura em 20
de mar. 

29 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a disponibi-
lização de um transporte universitário que se desloque no sentido 
João Câmara-Natal no turno matinê. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 
Enviado à prefeitura em 20
de mar. 

30 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito um estudo 
sobre a viabilidade de se instituir no município o “Programa 
Controle Populacional de Cães e Gatos” do Município de João 
Câmara. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 
Enviado à prefeitura em 20
de mar. 

31 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que envie a esta casa legis-
lativa informações acerca do processo de municipalização do 
transito de João Câmara/RN, esclarecendo as medidas práticas 
adotadas e as que pretende adotar, no intuito de viabilizar a estru-
tura necessária para desenvolver atividades de engenharia de 
tráfego, fiscalização de transito, educação de transito, controle e 
análise de estatística. Na mesma oportunidade, que preste ainda, 
esclarecimentos acerca do cumprimento integral da sentença 
proferida nos autos da Ação Civil Pública nr. 0100344-
82.2013.8.20.0104. 

Vereador                   
Flavio                   
Sami 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de mar. 
Enviado à prefeitura em 02
de abr. 

32 

Solicita que seja enviado expediente ao Prefeito Municipal em 
exercício, senhor Daniel Gomes da Silva, a fim de que o mesmo 
e digne em criar uma equipe técnica para adoção de estudos téc-
nicos a serem realizados pelas secretarias municipais de Obras, 
Transporte e Urbanismo, Planejamento e Finanças, assim como 
pela Procuradoria Jurídica do Município, voltados à reforma e 
consequente reabertura com novas e modernas instalações do 
Mercado Público Municipal localizado na Praça Antônio Justino 
de Souza, atualmente fechado por decisão judicial. 

Vereador                   
Flavio                   
Sami 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de mar. 
Enviado à prefeitura em 20
de mar. 

33 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que se digne em criar uma 
equipe técnica para adoção de estudos técnicos a serem realiza-
dos pelas secretarias municipais de Obras, Transporte e Urba-
nismo, Planejamento e Finanças voltados a construção de um 
Mercado Público do Peixe. Na mesma esteira, requer, ainda, ao 

Vereador                   
Flavio                   
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de mar. 
Enviado à prefeitura em 02
de abr. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, que seja designada – com ur-
gência – uma audiência em seu gabinete com os representantes 
da Associação de Pescadores de João Câmara, Colônia de Pesca-
dores de Joao Câmara e feirantes que comercializam o peixe em 
nosso município. 

34 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que se digne em criar uma 
equipe técnica para adoção de estudos técnicos a serem realiza-
dos pelas secretarias municipais de Obras, Transporte e Urba-
nismo, Planejamento e Finanças voltados a construção de uma 
central de comercialização da Agricultura Familiar do Município 
de João Câmara, utilizando como estrutura física o Mercado Pú-
blico Municipal Ver. Luiz Antônio Vieira Câmara. Na mesma 
esteira, requer, ainda, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, que 
seja designada – com urgência – uma audiência em seu gabinete 
com os representantes dos sindicatos e associações de agriculto-
res da Agricultura Familiar do Município de João Câmara, fei-
rantes e comerciantes de produtos derivados do campo. 

Vereador                   
Flavio                   
Sami 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de mar. 
Enviado à prefeitura em 02
de abr. 

35 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que o mesmo se digne em 
criar uma equipe técnica para adoção de estudos técnicos a serem 
realizados pelas secretarias municipais de Obras, Transporte e 
Urbanismo, Planejamento e Finanças voltados a construção de 
um centro integrado de operações de segurança pública do Muni-
cípio de João Câmara/RN, utilizando como estrutura física a 
Rodoviária Shopping Antônio Lucas de Araújo. Na mesma estei-
ra, requer, ainda ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, que seja 
criada uma comissão de segurança pública designada para inter-
ceder acerca da viabilidade do projeto junto aos representantes da 
2a. Companhia Independente de Policia Militar do Município de 
João Câmara – 2ª. CIPM, da 10ª. Delegacia Regional de Policia 
Civil de João Câmara, do Comando de Policia Rodoviária Esta-
dual – CPRE/RN, da Policia Rodoviária Federal – PRF, do Cor-
po de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte – CBMRN, da 
Guarda Municipal de João Câmara, do Demutran do Município 
de João Câmara e sociedade civil organizada. 

Vereador                   
Flavio                   
Sami 

 

 

 

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

36 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada 02 (du-
as) traves e feita à recuperação e limpeza na Quadra de Esportes 
localizada na comunidade de Morada Nova. 

Vereador                   
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de mar. 
Enviado à prefeitura em 02
de abr. 

37 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito os serviços 
de limpeza do açude localizado no Assentamento Lajeado. 

Vereadora 
Cleonice                
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de mar. 
Enviado à prefeitura em 02
de abr. 

38 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a instalação 
do medidor de energia elétrica para a eletrificação da igreja Nsa. 
Senhora de Fátima localizada na comunidade de Lajeado. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de mar. 
Enviado à prefeitura em 02
de abr. 

39 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja prestada informa-
ções a Câmara Municipal acerca da escola do Matão de Iracema 
a ser transformada em um posto de Estratégia de Saúde da Famí-
lia-ESF, na comunidade. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de mar. 
Enviado à prefeitura em 02
de abr. 

40 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja definido crono-
grama de atendimento pelo ESF 7 (Estratégia Saúde da Famí-
lia/Distrito de Queimadas) para o atendimento prestado a comu-
nidade do Marajó. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

41    

42    

43 

Solicita ao Secretário Municipal de Obras que seja feita a pavi-
mentação a paralelepípedo da Travessa Rita de Farias localizada 
no Bairro do IPE. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de abr. 
Enviado à secretaria em 18
de abr. 

44 

Solicita ao Secretário Municipal de Obras que seja realizado a 
implantação de lombadas nas duas vias da Rua João Monteiro de 
França, defronte a Escola Municipal Prof. Cicero Varela. 

Vereador          
Fernando           
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr. 
Enviado à secretaria em 26
de abr. 

45 

Solicita que seja convidado o Sr. Bruno Rafael, presidente do 
CDL de João Câmara, para abordar explanações a respeito de sua 
gestão a frente da referida entidade. 

Vereador            
Fernando           
Guilherme 

Retirada da pauta pelo 
autor na sessão de 
23.04.2018 

46 

Solicita ao Secretário Municipal de Obras que seja realizado a 
implantação de uma lombada na altura do imóvel número 294 da 
Rua Cirilo Batista Leite, Bairro do Bela Vista. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de abr. 
Enviado à secretaria em 18
de abr. 

47 

Solicita a presidência desta Casa que realize audiência pública na 
Câmara Municipal com a finalidade de debater a evasão escolar 
no Município de João Câmara”. E para que se efetive um debate 
profícuo, é imprescindível que se convide todos os segmentos da 
sociedade (Prefeito Municipal, vereadores, Sinte/RN, Ministério 
Público, Secretaria Mun. Ação Social, Conselho Tutelar e popu-
lação em geral). 

Vereadores 
Amistrong 
Bezerra e             
Fernando             
Guilherme  

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr.  

48 

Solicita que seja formalizado convite ao Secretário Municipal de 
Educação, Silvano Carlos, para que o mesmo possa vir à Câmara 
Municipal e perante o Plenário dar explicações sobre o fecha-
mento das escolas da zona rural, como também sobre a situação 
do inicio das aulas do município. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de abr. 
Enviado à secretaria em 18
de abr. 

49 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor 
competente para que seja feita a construção de um calçadão de-
fronte a UBS da comunidade de Valentim, para caminhada pelos 
moradores da localidade. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

50 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja feita à substituição de lâmpadas quei-
madas nos postes da comunidade de Marajó. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr. 
Enviado à prefeitura em 25
de abr. 

51 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, para que seja feito o conserto dos computadores que 
ser encontram em desuso nas escolas públicas a fim de se resta-
belecer as salas de informática de cada instituição de ensino 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr. 
Enviado à prefeitura em 25
de abr. 

52 

Solicita ao diretor-geral do Departamento de Estradas e Roda-
gens (DER/RN), Jorge Fraxe, que seja realizada a construção do 
acostamento da rodovia RN-120, em ambos os lados da rodovia, 
no trecho compreendido desde o Município de João Câmara até a 
cidade de São Bento do Norte. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de abr. 
Enviado ao DER/RN .... 
em      de abr. 

53 

Solicita que seja formulado convite ao gerente do INSS local, 
para prestar informações a esta Casa sobre os atrasos de marca-
ções em pericias, bloqueios de benefícios e concessão de pensão 
e aposentadoria. 

Vereador              
Amistrong 

Bezerra  

 

54 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a con-
clusão da pavimentação a paralelepípedo da Rua Adelino Fer-

Vereador                   
Amistrong 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de abr. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

nandes. Bezerra  Enviado à prefeitura em 18
de abr. 

55 Atendido o pedido e retirado de pauta.  

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

 

Em 16.04.2018 

56 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, a viabilização de estudo visando à construção de 
uma praça voltada para o entretinimento de crianças. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de abr. 
Enviado à prefeitura em 03
de mai. 

57 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, à construção de mesas e bancos de concreto com 
estampas de jogo de tabuleiros (xadrez) na Praça Mons. Vicente 
Freitas. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de abr. 
Enviado à prefeitura em 03
de mai. 

58 

Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor compe-
tente, a instalação de uma academia de ginástica para a Terceira 
Idade na Praça do Bairro da Cohab, para o entretenimento da 
população (jovens e adultos). 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr. 
Enviado à prefeitura em 25
de abr. 

59 

Solicita ao Executivo Municipal que através da secretaria compe-
tente seja feito o cumprimento da Lei Municipal 319/2010, que 
estabelece a obrigatoriedade do ensino de História do município 
na rede municipal de ensino. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr. 
Enviado à prefeitura em 25
de abr. 

60 

Solicita ao Executivo Municipal que seja feito a construção de 
cobertura no pátio da Escola Municipal XVI de Junho localizada 
no Distrito de Queimadas. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr. 
Enviado à prefeitura em 25
de abr. 

61 

Solicita ao Executivo Municipal que seja feito os serviços de 
recuperação da estrada (terraplenagem) do Distrito de Queimadas 
até a comunidade de Tubibas. 

Vereadora 
Aíze                

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr. 
Enviado à prefeitura em 25
de abr. 

62 

Solicita ao Executivo Municipal que seja feito os serviços de 
recuperação com piçarramento da estrada que liga o Assentamen-
to de Santa Terezinha a comunidade de Tubibas 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

63 

Solicita a presidência desta Casa que determine a confecção de 
uma placa de homenagem a camarense Suêmilly Souza eleita 
Miss Potiguar 2018 no último dia 14 na cidade de São Paulo do 
Potengi 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 07 de mai. 

64 

Solicita a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanis-
mo que seja feito os serviços de drenagem no Mercado Público 
para o escoamento d’água que fica represada em dias de chuva 
no local. 

Vereadora 
Cleonice                
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr. 
Enviado à secretaria em 26
de abr. 

65 

Solicita ao Secretário Municipal de Saúde, Manoel Bernardo que 
seja determinada a Equipe de Saúde da Família (ESF) do Lajeado 
realizar um dia de atendimento no Assentamento Lajeado. 

Vereadora 
Cleonice                
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr. 
Enviado à secretaria em 26
de abr. 

66 

Solicita ao Secretário Municipal de Saúde, Manoel Bernardo que 
seja disponibilizado 02 (dois) profissionais da área de Saúde para 
que a cada 15 dias possam prestar assistência aos idosos do Cen-
to de Convivência dos Idosos – CCI; a 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

67 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de adequação na lombada instalada na Rua Joaquim Matias – 
Bairro Barroso (Beco de Zé Careca) defronte a casa de Aluízio 
de Maria. 

Vereador           
Pastor            
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr. 
Enviado à prefeitura em 25
de abr. 
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68 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de construção de uma lombada na Rua Joaquim Matias – 
Bairro Barroso – defronte a casa de Sirdeley da Honda. 

Vereador          
Pastor            
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr. 
Enviado à prefeitura em 25
de abr. 

69 

Solicita a direção da Cosern que seja realizado o serviço de des-
locamento do poste de energia elétrica de número A-19; 567, da 
Rua 7 de Setembro, Bairro Centro. 

Vereador                  
Gilberto                
Honorato                 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de abr.  

70 

Solicita ao Executivo Municipal que seja viabilizada a constru-
ção de um centro de velório no Distrito de Queimadas – zona 
rural deste município 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

71 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalado 02 
(dois) postes de energia elétrica com luminárias, um no trecho da 
Rua Luiza Nunes (na esquina da residência da Sra. Cláudia) no 
Matão dos Nunes, e outro na Rua Matão dos Padres (defronte a 
residência da Sra. Lucineide) – Bairro Boa Vista. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

72 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Esporte, Juventude e 
Turismo que seja disponibilizado um educador físico para reali-
zar atividades físicas uma vez por semana com os idosos do Cen-
tro de Convivência do Idoso (CCI). 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

73 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de pavimentação a paralelepípedo das ruas localizadas no 
Cj. Habitacional Planalto. 

Vereador             
Luilson                
Santos 

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

74 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de reposição de lâmpadas queimadas dos postes localizados 
em Brejinho II. 

Vereador             
Luilson                
Santos 

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

75 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de limpeza com capina do mato e apiçarramento na Rua 
Pedro Torquato. 

Vereador             
Luilson                
Santos 

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

76 

Solicita a Cia. Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, 
que proceda a instalação de um poste com rede de iluminação 
pública defronte a residência da Sra. Geralda Alexandre Marques 
localizada no Assentamento Maria das Graças – zona rural deste 
município. 

Vereador             
Gilberto              
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de jun. 
Postado nos Correios em 
13 de jun. 

77 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja viabilizada a pa-
vimentação a paralelepípedo na estrada que dar acesso a escola 
municipal localizada no Assentamento Boa Sorte – zona rural 
deste município. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

78 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja viabilizada a ins-
talação do pórtico para a entrada do Distrito de Queimadas – 
zona rural deste município. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

79 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de construção de uma lombada na Rua Cícero Varela – 
defronte a casa de nº 50. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

80 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de terraplenagem da estrada que interliga o Bairro da Cafurin-
ga a comunidade do Corte. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 09 de jul. 
Enviado à prefeitura em 10
de jul. 
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81 

Solicita que seja autorizado esta Câmara Municipal realizar a 
aquisição de placas “Batalhão Esperança Polícia Mirim” para 
homenagear a 1ª turma concluinte desse projeto social apoiado 
pela Policia Militar deste município. 

Vereador           
Pastor            
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 11 de jun. 

82 

Solicita que seja encaminhado a Cia. Energética do Rio Grande 
do Norte – COSERN, para que proceda o deslocamento do poste 
de energia elétrica (P72 362) instalado em frente a uma oficina 
localizada na Rua Dep. José Arnaud – centro desta cidade. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de jul. 
Oficio levado em mãos 
pela a autora. 

83 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de pavimentação a paralelepípedo da Rua Francisco Sales – 
Bairro Bela Vista (localizada por trás do hospital regional). 

Vereadora 
Cleonice              
Bezerra            

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

84 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o servi-
ço de limpeza do terreno (capina do mato) da escola estadual 
Mon. Luiz Lucena, a qual se encontra abandonada a céu aberto 
na BR-406, bem como ações dos agentes de endemias no mesmo 
local, no combate à dengue. 

Vereador            
Fernando           
Guilherme 

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

85 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado um pla-
no de ações em caráter de urgência para recuperação de vias pa-
vimentadas a paralelepípedo e asfalto nas ruas da cidade. 

Vereador            
Fernando           
Guilherme 

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

86 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde que preste a 
Câmara Municipal informações detalhadas e atualizadas da obra 
de construção do Centro de Referência em Oncologia, obra esta 
situada na Rua da Gafuringa. 

Vereador           
Fernando           
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de jul. 
Enviado à secretaria em 10
de jul. 

87 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
Praça pública com área de lazer e instalação de equipamentos de 
ginastica para jovens e idosos, no trecho (área do terreno) de 
confluência das avenidas Girassol e Violeta localizadas no Cj. 
Habitacional Villa Verde – zona urbana deste município. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

88 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de melhorias na cobertura e piso do grupo escolar loca-
lizado no Assentamento Maria da Paz – zona rural deste municí-
pio. 

Vereadora 
Kelly         

Cristine 

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

89 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados os 
serviços de terraplenagem nas estradas vicinais das comunidades 
de Tubibas e Santa Luzia dos Paulinos – zona rural deste muni-
cípio. 

Vereador             
Gilberto            
Honorato 

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

90 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja reaberto o Posto 
de Saúde localizado em Ladeira Grande. 

Vereador            
Fernando           
Guilherme 

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

91 

Solicita a presidência da Câmara Municipal para que seja confec-
cionadas placas para homenagear os ex-servidores dos Correios 
José de Arimatéia Guilherme e Francisco de Assis da Silva, co-
mo também apor fotos de ambos na galeria José Araújo no Espa-
ço Cultural Prof. Paulo Pereira. 

Vereador                   
Amistrong 

Bezerra  

                                              
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de jul. 

92 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de recuperação da estrada e roço da Rua Juca Romeiro, 
localizada em Morada Nova (que dá aceso ao cemitério da co-
munidade). 

Vereador                   
Amistrong 

Bezerra  

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

93 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja disponibilizada, 
uma vez por semana, uma equipe médica para atender a comuni-
dade rural de Açucena. 

Vereadora 
Kelly               

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

94 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído um 
muro ao redor da Escola Municipal 29 de Junho localizada no 
Assentamento Marajó – zona rural deste município. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

95 

Solicita que seja enviado oficio ao diretor-geral do Departamento 
de Estradas e Rodagens (DER/RN), Jorge Fraxe, requerendo os 
serviços de tapa-buracos e roço da rodovia RN-023, no trecho 
que interliga as cidades de João Câmara-Touros. 

Vereadora 
Cleonice              
Bezerra            

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

96 

Solicita a presidência da Câmara Municipal a realização de ses-
são solene no próximo dia 26 de julho, com inicio às 19 horas, 
tendo como finalidade a comemoração do centésimo aniversário 
de fundação da Igreja Assembléia de Deus no Brasil. 

Vereadora 
Cleonice              
Bezerra            

                                            
Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de jul.  

97 

Solicita a presidência da Câmara Municipal, em atenção ao dis-
posto no art. 106 do Regimento Interno, a realização de uma 
sessão itinerante no Distrito de Queimadas. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de jul.  

98 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado um rea-
juste salarial para os profissionais da Estratégia da Saúde da Fa-
mília (ESF), bem como para os demais profissionais contratados 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

Vereador            
Fernando           
Guilherme 

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

99 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde que seja reali-
zada uma reforma no espaço do Centro de Reabilitação da Infân-
cia e do Adulto (CRIA), bem como a aquisição/renovação de 
toda aparelhagem e utensílios utilizados pelos profissionais fisio-
terapeutas lotados neste setor. 

Vereador            
Fernando           
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de jul. 
Enviado à secretaria em 31
de jul. 

100 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde que sejam 
tomadas medidas emergenciais para o atendimento médico da 
comunidade de Assunção, para que essas ações possam amenizar 
a situação deficitária de demanda local, que há cinco meses en-
contra-se sem profissional médico contratado para aquela área. 

Vereador            
Fernando           
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 23 de jul. 
Enviado à secretaria em 24
de jul. 

101 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a cons-
trução de um bueiro no riacho da estrada que dar acessibilidade a 
comunidade de Lajeado – zona rural deste município. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

102 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalado uma 
luminária (braço-luz) no poste de referência L031292 localizado 
na Rua Luiza Nunes – Matão dos Nunes – defronte ao conhecido 
‘Forró do Bel’. 

Vereador           
Pastor            
Frank 

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

103 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita uma reforma 
em setores em condições criticas do Ginásio Zezão (Ginásio Po-
liesportivo “Vereador José Soares da Câmara”). 

Vereador           
Pastor            
Frank 

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

104 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a instalação 
de uma TV na Praça Baixa Verde. 

Vereador                   
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de ago. 
Enviado à prefeitura em 09
de ago. 

105 

Solicita ao Senhor Governador, Robinson Faria, que seja feita 
transferências de médicos obstetras oriundos do Hospital Regio-
nal Alfredo Mesquita Filho, de Macaíba, para o Hospital Regio-
nal de Josefa Alves Godeiro, em João Câmara. 

Vereador           
Pastor            
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de jul. 
Postado nos Correios em 
01 de ago. 

106 

Solicita a Superintendência do DNIT/RN que seja feita a obstru-
ção de um bueiro que fica no cruzamento da BR-406 com a en-
trada do Bairro das 4 Bocas e a entrada do Sitio Mangueirão que 

Vereadora 
Cleonice              
Bezerra            

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 30 de jul. 
Postado nos Correios em 
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dar acesso ao Brejinho – perímetro urbano desta cidade de João 
Câmara. 

01 de ago. 

107 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
Quadra de Esportes na comunidade de Ladeira Grande – zona 
rural deste município 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

108 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada uma 
valorização salarial aos agentes de endemias do município de 
João Câmara. 

Vereador           
Pastor          
Frank 

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

109 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada uma 
readequação e reforma da praça Baixa-Verde para um melhor 
funcionamento do centro comercial da cidade. 

Vereador           
Pastor            
Frank 

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

110 

Solicita a presidência da Mesa Diretora que seja realizada a Câ-
mara Itinerante todas às segundas-feiras de cada mês nos bairros 
e comunidades do município, com inscrição de dois populares na 
Tribuna Popular vereador Luiz Gameleira. 

Vereador           
Pastor            
Frank 

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

111 

Solicita que seja encaminhado oficio ao gerente de operações da 
Caern local, Sr. Erivan Medeiros, convidando-o a participar da 
próxima sessão ordinária a realizar-se-á dia 13 do corrente, para 
fazer uma explanação sobre o problema da constante falta d’água 
nesta cidade. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de ago. 
Enviado à Caern em 09 de 
ago. 

112 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a cons-
trução e instalação de um posto de atendimento médico (ESF) na 
comunidade de Assentamento Santa Terezinha, zona rural do 
município. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

113 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a cons-
trução e instalação de um posto de atendimento médico (ESF) na 
comunidade de Assentamento Chico Santana, zona rural do mu-
nicípio. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

114 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja, com a maior bre-
vidade possível, realizado os serviços de limpeza do campo de 
futebol de areia localizado na comunidade de Marajó. 

Vereadora 
Aize              

Bezerra            

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

115 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja, com a maior bre-
vidade possível, realizado os serviços de iluminação nos postes 
existentes na comunidade de Marajó. 

Vereadora 
Aize              

Bezerra            

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

116 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo, Aldo Torquato, que sejam realizados os serviços de 
terraplenagem nas ruas não pavimentadas localizadas nos bairros 
Bela Vista e Nova Assunção (Cj. Luiz Gameleira), com posterior 
plano de ação para pavimentação. 

Vereador            
Fernando           
Guilherme 

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

117 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja implantada no 
Município de João Câmara a Central de Ambulância para aten-
der, principalmente, as demandas da zona rural. 

Vereador            
Fernando           
Guilherme 

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

118 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja reimplantado no 
município o programa “Prefeitura nas Comunidades”, com ações 
de todas as secretarias inseridas na execução dos serviços ofere-
cidos no padrão semelhante ao programa executado no ano de 
2017. 

Vereador            
Fernando           
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 13 de ago. 
Enviado à prefeitura em 15 
de ago. 
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119 

Solicita a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanis-
mo que seja feito os serviços de terraplenagem e limpeza da Rua 
José de Souza – Bairro São José. 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra            

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de set. 
Enviado à secretaria em 05 
de set. 

120 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja feito os serviços de iluminação pública nos 
postes de nrs. A823 e A824 localizados na Rua João Furtado – 
Bairro São José. 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra            

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de ago. 
Enviado à secretaria em 21 
de ago. 

121 

Solicita que seja encaminhado oficio a presidência da Caern soli-
citando-o que envie a esta Casa Legislativa um funcionário que 
venha dar informações a cerca do problema da constante falta 
d’água na cidade de João Câmara. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de ago. 
Postado nos Correios em 
21 de ago. 

122 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja feito a revitalização da grama da Praça Mon-
senhor Freitas, bem como a fixação de corrimão na escada da 
referida praça, para a locomoção de idosos. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de ago. 
Enviado à secretaria em 21 
de ago. 

123 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal da Agricultura, Meio 
Ambiente, Pecuária e Recursos Hídricos que seja feito a recupe-
ração da estrada vicinal que dar acesso às localidades rurais de 
Lagoa de São José à Ubaeira. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

124 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja feito os serviços de iluminação pública no 
novo cemitério localizado na comunidade de Assunção. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de ago. 
Enviado à secretaria em 28 
de ago. 

125 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Educação que seja 
feita as aquisições de freezer, fogão e liquidificador para o funci-
onamento da Escola Municipal Francisco Zabulon localizada em 
Serrote de São Bento. 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra            

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de set. 
Enviado à secretaria em 05 
de set. 

126 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja feito o reparo de iluminação pública (substi-
tuição de lâmpadas queimadas) na Rua Ver. José Guedes da Câ-
mara. 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra            

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de set. 
Enviado à secretaria em 05 
de set. 

127 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja feito os serviços de capinação (retirada de 
mato) e iluminação pública (substituição de lâmpadas queima-
das) na comunidade de Tubibas. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

Obs.: Retirado da pauta de 
votação em 27.8.18. Pedi-
do (oral) já em execução. 

128 

Solicita a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanis-
mo que seja feita a revitalização com as obras e serviços que se 
fizerem necessários na praça da comunidade de Queimadas, co-
mo também a abertura do quiosque existente na referida praça. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de set. 
Enviado à secretaria em 05 
de set. 

129 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja feito o serviço de terraplenagem da estrada 
vicinal que interliga a sede do município com a comunidade de 
Pedra D’água. 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra            

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de set. 
Enviado à secretaria em 05 
de set. 

130 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja transformado em 
Posto de Saúde da Família o prédio fechado da antiga escola 
localizada na comunidade de Pedra D’água. 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra            

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

131 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Educação que seja 
feito o serviço de melhoria educacional com instalação de piso e 
forro na escola localizada no Assentamento Maria da Paz. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de set. 
Enviado à secretaria em 19
de set. 

132 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que a antiga instalação do Vereadora Aprovado à unanimidade 
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abatedouro público seja transformada em um centro de atividades 
culturais. 

Kelly               
Cristine 

do plenário em 22 de out. 
Enviado à prefeitura em 24
de out. 

133 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feita a instalação 
de alambrado (tela) ao redor da Área de Lazer 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra            

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

134 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja dado apoio da 
prefeitura para a estruturação do campo de futebol da Comunida-
de de Queimadas. 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra            

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

135 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito o serviço de 
reposição de lâmpadas no poste R77 nr. 435 localizado ao lado 
do Mercadinho Boa Vista (atrás da AABB). 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

136 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao secretá-
rio municipal de Finanças apresentar a Câmara Municipal cópias 
dos extratos de recolhimento de ISS (Imposto Sobre Serviços) 
pela prefeitura nesses meses de 2018 gerado pelas empresas eóli-
cas. 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra            

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

137 

Solicita ao Senhor Governador que seja realizado os serviços de 
abastecimento d’água, através de uma adutora, saindo da comu-
nidade de Morada Nova para a comunidade de Amarelão para 
abastecimento humano. 

Vereadora 
Cleonice              
Bezerra            

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

138 

Solicita antecipação de eleição da Mesa Diretora da Câmara Mu-
nicipal de João Câmara para o biênio 2019-20 (retirado da pauta 
de votação por não ser mais necessário). 

Vereador                   
Amistrong 

Bezerra  

Retirado da puta de vota-
ção pela Mesa Diretora em 
22.10.2018 

139 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalada placa de 
sinalização no entroncamento da rodovia RN-120 com a entrada 
para a comunidade de Oiticica, indicando o nome e distância da 
mesma. 

Vereadora 
Irani               

Antunes  

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

140 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja instalado um ESF 
(Estratégia Saúde da Família) no prédio onde funcionava a escola 
da comunidade de Pedra D’água. 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra            

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

141 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja realizado o serviço de iluminação pública no 
Assentamento Modelo II (a rua principal encontra-se às escuras). 

Vereadora 
Aíze              

Bezerra            

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

142 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Habitação, Trabalho 
e Assistência Social que seja feita ações itinerantes da assistência 
social nas comunidades rurais. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

143 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja feito os serviços de iluminação pública com 
instalação de braços de luminárias em postes da Rua Manuel 
Epifânio, localizada na Comunidade de Queimadas (Obs.: poste-
ação sob nrº 193/596; 193/597; 193/598; 193/599). 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

144 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja feito os serviços de pavimentação a paralele-
pípedo da Travessa Ariamiro de Almeida, no Bairro Bela Vista 
desta cidade. 

Vereadora 
Cleonice              
Bezerra            

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

145 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja informado a Câ- Vereadora Aprovado à unanimidade 
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mara Municipal o valor mensal de arrecadação da CIP (Contri-
buição de Iluminação Pública) e demonstrativo dos gastos reali-
zados mensais. 

Aíze              
Bezerra            

do plenário em 22 de out. 
Enviado à prefeitura em 24
de out. 

146 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transpor-
te e Urbanismo o serviço de construção de 02 (duas) lom-
badas na Rua Alexandre Câmara – proximidades da Panifi-
cadora João Paulo II. 

Vereador                   
Amistrong 

Bezerra  

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

147 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que sejam disponibili-
zados guardas municipais no período noturno na Praça 
Mons. Freitas, para trazer segurança às pessoas que utilizam 
aquele espaço como lazer. 

Vereador                   
Amistrong 

Bezerra  

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

148 

Solicita ao Sr. Jorge Fraxe, Diretor-geral do D.E.R/RN que seja 
realizada a construção de 03 (três) lombadas (redutores de velo-
cidade) na rodovia RN-120 no perímetro urbano da Comunidade 
de Queimadas – zona rural desse município. 

Vereador      
Francisco         

Matias  

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

149 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo que seja executado o serviço de terraplenagem de-
fronte a escola localizado na comunidade de Modelo II. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

150 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
quadra de esportes coberta na Escola Municipal XVI de Junho 
localizada na comunidade de Queimadas/Brinco de Ouro. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

151 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construído um 
pórtico (monumento) no canteiro da bifurcação da Rua Antônio 
Proença com a rodovia BR 406. 

Vereador           
Pastor            
Frank 

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

152 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
lombada na Rua Antônio Proença (defronte a igreja Missão 
Evangélica Pentecostal do Brasil). 

Vereador           
Pastor            
Frank 

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

153 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado os ser-
viços de iluminação pública da Rua Geraldo Soares (Bairro Bela 
Vista). 

Vereador           
Pastor            
Frank 

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

154 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a terraplenagem na Rua 
Geraldo Soares (Bairro Bela Vista) 

Vereador           
Pastor            
Frank 

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

155 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a terraplenagem da estrada 
que dar acesso ao açude do ex-vice-prefeito José Soares (após o 
Cj. Villa Verde). 

Vereador           
Pastor            
Frank 

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

156 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja concluída a pavi-
mentação a paralelepípedo da Rua Sampaio Correia. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

157 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma 
Sala Rosa no Centro de Oncologia para dar apoio psicólogo, 
terapia ocupacional para as mulheres acometidas de câncer e/ou 
outros. 

Vereadora 
Kelly               

Cristine 

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

158 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de rampa de 
acessibilidade na calçada defronte ao Palácio Torreão (sede da 

Vereador           
Pastor            

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

159 

Solicita ao Senhor Jorge Fraxe, Diretor-geral do DER/RN a cons-
trução de uma Ciclovia as margens da rodovia RN-023 interli-
gando as cidades de João Câmara-Jardim de Angicos. 

Vereadora 
Cleonice              
Bezerra            

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

160 

Solicita ao seja encaminhado ao Senhor Secretário Municipal de 
Obras, Transporte e Urbanismo a limpeza geral de toda extensão 
da bueira do Bairro do Barroso. 

Vereador            
Fernando           
Guilherme 

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

161 

Solicita ao Senhor Secretario Municipal Saúde a realização de 
um mutirão prioritário na realização de exames para pacientes em 
fila de espera com indicação clinica suspeita e/ou preventiva de 
algum tipo de câncer. 

Vereador            
Fernando           
Guilherme 

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

162 

Solicita a Mesa Diretora que seja a sessão ordinária da próxima 
terça-feira uma Sessão Solene para homenagear os 90 anos de 
emancipação politico-administrativa deste município. 

Vereador           
Pastor        
Frank 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

163 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal Saúde a construção de 
rampas de acesso para cadeirantes nos postos de Estratégia Saúde 
da Família (ESF), a disponibilidade de cadeiras de rodas, para 
auxilio de locomoção, nos postos de Estratégia Saúde da Família 
(ESF), e disponibilidade de Otorrinolaringologista, Endocrinolo-
gista e Ortopedista uma vez por semana nos postos de Estratégia 
Saúde da Família (ESF).  

Vereador                   
Daniel            

Enfermeiro 

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

164 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito a resolução 
do problema do poço tubular de Marajó. 

Vereadora 
Aíze                   

Bezerra 

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

165 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a aquisição de um guincho 
para manutenção dos poços tubulares localizados nas comunida-
des rurais deste município. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

166 

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 03 de dez. 
Enviado à prefeitura em 04
de dez. 

167 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de uma qua-
dra poliesportiva no Bairro Cidade Nova (antigo CEAC). 

Vereador                   
Daniel            

Enfermeiro  

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

168 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a perfuração de um poço 
tubular no Estádio Municipal Manoel Anacleto de Lima. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

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

169 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a readequação do espaço 
localizado ao lado do CMEI do Bairro Cidade Nova para cons-
trução de uma quadra de esportes. 

Vereadora 
Kelly                      

Cristine  

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

170 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de uma cape-
la no cemitério público da comunidade de Queimadas, como 
também a instalação de um ponto de água no referido cemitério. 

Vereador                   
Daniel            

Enfermeiro 

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

171 Solicita que seja enviado ofício ao Sr. Manoel Bernardo, prefeito Vereador           Reprovado por 06 votos a 
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municipal, convidando-o para vir à tribuna desta Casa explanar 
sobre o Termo de Audiência firmado entre a prefeitura e o Minis-
tério Público para a realização de concurso público que não foi 
feito ainda. 

Pastor            
Frank 

04, na sessão ordinária de 
10.12.2018. 

172 

Requer que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, 
Sr. Manoel dos Santos Bernardo, solicitando o envio de cópia do 
demonstrativo de arrecadação de impostos (taxas e tributos) de 
janeiro de 2018 até o presente mês de novembro do corrente ano. 

Vereador           
Flavio                   
Sami 

Reprovado por 06 votos a 
04 na sessão ordinária de 
10.12.2018. 

173 Retirado da pauta de votação pelo autor. 
Vereador           

Flavio                   
Sami 

                                                 
Em 19 de dez. 

174 

Solicita que se encaminhe expediente ao Prefeito Municipal, Sr. 
Manoel dos Santos Bernardo, solicitando o envio do balanço 
patrimonial dos bens pertencentes ao Município de João Câmara, 
com a discriminação de todos os bens móveis e imóveis, as reais 
condições e o local onde cada um deles se encontra. 

Vereador           
Flavio                   
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de dez. 
Enviado à prefeitura em 20
de dez. 

175 Não votado.   

176 Não votado.   

177 Não votado.   

178 Não votado.   

179 

Solicita que seja encaminhado convite ao Senhor Matheus Au-
gusto Avelino Tavares, Diretor-geral Pro Tempore do IFRN 
(Campus João Câmara) para participar da Tribuna Popular dia 17 
do corrente mês para prestar informações sobre o curso a ser 
criado no referido Campus do IFRN, o 1º no Brasil, para capaci-
tação técnica em montagem e manutenção de aero geradores de 
energia renováveis eólica. 

Vereador                   
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 03 de dez. 
Enviado à direção do 
IFRN/João Câmara em 04
de dez. 

180 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a cons-
trução de uma quadra de esportes na comunidade de Tubibas. 

Vereador                  
Francisco         

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 19 de dez. 
Enviado à prefeitura em 20
de dez. 

 


