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Extrato de requerimentos apresentados (2020) 

 

Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

01 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de conclusão do calçamento (em parale-
lepípedo) da Rua José Severiano da Câmara em, aproximada-
mente, 50 metros.  

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

02 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado os serviços de iluminação, limpeza de campo e dos 
banheiros do Estádio Municipal Manoel Anacleto de Lima. 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra  

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

03 

Solicita ao Sr. Maurício Caetano Damascena Filho, Secretário 
Municipal da SEMTHAS, que seja enviado à Frente Parlamentar 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, informações atualiza-
das referentes a situação do FIA - Fundo Municipal da Infância e 
Adolescência, bem como sua aptidão para recebimento de recur-
sos advindos das possíveis deduções do Imposto de Renda. 

Vereador                 
Fernando               

Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de fev. 
Enviado à Semthas em 18
de fev. 

04 

Solicita que seja encaminhado oficio ao Sr. Pedro Júnior, Articu-
lador do Selo Unicef, convidando-o a fazer uso da tribuna nesta 
Casa para apresentar esclarecimentos sobre as medidas tomadas 
pelo município, bem como abordar a atual situação do Município 
de João Câmara no tocante a busca do Selo Unicef. 

Vereador                 
Fernando               

Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de fev. 
Enviado à .... em 18 de fev.

05 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado os serviços de limpeza e a arborização do Açude 
Grande. 

Vereador       
Francisco     

Matias  

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

06 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja reservado um ônibus para o acompanhamento de féretro 
(funeral), restringindo-se ao deslocamento de pessoas do velório 
para o cemitério nos limites deste município e/ou outros municí-
pios. 

Vereador       
Francisco     

Matias  

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

07 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, 
que seja feita a aquisição de um veículo Sprinter para utili-
zação no transporte de pessoas portadoras de câncer com 
tratamento em Natal 

Vereador       
Daniel               

Enfermeiro  

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

08 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja recuperado a estrada vicinal que liga a lateral do Posto San-
tana (Comunidade de Matão) até a divisa com o Município de 
Poço Branco, passando defronte à capela N. Sra. Auxiliadora 
localizada no Matão de Joana Batista. 

Vereador       
Amistrong 

Bezerra  

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

09 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado a construção de praça no Assentamento Modelo II, 
ao lado da igreja. 

Vereadora       
Kelly                  

Cristine  

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

10 

Solicita ao Sr. Daniel de Almeida Dantas, Superintendente do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
em Natal, as providências necessárias para o conserto do semáfo-
ro localizado no cruzamento da Rua Antônio Proença com a ro-
dovia BR-406 – perímetro urbano desta cidade. 

Vereadora       
Kelly                  

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de fev.
Postado nos Correios em 
02 de mar. 

11 

Solicita que seja encaminhado Ofício ao Departamento Munici-
pal de Trânsito de João Câmara/RN - DEMUTRAN, solicitando-
lhes estudo de viabilidade técnica para construção de um canteiro 
central na Rua Vereadora Maria de Fátima Rafael de Freitas (an-
teriormente denominada de Rua 7 de setembro), no Município de 
João Câmara/RN. 

Vereador       
Flavio                
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de fev. 
Enviado a Coordenação 
em 28 de fev. 

12 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja tomada providências urgentes e necessárias acerca da im-
plementação da política de habitação social resultante na cons-
trução de casas populares para os moradores de baixa renda do 
Município de João Câmara/RN. 

Vereador       
Flavio                
Sami  

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

13 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja autorizado o Secretário Municipal de Obras, Transportes e 
Urbanismo a construir uma praça em frente à Escola Municipal 
Maria Rosa Nascimento na Comunidade do Amarelão, zona rural 
do Município de João Câmara/RN. 

Vereador       
Flavio                
Sami  

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

14 

Requer a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo os servi-
ços de recapeamento asfáltico da Rua Vereadora Maria de Fátima 
Rafael de Freitas (anteriormente denominada de Rua 7 de setem-
bro), no Município de João Câmara/RN. 

Vereador       
Flavio               
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 02 de mar. 
Enviado à secretaria em 09
de mar. 

15 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
determine a elaboração e execução de projeto de revitalização da 
Praça Monsenhor Vicente Freitas, no Município de João Câma-
ra/RN. 

Vereador       
Flavio               
Sami  

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

16 

Solicita que se oficie o Departamento Municipal de Trânsito de 
João Câmara/RN – Demutran, solicitando-lhes um estudo de 
viabilidade técnica para a construção de uma rotatória nas con-
fluências das ruas Vereador José Severiano da Câmara e Rua 
Vereador Antônio Honorato (anteriormente denominada de Rua 
da Esperança). 

Vereador       
Flavio               
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de mar. 
Enviado ao coordenador 
do Demutran em 17 de 
mar. 

17 

Solicita que seja encaminhado expediente ao Presidente da As-
sembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Dep. Ezequiel 
Ferreira de Souza, solicitando-lhes que seja providenciado a pro-
positura de Projeto de Lei que reconheça e confira ao Município 
de João Câmara/RN, o Título de Capital do Mato Grande. 

Vereador       
Flavio                
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de fev. 
Entregue em mãos pelo 
ver. Flavio Sami. 

18 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de conclusão do apiçarramento das estra-
das que interliga as comunidades do Matão a sede deste municí-
pio. 

Vereadora 
Cleonice                  
Bezerra 

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

19 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de recuperação da estrada que interliga a 
comunidade de Cauaçu a sede deste município. 

Vereadora 
Irani                

Antunes 

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

20 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalado parque infantil e academia para pessoas da 3ª. ida-

Vereadora 
Irani                

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de fev. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

de na praça localizada no Bairro da Cohab. Antunes Enviado à prefeitura em 28
de fev. 

21 

Solicita a presidência desta Casa legislativa a realização de Audi-
ência Pública para debater a Educação no campo no âmbito deste 
município. 

Vereador       
Pastor             
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de fev. 

22 

Solicita que seja enviado expediente ao Secretário Municipal de 
Administração, Benedito Alves, convocando-o a comparecer a 
esta Casa para prestar informações acerca da homologação do 
resultado final e convocação dos aprovados do concurso público 
de João Câmara, realizado em dezembro de 2019. 

Vereador       
Pastor             
Frank  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 27 de fev. 
Enviado ao Secretário em 
28 de fev. 

23 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um Posto de Saúde na comunidade rural de Ser-
rote de São Bento. 

Vereador       
Francisco     

Matias  

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

24 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja implantada lixeiras em pontos estratégicos pelas ruas da 
cidade para o acondicionamento do lixo urbano. 

Vereadora 
Cleonice                  
Bezerra 

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

25    

26 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a limpeza e capina do mato da área localizada na qua-
dra de esportes, escola e posto de saúde do Bairro da Cohab. 

Vereadora 
Cleonice                  
Bezerra 

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

27 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado um estudo de viabilidade para a construção de uma 
caixa d’água comunitária no Assentamento Baixa dos Macacos, 
bem como a instalação de uma rede de distribuição central de 
água para as residências do assentamento. 

Vereador          
Fernando               

Guilherme  

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

28 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de limpeza/capinação no Bairro Villa 
Verde. 

Vereador                 
Fernando               

Guilherme  

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

29 

Solicita que seja encaminhado oficio ao Sr. Marcos Antônio Ale-
xandre da Silva Junior (Presidente do CMDCA) convocando-o a 
esta Casa para fazer uso da tribuna e prestar informações referen-
tes a campanha de doações advindas das declarações de imposto 
de renda para o FIA - Fundo Municipal da Infância e Adolescên-
cia, em caráter de urgência devido ao período limitado para as 
devoradas declarações de imposto de renda pessoa física e jurídi-
ca junto à receita federal. 

Vereador                 
Fernando               

Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de mar. 
Enviado ao CMDCA em 
18 de mar. 

30 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Aldo Torqua-
to, que seja realizado o serviço de limpeza/capinação na área do 
acampamento Vila Paraiso localizado defronte ao Fórum Muni-
cipal. 

Vereador                 
Pastor               

Frank Fabiany 

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

31 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um Pórtico na entrada da Comunidade de Quei-
madas. 

Vereador       
Francisco     

Matias  

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

32 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído o calçamento a paralelepípedo defronte à escola 
municipal localizada na Comunidade de Boa Sorte; 

Vereador       
Francisco     

Matias  

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

33 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que Vereador       Aprovado à unanimidade 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

seja construído uma quadra de esportes no Assentamento Xoá. Francisco     
Matias  

do plenário em 16 de mar. 
Enviado à prefeitura em 17 
de mar. 

34 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado a limpeza/capinação do terreno baldio localizado 
ao lado da Creche CMEI no Bairro do Ceac. 

Vereadora       
Kelly                  

Cristine  

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

35 

Solicita que seja encaminhado oficio ao Pe. Josino Raimundo, 
administrador da Paróquia de Nossa Senhora Mãe dos Homens, 
convidando-o a vir a esta Casa para falar sobre a Campanha da 
Fraternidade para 2020 com o tema “Fraternidade e Vida: Dom e 
compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele 
(Lc 10,33-34)”. 

Vereadora       
Kelly                  

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de mar. 
Enviado ao Pe. Josino em 
18 de mar. 

36 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja disponibilizado caçambas estacionárias para coleta do lixo 
em pontos estratégicos do córrego localizado no Bairro do Barro-
so. 

Vereadora       
Kelly                  

Cristine  

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

37 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja a Procuradoria do Município realize um levantamento de 
viabilidade salarial e os direitos constitucionais garantidos pelo 
município a categoria dos servidores municipais lotados na Fi-
larmônica “Manoel Rafael de Freitas” (Banda de Música). 

Vereador       
Amistrong 

Bezerra  

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

38 

Solicita que seja encaminhado oficio ao Senhor Comandante de 
Policia Militar de João Câmara para que seja destacado uma 
equipe de policias e viatura para escolta dos ônibus escolares de 
segunda a sexta-feira no retorno de Natal a cidade de João Câma-
ra, na BR 406 no trecho da cidade de Ceará Mirim até a cidade 
de João Câmara. 

Vereador       
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de mar. 
Enviado a 2ª. CIPM em 18 
de mar. 

39    

40 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado uma cobertura no ESF 06 da Comunidade do Laje-
ado com complemento de bancos para os usuários daquela uni-
dade de saúde. 

Vereador       
Francisco     

Matias  

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

41 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a capinação de frente e na lateral da E M Estudante 
Francisco Leite 

Vereador                 
Pastor               

Frank Fabiany 

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

42 

Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra, que seja reati-
vado o box do Banco do Brasil da Central do Cidadão de João 
Câmara. 

Vereadora 
Cleonice                  
Bezerra 

Obs.: retirado da pauta de 
votação na sessão de 09/03 
em razão da resolução da 
reivindicação. 

43 

Solicita à gerência local do Banco do Brasil que seja disponibili-
zada cadeiras na recepção para os clientes, em especial os idosos, 
na retirada de senha pôr esperarem em pé serem atendidos. 

Vereadora 
Cleonice                  
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de mar. 
Enviado à gerência em 17 
de mar. 

44 

Solicita ao Sr. Bruno Augusto, Secretário Municipal de Saúde, 
que seja disponibilizado sacolas ecológicas na farmácia básica e 
nos postos de saúde para o transporte dos medicamentos entre-
gues aos pacientes. 

Vereadora 
Cleonice                  
Bezerra 

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

45 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja remetido a esta Câmara Municipal o processo licitatório, do 
início a homologação, para a contratação de 180 (cento e oitenta) 
estagiários para o município. 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

46 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a terraplenagem da estrada vicinal que liga a comuni-
dade rural de Pedra D’água dos Martins a comunidade de Ubaei-
ra. 

Vereador                 
Fernando               

Guilherme  

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

47 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o apiçarramento da estrada vicinal que liga a comuni-
dade rural de Valentim a comunidade de Arisco de Sutero. 

Vereador       
Francisco     

Matias  

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

48 
Solicita a presidência desta Casa que seja realizada Audiência 
Pública para debater a reabertura do antigo mercado público. 

Vereador       
Francisco     

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 16 de mar. 

49 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado os serviços de capinação e limpeza do mato nas 
vias pública da comunidade de Lajeado. 

Vereadora       
Kelly                  

Cristine  

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

50 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja estudado um aumento de salário para os servidores contrata-
dos e comissionados das categorias: gerentes, coordenadores, 
subcoordenadores e motoristas da Saúde. 

Vereador       
Gilberto              
Honorato  

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

51 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executado o serviço de poda de árvores localizadas em ruas 
da comunidade de Assunção. 

Vereador            
Gilberto              
Honorato  

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

52 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um Centro de Velório na comunidade de Quei-
madas. 

Vereador            
Daniel               

Enfermeiro  

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

53 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um Posto de Saúde na comunidade de Santa Lu-
zia dos Paulinos. 

Vereador            
Daniel               

Enfermeiro  

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

54 

Solicita ao Senhor Secretário de Obras, Transportes e Urbanismo 
do Município de João Câmara/RN, providências para conclusão 
do calçamento das ruas Nineuza Morais e Guaraci do Lago Mou-
ra no Conjunto do IPE. 

Vereador            
Flavio               
Sami  

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

55 

Solicita que seja encaminhado oficio a Sra. Renata Coelho, dire-
tora da Caern local, para que seja colocado a tampa da caixa de 
registro de distribuição d’água localizado no Bairro Villa Verde 
– perímetro urbano desta cidade. 

Vereadora 
Cleonice                  
Bezerra 

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

56 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um bueiro nas proximidades do Ginásio Polies-
portivo Edmilson Fonseca Roque dos Santos situado na Comuni-
dade de Queimadas. 

Vereador       
Francisco     

Matias  

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

57 

Solicita que seja enviado expediente ao Sr. João Caetano Damas-
ceno, Secretário Mun. da Agricultura, Meio Ambiente Pecuária e 
Recursos Hídricos convocando o mesmo a comparecer a esta 
Casa para prestar informações sobre a programação do corte de 
terra para os agricultores do Município de João Câmara. 

Vereador                 
Pastor               
Frank              

Fabiany  

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

58 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a instalação de braço com luminária no Poste nr. 
L72021 recém instalado e localizado no Matão dos Aristides. 

Vereadora                 
Aíze                  

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

59 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que Vereador       Aprovado à unanimidade 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

seja instalada uma academia da Terceira Idade na praça localiza-
da na comunidade de Morada Nova. 

Gilberto              
Honorato  

do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

60 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o calçamento na Travessa 21 de Abril localizada no 
Bairro São Francisco – perímetro urbano desta cidade. 

Vereadora                 
Irani               

Antunes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

61 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito a limpeza, pintura e retirada de entulhos no cemitério 
de Cauaçu – zona rural deste município. 

Vereadora                 
Irani               

Antunes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

62 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja a restauração do calçamento da Rua Jó Ferreira em frente à 
residência do Sr. Raimundo de “Panta”. 

Vereadora 
Cleonice                  
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

63 

Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra, que neste mo-
mento de epidemia (Covid-19) os novos 150 leitos (130 de en-
fermaria e 20 de UTI) do Hospital da Polícia (Hospital Central 
Coronel Pedro Germano) sejam disponibilizados a população no 
combate à doença do coronavírus para uma assistência humani-
zada, diante das necessidades e urgência. 

Vereador                
Daniel               

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Postado nos Correis em 14 
de abr. 

64 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita de forma urgente a recuperação da estrada vicinal que 
interliga a sede do município com as comunidades de Boa Sorte, 
Xoá e Baixa do Macaco. 

Vereador       
Gilberto              
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

65 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma rampa de acesso e realizada poda de árvores 
no grupo escolar da comunidade de Morada Nova. 

Vereador       
Gilberto              
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

66 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o corte de terras dos pequenos agricultores da co-
munidade de Morada Nova para à plantação. 

Vereador       
Gilberto              
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

67 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a distribuição de cestas básicas as pessoas carentes 
diante da situação do coronavírus. 

Vereador       
Gilberto              
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14
de abr. 

68 

Solicita a secretária Municipal da Habitação, Trabalho e Ação 
Social, Theodora Damasceno, que seja feito um estudo de viabi-
lidade e execução em caráter de urgência, para a garantia do pa-
gamento, por parte da prefeitura municipal de João Câmara, de 
refeições no “Restaurante Popular”, direcionados exclusivamente 
a população de baixa renda ou trabalhadores informais que este-
jam prejudicados pelos impactos econômicos e sociais provoca-
dos pela pandemia do Covid-19. 

Vereador       
Fernando           

Guilherme  

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à secretaria em 14 
de abr. 

69 

Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra, em nome da 
Câmara Municipal de João Câmara, que seja feita a isenção do 
pagamento das refeições do Restaurante Popular do município 
(em caráter de urgência), atendendo assim a um conjunto de me-
didas no âmbito local para atender às demandas sócio-
econômicas que impactaram principalmente os trabalhadores 
informais e a população de maior vulnerabilidade social, tudo em 
consequência drástica ocasionada pela pandemia do Covid-19. 

Vereador       
Fernando            
Guilherme 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Postado nos Correios em 
14 de abr. 

70 Solicita a senhora Coordenadora de Unidade de Receita da Caern Vereador       Aprovado à unanimidade 
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local, Renata Silva, que seja feito cancelamento da cobrança da 
tarifa do serviço referente ao mês de março do corrente ano, em 
sensibilidade a toda essa situação em decorrência da pandemia do 
covid-19 (coronavírus). 

Fernando         
Guilherme  

do plenário em 06 de abr. 
Enviado à Caern local em 
14 de abr. 

71 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a pavimentação a paralelepípedo da Travessa Rita de 
Farias localizada no Bairro do IPE. 

Vereadora       
Kelly            

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

72 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a limpeza de entulhos, capinação e reposição de lâmpa-
das para restabelecer a iluminação pública na Rua Desembarga-
dor João de Brito, no centro da cidade. 

Vereador                 
Pastor               
Frank              

Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

73 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita uma comissão paritária pelo governo municipal no Ga-
binete de Crise composta pela representação do Poder Executivo, 
do Poder Legislativo, dos segmentos religiosos: católico, evangé-
lico, religião Matriz-Africana e outros, sindicatos, comércio e 
sociedade civil em geral 

Vereador                 
Pastor               
Frank              

Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

74 

Solicita a presidência desta Casa que seja realizado Audiência 
Pública para debater plano de infraestrutura para o Bairro Baixa-
Verde. 

Vereador                 
Pastor               

Frank Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 

75 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja adquirido cestas básicas para doação as famílias carentes 
vítimas da pandemia do coronavírus. 

Vereador                 
Francisco        

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

76 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um posto de atendimento à saúde na comunidade 
de Santa Terezinha para atender aqueles moradores pelo menos 
uma vez por semana pela equipe do PSF de Amarelão. 

Vereadora                 
Cleonice           
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

77 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
sejam adquiridas cestas básicas, de no mínimo 35 (trinta e cinco) 
itens, para serem doas e distribuídas a família carentes do Muni-
cípio de João Câmara/RN, com a finalidade de minimizar os 
impactos causados pela pandemia de coronavírus em nossa cida-
de. 

Vereador            
Flavio               
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

78 

Solicita ao Senhor Secretário Estadual da Saúde Pública, Cipria-
no Maia, o envio de – pelo menos – 05 (cinco) respiradores me-
cânicos para o Hospital Josefa Alves Godeiro com a finalidade 
de dar suporte e salvar vidas nos eventuais casos graves de paci-
entes com Covid-19. 

Vereador            
Flavio               
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado via e-mail em 14 
de abr. 

79 

Solicita a presidência desta Casa que durante o período de qua-
rentena a Câmara Municipal devolva parte do duodécimo para 
que a secretaria municipal de Saúde possa utilizar exclusivamen-
te em ações de prevenção e combate ao Covid-19 (coronavírus). 

Vereador            
Flavio        
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 

80 

Solicita a presidência desta Casa que durante o surto de Covid-19 
(coronavírus) a Câmara Municipal possa realizar suas sessões 
ordinárias semanais de maneira virtual em vez de presencial. 

Vereador            
Flavio               
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 

81 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja desenvolvido e implantado um programa emergência de 
apoio as famílias residentes no Município de João Câmara que 
trabalham na quebra da castanha de caju. 

Vereador            
Flavio               
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
de abr. 

82 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja sejam intensificadas as ações de abastecimento d’água de 
famílias carentes do Município de João Câmara através de opera-

Vereador            
Flavio               
Sami  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 06 de abr. 
Enviado à prefeitura em 14 
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ção carro pipa. de abr. 

83 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja recuperado a academia do idoso localizado ao lado do giná-
sio poliesportivo “Zezão”, no centro desta cidade. 

Vereadora           
Cleonice      
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

84 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja aberto um ponto de atendimento à saúde na comunidade de 
Passagem dos Caboclos para que seus moradores, pelo menos 
uma vez por semana, possam ser atendidos pela equipe médica 
do PSF de Ladeira Grande. 

Vereadora            
Cleonice            
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

85 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
viabilize a instalação de uma Academia da Terceira Idade no 
Assentamento Xoá. 

Vereadora 
Kelly                    

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

86 

Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra, que viabilize os 
ajustes (adaptações necessárias) no prédio do Hospital Regional 
Josefa Alves Godeiro para atender pacientes que venham a se 
contaminar com Coronavírus (Covid-19). 

Vereadora 
Kelly                

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Postado nos Correios em 
24 de abr. 

87 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o roço no leito das ruas localizadas nas comunida-
des e assentamentos rurais deste município. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

88 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
sejam montadas tendas com distribuição de máscaras e produtos 
para higienização das mãos (álcool em gel e pias com sabão) e 
também equipes permanentes de conscientização contra a disse-
minação do Covid-19 para operarem próximos as agências ban-
cárias da cidade em apoio e proteção aos munícipes que buscam 
atendimento aos bancos. 

Vereador     
Pastor                
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

89 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja colocado, para reposição, duas caçambas de areia no campo 
de futebol existente no Bairro Cidade Nova (ex-Ceac). 

Vereador    
Pastor             
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

90 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um abrigo de passageiros na Av. Artur Ferreira 
da Soledade na entrada para a comunidade do Arisco (após o 
Fórum desta Comarca à direita). 

Vereador   
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr.
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

91 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito a manutenção e o reaparelhamento do posto de saúde 
localizado na comunidade de Oiticica – zona rural deste municí-
pio. 

Vereadora 
Irani            

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

92 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
viabilize a limpeza e capinação do mato na escola localizada no 
Assentamento Modelo II. 

Vereadora 
Kelly                 

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

93 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja remetido à Câmara Municipal, através do Gabinete de Crise, 
as ações já realizadas pela prefeitura em relação ao Coronavírus 
(Covid-19). 

Vereadora 
Kelly                

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

94 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito a cobertura da quadra de esportes localizada na comu-
nidade de Assunção. 

Vereadora 
Cleonice      
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 
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95 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita limpeza das ruas da cidade. 

Vereador    
Gilberto                 
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

96 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada uma dedetização em todas as ruas da cidade, bem 
como nas comunidades rurais afim de combater o aparecimento 
do Coronavírus (Covid-19). 

Vereador    
Gilberto               
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24
de abr. 

97 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma pracinha com academia de ginástica para 
terceira idade defronte a capelinha de São Sebastião localizada na 
comunidade de Matão dos Aristides. 

Vereador   
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

98 

Solicita ao Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do Depar-
tamento de Estradas de Rodagens (DER/RN), que seja substituí-
do os redutores de velocidade (tipo Tachão) na Rodovia RN-023 
no trecho compreendido entre as cidades de João Câmara-Jardim 
de Angicos por lombadas tipo Ondulação Transversal (lomba-
da/quebra-molas), a qual o uso é previsto no art. 94 do Código 
Brasileiro de Trânsito e regulamentado pela Resolução do Con-
tran nr. 39/98. 

Vereador           
Fernando            
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Postado nos Correios em 
24 de abr. 

99 

Requer a Mesa Diretora que seja realizada uma Audiência Públi-
ca com os vereadores, prefeito, secretário de Saúde do município, 
o coordenador do Gabinete de Crise e a diretora do Hospital Re-
gional Josefa Alves Godeiro para fazer um balanço das ativida-
des realizadas e propor outras a serem realizadas no enfrentamen-
to do Covid-19 no Município de João Câmara 

Vereador    
Pastor                 
Frank 

Desaprovado por 09 votos 
a 01 pelo plenário em 20
de abr. 

100 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a regulamentação da coleta de lixo na comunidade de 
Valentim – zona rural deste município. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado à prefeitura em 24 
de abr. 

101 

Solicita ao Sr. João Maria Cavalcanti, secretário estadual do 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, que seja feita a perfu-
ração e instalação de um poço tubular no Assentamento Vivará – 
zona rural deste município. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Postado nos Correios em 
24 de abr. 

102 

Solicita ao Major PM Tony Swamarn Vale Castro, comandante 
da 2ª Companhia de Polícia Militar de João Câmara, que seja 
feita ronda noturna de segunda a domingo na Comunidade de 
Morada Nova – zona rural deste município. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 20 de abr. 
Enviado a 2ª. Cia em 24 de 
abr. 

103 

Solicita ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte, Dep. Ezequiel Ferreira de Souza, que seja providencia-
do instrumento preparatório para abertura do processo de impe-
achment da Governadora Fátima Bezerra do PT. 

Vereador        
Flavio              
Sami 

Aprovado por 08 votos a 
02 pelo plenário em 20 de 
abr. Postado nos Correios 
em 24 de abr. 

104 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
sejam executados os serviços de iluminação pública e limpeza do 
mato no cemitério localizado em Arisco de Sutero. 

Vereador   
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07
de mai. 

105 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executada a obra de reforma da Praça João Badu localizada 
na Comunidade de Queimadas. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

106 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executada a obra de instalação de equipamentos de uma 
academia para a terceira idade na Comunidade de Queimadas. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 
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107 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executada a obra de restauração do posto de saúde localizado 
na Comunidade de Tubibas. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

108 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, para 
que responda a esta Câmara de Vereadores quais providências 
estão sendo tomadas para o uso dos recursos recebidos na ordem 
de R$ 338.100,48 enviado pelo Governo Federal para o Municí-
pio de João Câmara destinados para o enfrentamento a pandemia 
do Coronavírus (Covid-19). 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

109 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, para 
que responda a esta Câmara de Vereadores quais providências 
estão sendo tomadas para o uso dos recursos recebidos na ordem 
de R$ 20.000,00 doados pela Câmara Municipal de João Câmara 
destinados para o enfrentamento a pandemia do Coronavírus 
(Covid-19). 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

110 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, para 
que responda a esta Câmara de Vereadores quais providências 
estão sendo tomadas para o uso dos recursos recebidos na ordem 
de R$ 69.910,00 enviado pelo Governo Federal para o Município 
de João Câmara destinados para o enfrentamento a pandemia do 
Coronavírus (Covid-19). 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

111 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o serviço de terraplenagem para aplainar a Rua Adelino 
Fernandes localizada no Arisco – perímetro urbano desta cidade. 

Vereadora 
Irani                    

Antunes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

112 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o serviço de terraplenagem para aplainar a Rua José 
Rodrigues localizada no Bairro Bela Vista – perímetro urbano 
desta cidade. 

Vereadora 
Irani                    

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

113 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada uma campanha publicitária de cunho educativo 
abrangente de forma que consiga a atingir e conscientizar toda 
população camarense sobre as formas de combater o Coronaví-
rus. 

Vereadora 
Irani                    

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

114 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja interditada a via paralela a caixa econômica em 150 metros e 
que sejam instaladas tendas nesta extensão (150 metros) com 
cadeiras para receberem os beneficiários do auxílio emergencial 
da Caixa Econômica Federal; ainda disponibilizando equipe de 
fiscais para organização, controle e aplicação de álcool gel. 

Vereador      
Fernando            
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

115 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo, que seja realizado o serviço de colocação de piçarro 
na rodovia RN-023 no perímetro urbano da Comunidade de As-
sunção, trecho esse que se encontra abandonado pelo DER e em 
avançado estado de destruição, com erosões e crateras que im-
possibilitam o tráfego e leva risco a condutores e pedestres. 

Vereador           
Fernando            
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

116 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja determinado à Secretaria Municipal de Obras, Transporte e 
Urbanismo o serviço de desinfecção de superfícies em locais 
públicos do município usando água sanitária diluída. 

Vereador    
Pastor                 
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

117 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, para 
que responda a esta Câmara de Vereadores quais providências 
estão sendo tomadas para o uso dos recursos recebidos na ordem 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra 

Retirado de plenário. 
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de R$ 3.731.576,01 enviado pelo Governo Federal para o Muni-
cípio de João Câmara destinados para o enfrentamento a pande-
mia do Coronavírus (Covid-19). 

118 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um abrigo de passageiros (ponto de ônibus) à 
margem da BR-406 na entrada para a comunidade de Amarelão. 

Vereadora 
Cleonice      
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

119 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja afixada uma placa indicativa com o nome da comunidade 
(orientação de destino) à margem da BR-406 na entrada para o 
Amarelão. 

Vereadora 
Cleonice      
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

120 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja determinado a Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho 
e Assistência Social a realização de uma visita às famílias (sem 
teto) residente defronte o Fórum Municipal objetivando um estu-
do técnico para o realojamento dessas famílias em uma outra área 
do município, uma vez que onde se encontram é uma área im-
própria para moradia. 

Vereadora 
Cleonice      
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura e 
secretaria de Saúde em 07 
de mai.  

121 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja colocado uma carrada de metralha em frente à casa do Sr. 
José Miguel na Comunidade de Boa Sorte para impedir o empo-
çamento de água. 

Vereadora 
Kelly                

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

122 

Solicita a Senhora Diretora do Hospital Regional Josefa Alves 
Godeiro para que responda a esta Câmara de Vereadores quantos 
aparelhos respiratórios tem no referido hospital e se estão em 
pleno funcionamento. 

Vereador    
Gilberto               
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à diretora do hos-
pital em 07 de mai. 

123 

Solicita ao seja encaminhado ao Senhor Gerente local da Caixa 
Econômica Federal que seja evitado as aglomerações de pessoas 
nas filas de atendimentos enquanto durar a pandemia do Corona-
vírus (Covid-19). 

Vereador    
Gilberto               
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à gerencia da 
Caixa Econômica em 07 
de mai. 

124 

Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra, que seja desti-
nado parte dos recursos federais oriundos do governo federal 
para o combate ao Coronavírus (Covid-19) para o Hospital Regi-
onal Josefa Alves Godeiro objetivando disponibilizar 20 leitos de 
UTI para atendimento à população de João Câmara. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Postado nos Correios em 
07 de mai. 

125 

Solicita ao Senhor Deputado Estadual, Cel. Azevedo, que seja 
solicitado ao governo federal três respiradores para o Hospital 
Regional Josefa Alves Godeiro, em João Câmara. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Postado nos Correios em 
07 de mai. 

126 

Solicita ao Senhor Gerente local da Caixa Econômica Federal 
com cópia para o Prefeito, Manoel Bernardo, que seja feito uma 
parceria da agência (Caixa Econômica Federal) com a Prefeitura 
Municipal de João Câmara para que o município ceda servidores 
lotados do município para dar agilidade ao atendimento na agên-
cia de João Câmara. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à gerencia da 
Caixa Econômica em 07 
de mai. 

127 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma quadra de esportes na Comunidade de Baixa 
do Novilho. 

Vereador   
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

128 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito um levantamento de viabilidade técnica para disponibi-
lizar o ginásio José Soares da Câmara para o atendimento perso-
nalizado da Caixa Econômica Federal exclusivamente para os 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 
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beneficiários do auxílio emergencial do governo federal. 

129 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde, Bruno Augus-
to, que seja identificado as pessoas comprovadas com o Corona-
vírus (Covid-19) e, se possível, informe os nomes no mural da 
referida secretaria. 

Vereador    
Gilberto               
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à secretaria em 07 
de mai. 

130 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja colocado placas padronizadas às margens das rodovias sina-
lizando a identificação das comunidades rurais. 

Vereadora 
Kelly                

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

131 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde, que informe a 
esta Câmara de Vereadores às aquisições no que tange todas as 
compras de equipamentos e de produtos para a área da saúde no 
combate ao Covid-19, como também que sejam especificadas no 
Diário Oficial. 

Vereador    
Pastor                 
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à secretaria em 07 
de mai. 

132 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
informe a esta Câmara de Vereadores detalhes dos contratos de 
serviços prestados no enfrentamento da Covid-19. 

Vereador    
Pastor                 
Frank 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

133 

Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Saúde, que seja dis-
tribuído máscaras anti-coronavírus em todas as residências loca-
lizadas na zona rural deste município para uso obrigatório, como 
medidas de enfretamento ao Covid-19. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à secretaria em 07 
de mai. 

134 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, provi-
dências necessárias para construção de pavimentação das princi-
pais ruas do Conjunto Gameleira. 

Vereador        
Flavio              
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

135 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, as pro-
vidências necessárias para aquisição de pelo menos 1.500 (um 
mil e quinhentos) kits de testes rápidos para o enfrentamento do 
novo Coronavírus (Covid-19). 

Vereador        
Flavio              
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai.
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

136 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, as pro-
vidências necessárias para aquisição de pelo menos 5 (cinco) 
respiradores mecânicos para auxiliar no tratamento de pacientes 
diagnosticados com o estado grave e avançado do Covid-19. 

Vereador        
Flavio              
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

137 

Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra, as providências 
necessárias para que sejam implantados leitos de UTI no Hospi-
tal Regional Josefa Alves Godeiro, garantindo o tratamento de 
pessoas com o Covid-19, e outras enfermidades urgentes, cujo 
tratamento necessite de terapia intensiva. 

Vereador        
Flavio              
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Postado nos Correios em 
07 de mai. 

138 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, as pro-
vidências necessárias para a construção de um abrigo (ponto de 
ônibus) na entrada da Comunidade de Serrote de São Bento – 
zona rural deste município – bem como a sinalização e ilumina-
ção da entrada do supracitado povoado. 

Vereador        
Flavio              
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

139 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
adote as providências necessárias para que seja construído e ins-
talado um posto de atendimento médico na Comunidade de Ser-
rote de São Bento – zona rural deste município que necessitam 
de atendimento de saúde básica mais perto de suas casas. 

Vereador        
Flavio              
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 04 de mai. 
Enviado à prefeitura em 07 
de mai. 

140 

Solicita ao Sr. João Maria Cavalcanti, Secretário Estadual de 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, que seja perfurado e 
instalado um poço tubular na Comunidade de Xoá –zona rural do 
Município de João Câmara. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Postado nos Correios em 
21 de mai. 
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141 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a coleta regular de lixo domiciliar na comunidade 
de Brejinho II. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

142 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de terraplenagem e cascalhamento da 
estrada que dar acesso a comunidade de Brejinho III. 

Vereador   
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

143 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada uma rotatória na confluência da Rua Alexandre 
Câmara com Avenida Artur Ferreira da Soledade – perímetro 
urbano desta cidade. 

Vereador   
Daniel          

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

144 

Solicita ao Senhor Deputado Estadual, Tomba Farias, que seja 
destinado a Secretaria Municipal de Saúde de João Câmara os 
seguintes equipamentos hospitalares: 01 desfibrilador cardíaco, 
01 ventilador mecânico e 01 Raio-X digital (500 amperes). 

Vereador   
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Postado nos Correios em 
21 de mai. 

145 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de pavimentação a paralelepípedo (cal-
çamento) das ruas projetadas localizadas no Bairro da Cohab. 

Vereador   
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

146 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja elaborado estudo de viabilidade e posterior articulação junto 
as superintendências da Caixa Econômica Federal, Banco do 
Brasil e Bradesco para a execução de adiamento dos descontos 
em contracheque/parcelas decorrentes de empréstimos consigna-
dos dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de João Câma-
ra por um período de três meses em decorrência dos impactos 
socioeconômicos provocados pela pandemia do Covid-19. Os 
referidos descontos no contracheque ou parcelas dos emprésti-
mos podem ser deslocados para os últimos pagamentos a serem 
quitados ao fim do total de parcelas. Estas medidas estão sendo 
tomadas por algumas instituições bancarias referentes a progra-
mas de habitação do governo federal. 

Vereador           
Fernando            
Guilherme 

 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

147 

Solicita ao Secretário Municipal de Saúde, Bruno Augusto, que 
seja elaborado, bem como a publicação de mapa do Município de 
João Câmara destacando os bairros/região com incidência de 
casos do Covid-19, sem comprometimento e total sigilo da iden-
tidade dos pacientes, bem como determina diversos códigos de 
ética de vários profissionais de saúde. O mapa deverá conter 
informações claras da intensidade do Covid-19 (baixa, média e 
alta) nos devidos bairros/regiões já de conhecimento desta Secre-
taria Municipal de Saúde. (Segue anexo o modelo do mapa dis-
ponibilizado pela prefeitura de Natal onde informa e mostra de 
maneira clara o avanço da doença, bem como sua gravidade de 
contágio nos bairros e regiões da capital, dando assim um feed-
back da real situação de disseminação no ambiente da cidade). 

Vereador           
Fernando            
Guilherme 

 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Encaminhado Secretaria 
em 21 de mai. 

148 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja designado um contador da prefeitura, em forma de coopera-
ção, para proceder conforme a situação a regularização documen-
tal das associações comunitárias e de bairros que julgar necessá-
rio. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

149 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a aquisição de túneis de desinfecção para o enfrenta-
mento ao Covid-19, para instalação em locais de intensa movi-
mentação/concentração de pessoas do Município de João Câma-

Vereador           
Fernando            
Guilherme 

 

Aprovado à unanimidade 
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ra, além de profissionais da Saúde e respectivos pacientes. do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

150 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de coleta regular de lixo na comunidade 
rural de Oiticica, neste município. 

Vereadora 
Irani                    

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

151 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado os serviços de limpeza e manutenção da Área de 
Lazer localizada no Bairro São Francisco, nesta cidade. 

Vereadora 
Irani                    

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

152 

Solicita a Srta. Theodora Damasceno, Secretária Municipal da 
Habitação, Trabalho e Ação Social, que seja enviado a esta Câ-
mara de Vereadores às informações sobre as entregas das cestas 
básicas e os critérios adotados pela Secretaria para oferecer as 
cestas básicas. 

Vereadora 
Aíze         

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Encaminhado à Semthas 
em 21 de mai. 

153 

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

Vereador        
Pastor               
Frank                

Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

154 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de iluminação pública do cemitério loca-
lizado na Comunidade de Morada Nova, neste município. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

155 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de roço nas estradas vicinais que interliga 
a sede do município com os matões dos Aristides, Nunes e Joana 
Batista, localizados na zona rural deste município. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

156 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, para 
que compareça a Câmara de Vereadores trazendo informações e 
esclarecimentos sobre as condições de abandono que estar o Cen-
tro Administrativo de nossa cidade. 

Vereador        
Pastor               
Frank                

Fabiany 

Desaprovado em plenário 
pôr 09 votos as 01 na ses-
são de 18.05.2020 - Arqui-
vo. 

157 

Solicita ao Sr. Aldo Torquato, Secretário Municipal de Obras, 
Transporte e Urbanismo, que seja realizado os serviços ilumina-
ção púbica, a capina (do mato alto) e limpeza geral no centro 
administrativo e seus arredores, como também que seja fechado 
os acessos abertos do prédio para fins de evitar o uso indevido do 
mesmo. 

Vereador        
Pastor               
Frank                

Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Encaminhado à Secretaria 
em 21 de mai. 

158 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de recuperação do canteiro e paisagismo 
do refeito local localizado na Rua Antônio Proença com cruza-
mento e bifurcação com a rodovia BR 406, nesta cidade. 

Vereadora 
Cleonice            
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

159 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executada a Lei Municipal nr. 562/2017 (cria o Conselho 
Municipal de Segurança Pública – Comsep – e o Fundo Munici-
pal de Segurança – Fumsep – do Município de João Câmara, e dá 
outras providências) adicionando um Observatório Municipal de 
Segurança Pública visando obter um detalhamento geográfico do 
mapa da violência em nossa cidade. 

Vereadora 
Kelly                    

Cristine 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

160 

Solicita a Srta. Theodora Damasceno, Secretária Municipal da 
Habitação, Trabalho e Ação Social, que no próximo ano seja 
adicionado o número do Dique Denúncia (Disque 100) nos ca-
dernos distribuídos nas escolas da rede municipal de ensino em 
observação a Lei nr. 649/2019 (dispõe sobre a implementação da 

Vereadora 
Kelly                    

Cristine 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Encaminhado à Semthas 
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Semana Municipal de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes no Município de João Câmara). 

em 21 de mai. 

161 

Solicita a Senhora Coordenadora de Unidade de Receita da Caern 
local, Renata Silva, que seja feito a suspensão do corte de água 
para aqueles que estão com débito aberto durante a pandemia 
(Covid-19). 

Vereadora 
Kelly                    

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Encaminhado à Caern 
local em 21 de mai. 

162 

Solicita à Procuradoria do Município, que seja enviado à Câmara 
Municipal as informações sobre o andamento do processo de 
desapropriação da área onde serão construídos o parque industri-
al e o distrito dos mecânicos, nesta cidade. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Encaminhado à Procurado-
ria em 21 de mai. 

163 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de reforma e cobertura da quadra de es-
portes localizado na Comunidade de Morada Nova, zona rural 
deste município. 

Vereador            
Gilberto        
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

164 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um Posto de Saúde (ESF) na Comunidade de 
Morada Nova, zona rural deste município. 

Vereador            
Gilberto            
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Enviado à prefeitura em 21 
de mai. 

165 

Solicita ao Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do Depar-
tamento de Estradas de Rodagens (DER/RN), que realizado os 
serviços de recapeamento asfáltico da rodovia RN 023 trecho 
compreendido entre as cidades de João Câmara-Touros. 

Vereador            
Gilberto            
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 18 de mai. 
Postado nos Correios em 
21 de mai. 

166 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído mais uma lombada e feita a reposição das placas 
de sinalização nas lombadas já existentes na rodovia RN 120 
dentro do perímetro urbano da Comunidade de Queimadas. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

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

167 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um abrigo de passageiros (ponto de ônibus) na 
rodovia RN 120 no acesso a entrada para o Assentamento Mara-
jó. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

168 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o serviço de restauração do terminal rodoviário “ex-
prefeito Chico da Bomba”, nesta cidade. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

169 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita uma aquisição de veículo para às ações diárias da Defe-
sa Civil Municipal. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

170 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja viabilizado a construção de uma quadra de esportes e aca-
demia da terceira idade no Assentamento Baixa do Novilho – 
zona rural deste município. 

Vereador     
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

171 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja viabilizado a instalação de lixeiras nas mediações da feira 
livre da cidade. 

Vereador     
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

172 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalado lavatórios (uma pia e um recipiente de sabão) pelos 
comerciantes em seus pontos comerciais para higienização dos 
clientes que forem aos seus estabelecimentos (supermercados, 
bancos, lojas de ferragens, material de construção etc.) para di-
minuir a propagação do Coronavírus. 

Vereadora 
Cleonice            
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

173 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que Vereadora Aprovado à unanimidade 
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parte dos recursos que estão sendo enviados pelo governo federal 
para o Município de João Câmara ao combate à pandemia do 
Covid-19 seja para pagamento de leitos de UTI em hospitais 
particulares. 

Cleonice            
Bezerra 

do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

174 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja reaberta as academias de ginásticas na cidade desde que 
estes espaços respeitem as orientações das autoridades sanitárias 
e de saúde pública. 

Vereadora 
Cleonice            
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

175 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma bueira na passagem do sangrador do açude 
localizado no Assentamento Santa Luzia III. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

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

176 

Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra, que seja feita a 
implantação de UTI’s com respiradores no Hospital Regional 
Josefa Alves Godeiro na cidade de João Câmara para enfrentar a 
pandemia do Coronavírus Covid-19. 

Vereador         
Gilberto            
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

177 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita uma fiscalização e organização no comércio da cidade 
para garantir cumprimento dos decretos que determinam o con-
trole sanitário no combate ao Coronavírus (Covid-19). 

Vereador            
Gilberto            
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Postado nos Correios em 
03 de jun. 

178 

Solicita ao Sr. Bruno Augusto, Secretário Municipal de Saúde, 
que seja feita a aquisição de Termômetros Digitais Infraverme-
lhos para auxiliar os trabalhos das equipes atuantes nas barreiras 
sanitárias, bem como os demais profissionais inseridos no traba-
lho de combate ao Covid-19. 

Vereador           
Fernando            
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Encaminhado à Secretaria 
de Saúde em 03 de jun. 

179 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de pavimentação em paralelepípedo em 
frente à a escola municipal localizada no Assentamento Boa Sor-
te. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

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

180 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de terraplenagem na estrada que interliga 
as comunidades rurais de Queimadas-Assentamento Boa Sorte. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

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

181 

Solicita ao Sr. Djairlon Henrique Moura, Superintendente da 
Polícia Rodoviária Federal/RN, a doação de um veículo em esta-
do de SER VIVO, ou seja, em condições de uso para o Município 
de João Câmara para uso no serviço de segurança da Guarda 
Municipal à população camarense. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Entregue em mãos pelo 
autor da proposição. 

182 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado os serviços de conclusão da pavimentação em pa-
ralelepípedo da Rua Abdon Torquato – Bairro Cohab – nesta 
cidade. 

Vereadora     
Irani                         

Antunes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

183 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

184 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalado com urgência o Hospital de Campanha no antigo 
prédio da Maternidade Noêmia Lucena, nesta cidade, no combate 
ao Covid-19. 

Vereador     
Pastor                
Frank              

Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

185 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a pavimentação em paralelepípedo da Rua Antônio 
Pedro da Silva, localizada no Bairro São Francisco - nesta cida-
de. 

Vereador     
Pastor                
Frank              

Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

186 
Solicita ao Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do Depar-
tamento de Estradas de Rodagens (DER/RN), que seja feito o 

Vereadora     
Kelly                    

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
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serviço de roço, tapa-buraco e a adequação do acostamento na 
rodovia RN-120 no trecho compreendido entre as comunidades 
de Morada Nova-Queimadas, neste Município de João Câmara. 

Cristine  Postado nos Correios em 
03 de jun. 

187 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito um cronograma de limpeza nas ruas da cidade com 
pintura de meio-fio, capinagem do mato e retirada de entulho. 

Vereadora     
Kelly                    

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Enviado à prefeitura em 03 
de jun. 

188 

Solicita ao Presidente do Gabinete de Crise, Pe. Josino Raimun-
do, que seja realizada uma reunião com a CDL e os pequenos 
comerciantes de João Câmara do ramo lojista para deliberação e 
orientação sobre as novas regras para a prevenção do Covid-19. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Encaminhado ao Gabinete 
de Crise em 03 de jun. 

189 

Solicita ao Major PM Tony Swamarn Vale Castro, Comandante 
da 2ª Companhia de Polícia Militar de João Câmara, que seja 
feita ronda ostensiva nos finais de semana (sexta, sábado e do-
mingo) no Assentamento Vivará (Cabeço Preto) – zona rural 
deste município. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Encaminhado a 2ª. Com-
panhia de Polícia em 03 de 
jun. 

190 

Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra, que através da 
Secretaria Estadual de Assistência Social seja formalizada uma 
pareceria entre esse órgão e a Prefeitura Municipal de João Câ-
mara para que o Estado envie a esse município ajuda emergencial 
direcionada às famílias carentes afetadas com a pandemia (Co-
vid-19). 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 1º de jun. 
Postado nos Correios em 
03 de jun. 

191 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja colocado calçamento em paralelepípedo na Rua Vereador 
Luiz Viana localizada no Bairro Boa Vista – perímetro urbano 
desta cidade. 

Vereadora 
Irani                    

Antunes 

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

192 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja determinado ao secretário municipal de Saúde que o corpo 
de servidores da pasta inclua os moradores residentes no lotea-
mento “Rota dos Ventos”, localizado nas proximidades do mer-
cado público, na área de cobertura e abrangência do programa 
Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Vereador     
Daniel                    

Enfermeiro 

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

193 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja determinada a proibição de motos com escapamento irregu-
lar (produzindo barulho excessivo) circularem na zona rural. 

Vereador     
Francisco       

Matias 

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

194 

Solicita ao Sr. Bruno Augusto, Secretário Municipal de Saúde, 
que seja feita a borrifação com carro fumacê nos bairros da cida-
de e nas localidades rurais para a eliminação do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da dengue. 

Vereadora 
Irani                    

Antunes 

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

195 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja colocado calçamento em paralelepípedo na Rua Vereador 
Agostinho de Melo localizada no Bairro Novos Tempos – perí-
metro urbano desta cidade. 

Vereadora 
Irani                    

Antunes 

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

196 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada visitas domiciliares pelos os Agentes de Endemias 
no Bairro Boa Vista, que há meses não visitam as casas. 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra 

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

197 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja remetida informações a Câmara Municipal de como se está 
tramitando a convocação dos concursados da Saúde, pois tem 
havido necessidade de profissionais da área para ajudar no com-
bate a pandemia. 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra 

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

198 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que Vereadora Aprovado à unanimidade 
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seja informado a Câmara Municipal o que está sendo feito para 
utilização do recurso no valor de R$ 872.883,13 enviado pelo 
governo federal ao Município de João Câmara referente a primei-
ra parcela destinada ao enfrentamento do COVID-19. 

Aíze                 
Bezerra 

do plenário em 17 de jun. 
Enviado à prefeitura em 18 
de jun. 

199 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja informado a Câmara Municipal a forma de como se está 
realizando os enterros no Município de João Câmara. 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra 

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

200 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que o 
Executivo garanta até 40% da insalubridade dos profissionais 
ACS (Agentes Comunitários de Saúde) que estão na ativa. 

Vereadora 
Aíze               

Bezerra 

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

201 

Solicita ao Sr. Bruno Augusto, Secretário Municipal de Saúde, 
que seja feita a inclusão dos profissionais lotados na Secretaria 
Municipal de Saúde de João Câmara/RN, na relação de servido-
res que receberão adicional de insalubridade, devido atuação e 
participação direta (linha de frente e/ou ESF’s) nas ações de en-
frentamento à pandemia do Covid-19, no âmbito do município, 
inclusive, observados os graus de insalubridade das atividades 
exercidas, como prevê a Norma Regulamentadora nº 15; “para 
atividades insalubres de grau mínimo o adicional é de 10% do 
salário base. Para insalubridade em grau médio, o adicional é de 
20%. Para as atividades insalubres em grau máximo, o adicional 
é de 40%.” (NR15). 

Vereador           
Fernando            
Guilherme 

 

 

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

202 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a conclusão da pavimentação a paralelepípedo e cons-
trução de bueiro mais amplo da Rua Adelino Fernandes, nas pro-
ximidades do Arisco. 

Vereador           
Fernando            
Guilherme 

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

203 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de limpeza e capina do mato na Comuni-
dade de Assunção. 

Vereador           
Fernando            
Guilherme 

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

204 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja determinado pela prefeitura a desinfecção do prédio da Cen-
tral do Cidadão local em parceria com a referida instituição para 
realização de expedientes internos. 

Vereador     
Pastor        
Frank              

Fabiany 

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

205 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de terraplanagem no trecho não pavimen-
tado da Rua Abdon Torquato (rua que dá acesso ao prédio da 
Central do Cidadão). 

Vereador     
Pastor                
Frank              

Fabiany 

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

206 

Solicita ao Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do Depar-
tamento de Estradas de Rodagens (DER/RN), que seja feito o 
serviço de roço e tapa-buraco da rodovia RN-023 no trecho com-
preendido entre as cidades de João Câmara-Touros. 

Vereador            
Gilberto        
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jun. 
Postado nos Correios em 
18 de jun. 

207 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de terraplenagem na estrada que interliga 
as comunidades rurais de Lajeado/Lajinha, bem como fazer o 
roço nas estradas vicinais do município. 

Vereador            
Gilberto            
Honorato  

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

208 

Solicita ao Sr. Bruno Augusto, Secretário Municipal de Saúde, 
que seja realizado a aquisição de termômetros digitais destinados 
para atendimento nas unidades de Saúde (ESF/Postos de Saúde), 
como também nas barreiras de triagem na entrada da cidade 
(combate ao Covid-19). 

Vereador            
Gilberto            
Honorato  

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

209 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que Vereadora     Aprovado à unanimidade 
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seja realizado o serviço de terraplenagem na estrada que interliga 
o Bairro Cidade Nova a Comunidade do Corte. 

Kelly                    
Cristine 

do plenário em 17 de jun. 
Enviado à prefeitura em 18 
de jun. 

210 

Solicita a Sra. Carol Assunção, diretora do Hospital Josefa Alves 
Godeiro desta cidade, que seja remetido a Câmara Municipal a 
relação dos equipamentos que foram recebidos para os leitos de 
UTI, bem como a equipe médica e a capacidade máxima a ser 
atendida pela referida unidade hospitalar. 

Vereadora     
Kelly                    

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jun. 
Enviado à direção do hos-
pital em 18 de jun. 

211 

Solicita a Senhora Governadora, Fátima Bezerra, que seja reme-
tido a Câmara Municipal relatório com as devidas explicações do 
porquê até a presente data não ter sido implantado os leitos de 
UTI no Hospital Regional Josefa Alves Godeiro na cidade de 
João Câmara, fundamentais para o combate à pandemia do Co-
vid-19. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de jun. 
Postado nos Correios em 
18 de jun. 

212 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado a limpeza (capina do mato) na Rua Radialista Tony 
Nascimento (antiga Rua 21 de abril) – perímetro urbano desta 
cidade. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

213 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja verificada a viabilidade da reabertura da feira livre com sua 
funcionalidade setorial comtemplando na sexta-feira o comércio 
de legumes, frutas, verdura e derivados; no sábado comércio só 
de carnes bovina, suína, caprino, frango e derivados; e no do-
mingo comércio dos demais segmentos: roupas, ferramentas etc. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

214 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, provi-
dências necessárias para a criação de uma Central de Fiscalização 
Covid-19, organismo temporário, que tem a finalidade de intensi-
ficar as ações fiscalizatórias em estabelecimentos comerciais, 
industriais e de prestação de serviços, visando coibir as ativida-
des e condutas incompatíveis com as ações de combate à pande-
mia do novo Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de 
João Câmara/RN. 

Vereador        
Flavio              
Sami 

 

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

215 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, o envio 
de Projeto de Lei que garanta proteção e oportunidades as mi-
croempresas e empresas de pequeno porte, com sede na nossa 
cidade, disponibilizando as mesmas, tratamento preferencial nas 
aquisições de produtos e pregões realizados pelo Município de 
João Câmara/RN. 

Vereador        
Flavio              
Sami 

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

216 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja providenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, testa-
gem/exame do tipo ‘teste rápido’ para o Covid-19 aos servidores 
públicos Municipais da saúde que estão em serviço direto no 
enfrentamento a pandemia do Covid-19. 

Vereador              
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22
de jul. 

217 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja providenciada pela Secretaria Municipal de Saúde aquisição 
de EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual - do tipo ‘mas-
caras de proteção facial do tipo viseira de acrílico’ a ser disponi-
bilizados aos servidores públicos Municipais da saúde que estão 
em serviço direto no enfrentamento a pandemia do Covid-19. 

Vereador              
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

218 

Solicita a presidência desta Casa que seja realizada uma Audiên-
cia Pública para debater o CPF (Conselho, Plano e Fundo Muni-
cipal de Cultura) deste município. 

Vereador              
Pastor                 

Frank Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul.  

219 
Solicita ao Sr. Manoel Bernardo, Prefeito Municipal, sua vinda a 
esta Casa com urgência para trazer os devidos esclarecimentos 

Vereador              
Pastor                

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
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sobre o que está sendo vinculado pela imprensa acerca da utiliza-
ção de apenas 5% da verba destinada no combate ao Coronavírus 
s (Covid-19), como também sobre um possível afastamento dos 
médicos que estão realizando o atendimento no Centro Covid-19. 

Frank                     
Fabiany 

Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

220 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um abrigo de passageiros (ponto de ônibus) à 
margem da rodovia RN-120 na entrada para o Assentamento 
Marajó. 

Vereadora              
Irani          

Antunes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

221 

Solicita ao Sr. Bruno Augusto, Secretário Municipal de Saúde, 
que seja semanalmente disponibilizado aos moradores da cidade 
e zona rural veterinário para oferecer consulta e cirurgia a cães e 
gatos (castração) aos animais que têm como responsáveis pessoas 
de baixa renda assistidas por programa sociais. 

Vereadora              
Irani               

Antunes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 27 
de jul. 

222 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado através da Semthas um cadastro com os reciclado-
res do município para que os mesmos tenham o benefício da 
distribuição de cestas básicas realizada pela prefeitura enquanto 
durar o período da pandemia do Covid-19. 

Vereador              
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

223 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado um estudo de viabilidade técnica e econômica para 
a construção de uma nova unidade de Saúde (ESF) na comunida-
de de Morada Nova. 

Vereador              
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

224 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído o calçamento a paralelepípedo nas ruas localiza-
das no Assentamento Brinco de Ouro. 

Vereador              
Francisco     

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

225 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada a iluminação no interior do cemitério público loca-
lizado na comunidade de Assunção. 

Vereador              
Francisco      

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

226 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada uma bueira na estrada vicinal que interliga as co-
munidades Brejinho/Assentamento Boa Sorte. 

Vereador             
Francisco   

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

227 

Solicita ao Sr. Bruno Augusto, Secretário Municipal de Saúde, 
que o medicamento Ivermectina seja distribuído em todas as 
Unidades Básica de Saúde (UBS) do município para serem dis-
tribuídas a população. 

Vereadora              
Cleonice        
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 
227de jul. 

228 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a pavimentação em paralelepípedo da Rua Francisco de 
Assis Barbosa, localizada no Bairro da Cohab, nesta cidade. 

Vereadora              
Cleonice        
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

229 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a conclusão da pavimentação em paralelepípedo da Rua 
Pedro Torquato, localizada no Bairro da Cohab, nesta cidade. 

Vereadora              
Cleonice        
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

230 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um bueiro na Rua Pedro Torquato próximo a 
propriedade do espólio de Aluízio Boa da Câmara, localizada no 
Bairro da Cohab, nesta cidade. 

Vereadora              
Cleonice        
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

231 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a pavimentação em paralelepípedo das ruas Samuel 
Antônio Freire e Erenice Gomes da Silva localizadas no Bairro 
Nova Assunção – perímetro urbano desta cidade. 

Vereador              
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 
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232 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a abertura do ESF 6 durante 24h durante a pande-
mia a fim de oferecer o atendimento da atenção primária separa-
do da urgência e emergência do Hospital. 

Vereadora              
Aíze         

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

233 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a recuperação das estradas vicinais que interliga a sede 
do município com as comunidades rurais de Pedra D’água, Pedra 
D’água dos Martins, Ubaeira e Cauaçu. 

Vereadora              
Aíze          

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

234 

Requer a Mesa Diretora a realização de uma audiência pública 
on-line - através das plataformas digitais da Câmara de Vereado-
res de João Câmara - sobre a Lei Aldir Blanc que tratará sobre o 
repasse dos recursos voltados para a Cultura do Município de 
João Câmara, recursos já liberados pela Medida Provisória 
990/20. 

Vereadora              
Aíze         

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 

235 

Solicita ao Sr. Bruno Augusto, Secretário Municipal de Saúde, 
que seja executado os serviços de conserto das instalações elétri-
ca-hidráulica e pintura de todo o prédio que pertence a Associa-
ção dos Moradores do Assentamento Modelo II para que sua 
utilização seja disponibilizada no atendimento ambulatorial da 
comunidade local e circunvizinhas. Também precisa ser feito 
uma dedetização para eliminar ratos e morcegos e instalação de 
bancos ou cadeiras para melhor acomodar os usuários. 

Vereadora              
Irani             

Antunes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

236 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada academias para a terceira idade no Bairro do Bar-
roso e na comunidade rural de Morada Nova. 

Vereador             
Gilberto            
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

237 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada uma Quadra de Esportes na comunidade rural de 
Tubibas. 

Vereador             
Gilberto            
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

238 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que a 
unidade escolar desativada em Brejinho I seja reformada para ser 
utilizada como Posto de Saúde atendendo a população das comu-
nidades Brejinho I e II. 

Vereador             
Gilberto            
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

239 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a recuperação da estrada vicinal que se inicia ao lado do 
Posto Santana (margem da BR 406) até as imediações do bar 
“Risca Faca” na comunidade rural de Matão dos Aristides. 

Vereadora              
Cleonice        
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

240 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executado um de estudo de viabilidade e posterior execução 
de obra de construção de caixa d’água comunitária para a comu-
nidade do Assentamento Baixa dos Macacos, bem como recupe-
ração da rede (tubulação) principal de saída de distribuição de 
água da referida caixa. 

Vereador              
Fernando             

Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

241 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalado Totens (com álcool e gel para a higienização das 
mãos) em todos os órgãos público municipal que gere aglomera-
ção de pessoas (mercado público, secretaria de Saúde, escolas 
quando estiveram funcionando etc.). 

Vereadora              
Cleonice        
Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

242 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um abrigo de passageiros (ponto de ônibus) à 
margem da rodovia RN-120 na entrada para as comunidades de 
Passagem dos Caboclos e Ladeira Grande. 

Vereadora              
Irani             

Antunes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

243 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que Vereador              Aprovado à unanimidade 
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seja executado um estudo de viabilidade técnica e econômica 
para a construção de uma creche na comunidade de Valentim. 

Amistrong 
Bezerra  

do plenário em 22 de jul. 
Enviado à prefeitura em 22 
de jul. 

244 

Solicita ao Sr. Marcelo Gurgel, Superintendente do Incra no Rio 
Grande do Norte, uma audiência para tratar da regularização dos 
procedimentos de emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP). 

Vereador              
Francisco           

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 22 de jul. 
Entregue em mãos ao ve-
reador-autor em 22 de jul. 

245 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executado um estudo de viabilidade técnica para a constru-
ção de um ESF (Estratégia Saúde da Família) na comunidade de 
Modelo II. 

Vereadora     
Kelly                    

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

246 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executado o serviço de capinação na estrada vicinal que dar 
acesso a comunidade de Baixa do Macaco. 

Vereadora     
Kelly                    

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

247 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executado o serviço de construção de uma praça na comuni-
dade de Modelo II. 

Vereadora     
Kelly                    

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

248 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executado o serviço de terraplenagem na estrada vicinal que 
interliga as comunidades de Baixa do Macaco-Assentamento 
Xoá. 

Vereadora     
Kelly                

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

249 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executado o serviço de recuperação das estradas de acesso a 
Morada Nova, bem como o roço nas referidas vias. 

Vereador              
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

250 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executado o serviço de recuperação das estradas dos matões 
e o roço nas referidas vias, inclusive com a reposição de materi-
ais, tipo metralha ou piçarro, nos pontos mais críticos das estra-
das. 

Vereador              
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

251 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
executado através da prefeitura municipal em parceria com a 
Caern o serviço de extensão de rede de água nos matões dos 
Borges e Joana Batista. 

Vereador              
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

252 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a manutenção da pavimentação da Rua Pedro Tor-
quato, localizado nas proximidades do Mercado público especifi-
camente na frente da empresa ‘Valdir Motos’. 

Vereador              
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

253 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Quei-
madas a fim de atender aos anseios daquela comunidade. 

Vereador              
Francisco   

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

254 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executado os serviços de restauração e ampliação do Posto 
Policial localizado na comunidade de Queimadas. 

Vereador              
Francisco   

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

255 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada a academia da saúde ao ar livre na comunidade de 
Queimadas. 

Vereador              
Francisco   

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

256 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que Vereadora              Aprovado à unanimidade 
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seja consertada a Bueira localizada em frente à Loja “Torres 
Papelaria e Variedades” na Rua José Severiano da Câmara, 162. 

Aíze                       
Bezerra 

do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

257 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a manutenção da estrada carroçal que liga o assen-
tamento Maria das Graças aos lotes localizados na zona Rural 
deste município, especificamente na barreira do açude da comu-
nidade. 

Vereador              
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

258 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de terraplenagem na estrada vicinal que 
dar acesso a fazenda Santa Cruz. 

Vereadora              
Cleonice                 
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

259 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada uma lombada (tipo quebra-molas) na Rua Adelino 
Fernandes, defronte ao nr. 291. 

Vereador              
Gilberto                       
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 29 de jul. 
Enviado à prefeitura em 31 
de jul. 

260 

Solicita ao Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do Depar-
tamento de Estradas de Rodagens (DER/RN), que seja instalado 
um redutor de velocidade na forma de lombada na rodovia RN-
023 (km 07) após a ponte do riacho da fazenda na localidade de 
Valentim – zona rural do Município de João Câmara. 

Vereadora 
Irani                       

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21
de ago. 

261 

Solicita a Sra. Carol Assunção, Diretora do Hospital Regional 
Josefa Alves Godeiro, bem como ao Sr. Cipriano Maia de Vas-
concelos, Secretário Estadual de Saúde, as providências necessá-
rias para que seja instalado o aparelho de Raio-X que se encontra 
no corredor do referido hospital, nessa cidade de João Câmara. 

Vereador        
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado por e-mail em 21
de ago. Ao hospital em 24
ago. 

262 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado a obra de calçamento e estacionamento no cemité-
rio público localizado na comunidade de Assunção. 

Vereador             
Francisco           

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

263 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada semanalmente a coleta seletiva de lixo nas comu-
nidades rurais de Passagem dos Caboclos e Ladeira Grande, nes-
te município. 

Vereadora 
Irani                       

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

264 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um bueiro nas proximidades do prédio da associ-
ação de moradores localizado na comunidade rural de Ladeira 
Grande, neste município. 

Vereadora 
Irani                       

Antunes 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

265 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um bueiro nas proximidades da residência de D. 
Iracema na comunidade rural de Matão de Iracema, neste muni-
cípio. 

Vereadora     
Kelly                    

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

266 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído uma praça no Bairro Cidade Nova (ex-CEAC), 
nesta cidade. 

Vereadora     
Kelly                    

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

267 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de terraplenagem da estrada que dar 
acesso ao assentamento Modelo II, bem como a implantação de 
placas com identificação das ruas do referido assentamento. 

Vereadora     
Kelly                    

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

268 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de recuperação e/ou restauração da cis-
terna comunitária no assentamento Modelo II, como também o 
serviço de substituição das instalações hidráulicas no prédio do 

Vereadora     
Kelly                    

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 
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conselho comunitário do referido assentamento. 

269 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja proibido a retirada d’água do açude público situado na Fa-
zenda Pedra D’água (de propriedade de Ariosvaldo Targino) 
localizada na comunidade de Pedra D’água. 

Vereador           
Francisco           

Matias 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

270 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a reforma e pintura da quadra poliesportiva locali-
zada na comunidade de Amarelão. 

Vereador        
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21
de ago. 

271 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado estudo de viabilidade econômica junto ao orça-
mento 2020, para que no referido ano, seja executada obra de 
construção de um posto de atendimento médico para o Assenta-
mento Santa Terezinha, com adequação para que os profissionais 
médico e enfermeiro realizarem uma vez por semana o atendi-
mento exclusivo nesta localidade. 

Vereador                  
Fernando                     
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21
de ago. 

272 

Solicita ao Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do Depar-
tamento de Estradas de Rodagens (DER/RN), em caráter de ur-
gência, o serviço de roço nas margens da RN 023, no trecho que 
liga João Câmara a cidade de Jardim de Angicos. 

Vereador                
Fernando                    
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado por e-mail em 21
de ago. 

273 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja prestada informações a esta Casa sobre qual secretaria está 
responsável pela central de monitoramento através das câmeras 
instaladas no município de João Câmara, assim como os locais 
das câmeras e a quantidade de pontos instalados. 

Vereadora 
Aíze                       

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21
de ago. 

274 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a reposição de três lâmpadas de iluminação pública que 
se encontram queimadas na Comunidade de Ubaeira, zona rural 
deste Município. 

Vereador           
Flavio                 
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21
de ago. 

275 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
sejam executadas melhorias e manutenção da estrada que liga as 
comunidades de Lagoa de São José a Ubaeira, como por exem-
plo, patrolamento, roço e colocação de cascalho ou piçarra, ob-
servados os parâmetros adequados de compactação da via públi-
ca. 

Vereador           
Flavio            
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 1º 
de set. 

276 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço roçagem nas margens da rodovia RN-023 
até o limite com o Município de Jardim de Angicos. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

277 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de extensão da malha asfáltica que vem 
sendo executada no município para comtemplar as ruas Pedro 
Gustavo (antiga rua do Bujão) e Cândido Babosa – centro desta 
cidade. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

278 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de instalação de 02 (duas) lombadas no 
trecho compreendido entre a rodovia BR-406 e a Rua Joaquim 
Miranda (um defronte a residência nº 12 e outro próximo a Esco-
la Estadual Antônio Gomes). 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

279 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a cobertura da frente da Escola Municipal Adelaide 
França localizada na comunidade de Morada Nova. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

280 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que Vereadora Aprovado à unanimidade 
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seja realizado o serviço de terraplenagem na estrada que interliga 
a comunidade de Açucena à BR-406 – zona rural deste municí-
pio. 

Kelly                        
Cristine 

do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

281 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja fixada placas indicativas em todos os Matões com os respec-
tivos nomes das comunidades. 

Vereadora 
Cleonice                     
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

282 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a pavimentação asfáltica sobre o calçamento da 
Rua Sampaio Correia (ao lado da estação ferroviária) – centro 
desta cidade. 

Vereadora 
Cleonice                
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

283 

Solicita a direção da Cosern que seja viabilizada a instalação de 
rede elétrica monofásica até o cemitério público localizado na 
comunidade de Morada Nova – zona rural deste município 

Vereador            
Gilberto                 
Honorato 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

284 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de terraplenagem e o roço na estrada que 
interliga a comunidade de Açucena à BR-406 – zona rural deste 
município. 

Vereador             
Daniel                  

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

285 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja concedido isenção tributária, especificamente de ISS (Im-
posto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), aos Microempreen-
dedores Individuais (MEIs). 

Vereador   
Pastor                   

Frank Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

286 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de terraplenagem e colocação de metra-
lhas na Rua Abílio Ventura no Bairro Boa Vista. 

Vereador           
Pastor                  
Frank              

Fabiany 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 17 de ago. 
Enviado à prefeitura em 21 
de ago. 

287 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma rotatória na confluência (encontro) entre a 
Rua Alexandre Câmara e Avenida Artur Ferreira da Soledade 
(próximo ao Centro de Velório municipal). 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

288 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado estudo de viabilidade orçamentária e posterior 
execução ainda no ano de 2020, para a criação de um projeto de 
engenharia civil destinado a proporcionar o deslocamento das 
águas do conhecido bueiro do Bairro do Barroso com a implanta-
ção de manilhas as quais possibilitem o transcurso dessas águas 
ao nível subterrâneo em toda  a extensão do córrego, favorecendo 
a população que reside as margens deste poluído córrego, livran-
do-os da desconfortável fedentina e consequentes comprometi-
mentos no estado de saúde da população. 

Vereador                
Fernando                    
Guilherme 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 1º 
de set. 

289 

Solicita ao Sr. Bruno Augusto, Secretário Municipal de Saúde, 
que seja viabilizado os atendimentos de fisioterapia domiciliar 
aos pacientes com sequelas neurológicas que estavam realizando 
tratamento no CRIA – Centro de Reabilitação da Infância e do 
Adulto. 

Vereador                
Fernando                    
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 02 
de set. 

290 

Solicita ao Sr. Bruno Augusto, Secretário Municipal de Saúde, 
que seja prestada informações a esta Casa a respeito do andamen-
to, pendências e atual situação do Centro de Referência em On-
cologia localizado na Rua da Cafuringa, bem como as alega-
ções/razões pelo fato do serviço ainda não ter sido inaugurado 
para atender a população no trabalho de prevenção de câncer. 

Vereador                
Fernando              
Guilherme 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 02 
de set. 

291 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado quinzenalmente a coleta de lixo no Assentamento 

Vereador                
Francisco              

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

Boa Sorte – zona rural deste município. Matias  Enviado à prefeitura em 1º 
de set. 

292 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada às restaurações das casas de farinha localizadas nas 
comunidades rurais deste município. 

Vereador                
Francisco              

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 1º 
de set. 

293 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a restauração do minicampo de futebol localizado 
na comunidade de Passagem dos Caboclos – zona rural deste 
município. 

Vereador                
Francisco              

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 1º 
de set. 

294 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada adequação do quadro de comando de energia da 
bomba comunitária do Assentamento Modelo II. 

Vereadora                
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 1º 
de set. 

295 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada o conserto da fiação elétrica da escola municipal 
localizada no Assentamento Maria da Paz. 

Vereadora                
Kelly                       

Cristine  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 1º 
de set. 

296 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado serviço de limpeza (capina do mato) em ruas do 
Residencial Vila Verde – perímetro urbano desta cidade. 

Vereadora                
Aíze                   

Bezerra  

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

297 

Solicita ao Senhor Deputado Estadual Tomba Farias, que apre-
sente projeto de lei denominando a Central do Cidadão da cidade 
de João Câmara/RN, como “Central do Cidadão Vice-prefeito 
Josafá Araújo da Costa. 

Vereador                
Daniel                     

Enfermeiro  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado via e-mail em 02 
de set. 

298 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um prédio para instalação da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) na comunidade de Ladeira Grande. 

Vereadora                
Irani                          

Antunes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 1º 
de set. 

299 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de recuperação da estrada vicinal a partir 
da rodovia RN-120 até a comunidade de Santa Cruz. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

300 

Solicita a Sra. Fátima Bezerra, Governadora do RN, que seja 
retomado com urgência o serviço de distribuição de medicamen-
tos de uso contínuo às pessoas com patologias especificas (neu-
rológicas, dentre outras) atendidas pela Unicat e através do Hos-
pital João Machado. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de ago. 
Enviado por e-mail em 25 
de ago. 

301 

Solicita a direção do INSS, em Natal, que seja remetido à Câma-
ra Municipal de João Câmara o cronograma de atendimento das 
pessoas que necessitam de análise periciais urgente. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 24 de ago. 
Entregue ao vereador-
proponente para deixar em 
mãos. 

302 

Solicita ao Ministério Público desta Comarca que seja providen-
ciada medidas administrativas para retenção de motos que estão 
causando poluição sonora com escapamentos adulterados nas 
ruas da cidade, principalmente, nos finais de semana. 

Vereador                
Gilberto                   
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à Promotoria em 
02 de set. 

303 

Solicita ao Comandante da 2ª Companhia Independente de Polí-
cia Militar desta cidade no sentido de que seja prestado atendi-
mento com patrulhamento (viatura policial) nas comunidades 
rurais de Assunção, Morada Nova, Amarelão e Queimadas, pelo 
menos, duas vezes por semana. 

Vereador                
Gilberto                   
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à 2ª. Cia em 02 de 
set. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

304 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de iluminação no acesso a comunidade 
do Corte no trecho compreendido entre o antigo abatedouro e a 
Escola Municipal Elialba Sabino localizada na mencionada co-
munidade. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 1º 
de set. 

305 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de seja construído uma quadra de esporte 
no Assentamento Cabeço Preto. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 1º 
de set. 

306 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executada a obra de construção de calçamento da Rua Ma-
noel Estevão (conhecida como beco de Dona França) Brejinho I. 

Vereador                
Pastor Frank                

Fabiany  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 1º 
de set. 

307 

Solicita que seja convocado o Sr. Bruno Augusto, Secretário 
Municipal de Saúde, a comparecer a este Plenário para trazer 
informações sobre a possível abertura do Hospital Municipal no 
prédio do Centro Administrativo. 

Vereador                
Pastor Frank                

Fabiany  

Desaprovado por 07 votos 
a 01 em 31 de ago. Arqui-
vado. 

308 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja tomada medida administrativa a fim de coibir a poluição 
sonora causada por motos sem o silenciador (com escapamento 
adulterado), produzindo uma acentuada poluição sonora nas ruas 
da cidade, principalmente, nos finais de semana. 

Vereador               
Gilberto             
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 31 de ago. 
Enviado à prefeitura em 1º 
de set. 

309 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executada a obra de instalação de academia da Terceira Ida-
de na comunidade de Queimadas. 

Vereador            
Daniel               

Enfermeiro 

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

310 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja proibido a retirada d’água em carro-pipa do Barreiro locali-
zado na Comunidade de Pedra D’água. 

Vereador            
Fernando          

Guilherme  

Retirado da pauta de vota-
ção pelo autor na sessão de 
09 de set. 

311 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada limpeza geral e reparos na Área de Lazer localiza-
da no Bairro São Francisco. 

Vereador                
Pastor Frank                

Fabiany  

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

312 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a recuperação da estrada vicinal que dar acesso a co-
munidade rural de Santa Luzia dos Paulinos. 

Vereador                
Francisco              

Matias  

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

313 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a recuperação da estrada vicinal e instalação de um 
bueiro na estrada que dar acesso a comunidade rural de Sítio 
Santa Cruz. 

Vereador                
Francisco              

Matias  

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

314 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma Área de Lazer com pista de caminhada no 
Assentamento Brinco de Ouro. 

Vereador                
Francisco              

Matias  

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

315 

Solicita que seja convocado o Sr. Bruno Augusto, Secretário 
Municipal de Saúde, a comparecer a este Plenário para trazer 
informações e esclarecimentos sobre os motivos de tantos exa-
mes e consultas não estarem sendo oferecidos a população. 

Vereador                
Pastor             
Frank                

Fabiany  

Aprovado por 04 votos a 
02 em 09 de set. Enviado 
ao Secretário em 10 de set. 

316 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita construída uma Praça com Academia para Terceira 
Idade na comunidade rural de Oiticica. 

Vereadora            
Irani                 

Antunes  

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

317 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado os serviços de terraplenagem e alargamento da 
estrada vicinal que dar acesso as comunidades rurais de Lagoa 
Vermelha e Riacho Fundo. 

Vereador                
Pastor             
Frank                

Fabiany  

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

318 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado os serviços de capina do mato no Bairro do Barro-
so. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

319 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um Abrigo de Passageiros na margem da BR-
406, próximo ao IFRN. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

320 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que a 
prefeitura através da Procuradoria do Município desenvolva um 
estudo de viabilidade técnica, jurídica e econômica para incenti-
var empresas de segmentos diversos a instalação de suas unida-
des na cidade de João Câmara, com incentivos legais e constitu-
cionais oferecidos pelo município. 

Vereador 
Amistrong 

Bezerra 

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

321 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um bueiro na estrada que interliga a rua do antigo 
matadouro a comunidade do Corte. 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

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

322 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um Posto da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
na comunidade do Matão de Iracema. 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

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

323 

Solicita que seja convidada a Sra. Caroline Louise do Nascimen-
to, Terapeuta Ocupacional do CAPS, a comparecer a este Plená-
rio para trazer informações sobre a realização da Campanha “Se-
tembro Amarelo: Valorização da Vida”, como também às ações 
desempenhadas pelo órgão. 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de set. 
Enviado ao CAPS em 10
de set. 

324 

Solicita o envio de expediente ao Senhor Ministro, Rogério Ma-
rinho, solicitando junto ao Ministério do Desenvolvimento Regi-
onal a liberação de recursos na ordem de R$ 7.800.000,00 (sete 
milhões e oitocentos mil reais) para a construção de 120 (cento e 
vinte) casa populares que irão atender diversas famílias carentes 
do Município de João Câmara. 

Vereador        
Flavio               
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de set. 
Enviado ao Ministério via 
e-mail em 11 de set. 

325 

Solicita o envio de expediente ao Senhor Ministro, Rogério Ma-
rinho, solicitando a liberação de recursos para recuperação e 
execução de projeto arquitetônico de urbanização dos açudes de 
Pedra D’água e Açude Grande, ambos localizados no Município 
de João Câmara. 

Vereador        
Flavio               
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 09 de set. 
Enviado ao Ministério via 
e-mail em 11 de set. 

326 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um bueiro na estrada vicinal que dar acesso a 
comunidade rural de Lajeado (próximo ao Bar de Soldado). 

Vereadora 
Cleonice          
Bezerra 

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

327 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada Câmeras de Vídeo Monitoramento em alguns pon-
tos estratégicos em ruas da Comunidade de Queimadas. 

Vereador                
Francisco              

Matias  

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

328 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada placas indicativas com o nome das ruas Ver. Antô-
nio Honorato (Lei 339/2011) e José Damião Bezerra (Lei 
349/2011) localizadas nesta cidade. 

Vereador         
Gilberto           
Honorato  

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

329 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja passado a máquina patrol em uma área da comunidade de 
Oiticica para fazer um campo de futebol. 

Vereadora                
Irani                  

Antunes  

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

330 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que a 
prefeitura através da Semthas desenvolva uma ação de estudo 
jurídico e social para a criação de um abrigo público para os ido-
sos em situação de risco, possibilitando a aplicação de medidas 
protetivas de abrigamento temporário ou permanente. 

Vereador                
Amistrong 

Bezerra  

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

331 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja iniciado o conserto dos tratores da Secretaria de Agricultura 
para o corte de terra no ano que vem (2021). 

Vereador                
Francisco              

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

332 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído uma lombada (quebra-molas) na Rua Pedro Tor-
quato – próximo ao bueiro. 

Vereador                
Francisco              

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

333 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído uma lombada (quebra-molas) na comunidade de 
Queimadas – próximo a igreja Assembleia de Deus. 

Vereador                
Francisco              

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

334 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja recuperada a estrada vicinal que liga a BR-406 com a comu-
nidade de Santa Luiza dos Paulinos, inclusive com a reposição de 
material (piçarro) nos pontos mais críticos. 

Vereador                
Amistrong 

Bezerra  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

335 

Solicita a direção da Cosern que seja viabilizada a extensão de 
rede elétrica monofásica, em 50 metros, a partir do Poste nr. 
1046, para a utilização de energia elétrica residencial em 03 (três) 
casas na Comunidade de Amarelão – zona rural deste município. 

Vereador                
Gilberto           
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à Cosern via e-
mail em 02 de out. 

336 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de terraplenagem na Rua Projetada loca-
lizada defronte a Rua Arnaud Flor (esquina do comércio de Ire-
ne) – Bairro São Francisco 

Vereadora 
Cleonice          
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

337 

solicitando ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de pavimentação a paralelepípedo da Rua 
Prefeito Severino Elias – Bairro Centro. 

Vereadora 
Cleonice          
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

338 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de reposição de lâmpadas nos postes nrs. 
A20-162, A20-163 e A20-164 localizados na Comunidade de 
Pedra D’água. 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

339 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de restauração na Quadra de Esportes do 
Bairro da Cohab, inclusive a limpeza do mato nas adjacências. 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

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

340 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o serviço de terraplenagem da estrada que interliga 
o Brejinho II a Comunidade de Boa Sorte. 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

341 

Solicita ao Senhor Secretário de Saúde do Município para que 
envie informações a esta Casa acerca dos motivos que impossibi-
litam o funcionamento do Centro de Oncologia (ESF Gafuringa). 

Vereador               
Pastor             
Frank                

Fabiany  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à secretaria em 05
de out. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

342 

Formaliza convite a diretora do Hospital Regional de João Câma-
ra, Sra. Carol Assunção, para que compareça a esta Casa para 
trazer informações sobre a ida dos equipamentos da Sala de Parto 
da citada unidade hospitalar para o hospital municipal de Ceará 
Mirim. 

Vereador                
Pastor             
Frank                

Fabiany  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à diretora em 05
de out. 

343 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja incluído o trecho entre a pedreira e à comunidade de Cauaçú 
no cronograma de recuperação das estradas vicinais da zona rural 
do Município de João Câmara. 

Vereador      
Fernando          

Guilherme  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

344 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, a cons-
trução de um abrigo de passageiros (ponto de ônibus) na comu-
nidade de Cabeço Preto (Assentamento Vivará), zona rural deste 
município. 

Vereador        
Flavio               
Sami 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

345 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada lixeiras e a manutenção da limpeza, semanalmente, 
na Praça da Cohab. 

Vereadora 
Cleonice          
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

346 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma lombada (redutor de velocidade) no largo da 
igreja matriz (em frente à igreja). 

Vereadora 
Cleonice          
Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

347 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a limpeza de mato (capinação) no final da Rua Pedro 
Torquato (próximo à saída para a rodovia RN-120). 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de out. 
Enviado à prefeitura em 08
de out. 

348 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada com a máxima urgência manutenção com “máqui-
na patrol” da parte da Rua Pedro Torquato, localizado especifi-
camente na parte que permite o acesso a Central do Cidadão de 
João Câmara/RN. 

Vereador        
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

349 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua Pedro Torquato, 
localizado nas imediações do Mercado público desta cidade. 

Vereador        
Daniel                    

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

350 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado estudo de viabilidade e planejamento de reforma 
da unidade odontológica do ESF - Estratégia Saúde da Família – 
da comunidade de Assunção. 

Vereador        
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

351 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma Praça Pública com Academia da Terceira 
Idade (completa) na Comunidade de Passagem dos Caboclos – 
zona rural deste município. 

Vereadora        
Irani                     

Antunes  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

352 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um abrigo de passageiro (Ponto de Ônibus) à 
margem BR-406 na entrada para a comunidade de Serrote de São 
Bento – zona rural deste município. 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

353 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a limpeza de mato (capinação) na Rua Ver. José Seve-
riano da Câmara (próximo ao bar de Neide). 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 

354 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a instalação de pontos de água, a iluminação pública 
(troca de lâmpadas queimadas e/ou instalação) e também a capi-
na (corte do mato e limpeza) nos cemitérios públicos localizados 

Vereador                
Gilberto           
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 28 de set. 
Enviado à prefeitura em 02
de out. 



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

nas zonas urbana e rural deste município. 

355 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a colocação de uma placa e do busto do ex-vereador 
Luiz Araújo da Costa (Luiz de Berré) que ficará na “Praça de 
Todos” Ver. Luiz de Berré no Bairro Bela Vista. 

Vereador        
Daniel               

Enfermeiro 

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

356 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito serviço de terraplenagem (patrolamento) da estrada que 
inicia na Comunidade de Queimadas até a Comunidade de Baixa 
do Novilho. 

Vereador        
Daniel               

Enfermeiro 

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

357 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a construção de uma Praça Pública e uma Quadra Poli-
esportiva na Comunidade de Baixa do Novilho. 

Vereador        
Daniel               

Enfermeiro 

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

358 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a obra de calçamento da Rua Abélio Aventura 
localizada no Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

Vereador                
Gilberto           
Honorato  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de out. 
Enviado à prefeitura em 08
de out. 

359 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um abrigo de passageiro (Ponto de Ônibus) à 
margem BR-406 na entrada para a comunidade de Santa Luzia 
dos Paulinos – zona rural deste município. 

Vereador                
Francisco              

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de out. 
Enviado à prefeitura em 08
de out. 

360 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a instalação de braços com lâmpadas nos postes de luz 
(e suas residências próximas) localizados nas comunidades rurais 
de Valentim: postes nrs. 87127 (Elione), 64515 (Juarez), 12915 
(Lurdinha), 42199 (Francisco), 84503 (Jovelina), 84504 (Sueli), 
72763 (Jean), 72769 (Sueli) 72774 (Maria José), 21041 (Chico 
Talú), 72772 (Paulo pai de Tibiro), 21039 (Messias), 21038 (Fá-
bio), 87107 (Elias). Pedra D’água da Marizeira: postes nrs. 
86990 (Jackson), 86994 (Vera), 88995 (Vera). Marizeira: postes 
nrs. 37060 (Antônio), 37062 (Francisca), 37063 (Zé Neguinho), 
37064 (Cícera). Arisco de Sotero: postes nrs. 69528 (poço artesi-
ano) e 69569 (Zulmira). Cauaçú: poste nr. 25418 (poço artesia-
no) e Pedra D’água: poste nr. 20158 (“Peba”). 

Vereador            
Fernando          

Guilherme  

 

 

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de out. 
Enviado à prefeitura em 08
de out. 

361 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalado 02 (dois) postes com braços para iluminação públi-
ca na Comunidade de Açucena (próximo a residência o Sr. Mar-
celo da Castanha) – zona rural deste município. 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

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

362 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o nivelamento do calçamento, bem como a construção 
de uma lombada (quebra-molas) e a iluminação pública na Rua 
Bento Tenório (ao lado da igreja Assembleia de Deus), Bairro da 
Gafuringa, nesta cidade. 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

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

363 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o conserto das bombas d’água dos poços tubulares lo-
calizados nas comunidades rurais de Queimadas e Tubibas. 

Vereador                
Francisco              

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de out. 
Enviado à prefeitura em 08
de out. 

364 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado os serviços de terraplenagem nas principais ruas do 
Bairro João Venâncio da Costa, localizado na Comunidade de 
Queimadas. 

Vereador                
Francisco              

Matias  

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de out. 
Enviado à prefeitura em 08
de out. 

365 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executado o serviço tamponamento de uma cratera no início 
da estrada vicinal que dar acesso do Assentamento Chico Santa-

Vereador                
Pastor             
Frank        

Aprovado à unanimidade 
do plenário em 05 de out. 
Enviado à prefeitura em 08
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na à Lagoa do Gado. Fabiany  de out. 

366 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída um Bueiro na Rua Pedro Torquato, próximo ao 
terreno do espólio de Aluízio da Farmácia 

Vereadora        
Irani                     

Antunes  

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

367 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma escola no Assentamento Maria da Paz – zona 
rural deste município. 

Vereador                
Gilberto           
Honorato  

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

368 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a reposição das lâmpadas queimadas de iluminação 
pública na Comunidade de Lajeado (postes nrs. B25-32, 044043, 
B25-378, 6140450). 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

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

369 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o calçamento à paralelepípedo da Travessa 29 de Outu-
bro. 

Vereador                
Pastor             
Frank                

Fabiany  

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

370 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito a iluminação e sinalização da torre de monitoramento 
localizada na Rua 21 de Abril. 

Vereador                
Pastor             
Frank                

Fabiany  

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

371 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada uma limpeza no cemitério público localizado na 
Comunidade de Queimadas. 

Vereador                
Francisco         

Matias  

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

372 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um bueiro na estrada que dar acesso a comunida-
de de Riacho Fundo. 

Vereador                
Flavio                 
Sami  

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

373 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma quadra poliesportiva no Assentamento Maria 
das Graças. 

Vereador        
Flavio        
Sami  

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

374 

Solicita ao Sr. Bruno Augusto, Secretário Municipal de Saúde, 
para que agilize a consulta e acompanhamento por um médico 
especialista em reumatologia para a paciente Elza Ferreira da 
Silva, residente na Rua Joaquim de Castro, 110 – Bairro Barroso 
–, cometida de um grave problema de saúde já descrito na sua 
solicitação. 

Vereador                
Pastor        
Frank                

Fabiany 

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

375 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído uma Lombada (quebra-molas) na Rua Rouxinol 
localizada no Conj. Res. Arthur, Bairro Bela Vista, nesta cidade. 

Vereador                
Gilberto           
Honorato 

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

376 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a reposição das placas de sinalização (indicativas com 
os nomes) nos dois lados da rodovia RN-120 no acesso a entrada 
das comunidades rurais de Oiticica, Marajó, Maria da Paz e Mo-
delo. 

Vereadora        
Irani                 

Antunes 

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

377 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um bueiro com lajão (para passagem de pedestre) 
no riacho localizado entre a Comunidade do Corte e o antigo 
abatedouro municipal. 

Vereadora        
Irani                     

Antunes 

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

378 Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que Vereador                Aprovado à unanimidade
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seja realizada a restauração do dessalinizador da Comunidade do 
Valentim. 

Francisco         
Matias 

do plenário em 26 de out. 
Enviado à prefeitura em 28
de out. 

379 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído uma unidade da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) no Assentamento Marajó. 

Vereador                
Francisco         

Matias 

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

380 

Solicita ao Sr. Manoel Marques Dantas, Diretor-geral do Depar-
tamento de Estradas de Rodagens (DER/RN), solicitando-o a 
limpeza das margens (roço) das duas laterais da rodovia RN-023 
no trecho que interliga as cidade de João Câmara-Jardim de An-
gicos. 

Vereador                
Francisco         

Matias 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 26 de out. 
Enviado ao DER via e-
mail em 28 de out. 

381 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a reposição das lâmpadas queimadas nos postes de ilu-
minação do Assentamento Xoá. 

Vereadora 
Cleonice          
Bezerra 

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

382 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído uma unidade da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) na Comunidade do Matão. 

Vereadora 
Cleonice          
Bezerra 

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

383 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a reposição das lâmpadas queimadas nos postes de ilu-
minação do Assentamento Boa Sorte. 

Vereadora 
Cleonice          
Bezerra 

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

384 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a construção de um reservatório d’água potável e insta-
lação da iluminação no novo cemitério público municipal locali-
zado na Comunidade de Assunção. 

Vereadora 
Cleonice          
Bezerra 

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

385 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a pavimentação da Rua Pedro Torquato em dois tre-
chos: a) no trecho iniciando-se no Cj. Rota dos Ventos até o nº 
690 (início da pavimentação já existente na referida rua); b) no 
trecho iniciando-se na fazenda do saudoso Aluízio Boa da Câma-
ra até a RN-120; e c) a adequação de trecho no córrego que passa 
sobre o logradouro, sendo necessário a construção de um bueiro 
com manilhas, em aproximadamente, 6 metros de largura. 

Vereador                
Amistrong 

Bezerra 

 

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

386 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado os serviços de roço nas estrada vicinais de Morada 
Nova ao Cajueiro e de Brejinho a Morada Nova. 

Vereador                
Amistrong 

Bezerra 

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

387 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a pavimentação a paralelepípedo da rua da lateral da 
Escola 16 de Junho em Brinco de Ouro (Queimadas) com exten-
são da pavimentação na frente da escola até a igreja evangélica 
em construção localizada as margens da rodovia RN-120. 

Vereador       
Amistrong 

Bezerra 

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

388 

Requer que seja convidado o Sr. João Milton, Chefe do Cartório 
Eleitoral desta Comarca, para dar explicação nesta Casa sobre os 
motivos das reduções dos locais de seções eleitorais neste muni-
cípio neste ano eleitoral. 

Vereadora        
Irani                     

Antunes 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 26 de out. 
Enviado ao Cartório Elei-
toral em 28 de out. 

389 

Solicita ao Sr. Bruno Augusto, Secretário Municipal de Saúde, 
para que encaminhe a esta Casa um profissional da Saúde, o 
qual, pelo conhecimento e relevante atuação profissional venha 
fazer uma explanação sobre as ações da Secretaria de Saúde na 
campanha alusiva ao mês “Outubro Rosa”. 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 26 de out. 
Enviado à secretaria em 28
de out. 
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390 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja implementada no Centro de Oncologia municipal uma sala 
de apoio às mulheres acometidas pelo câncer de mama ou qual-
quer outro fator de risco no atendimento prestado pelo centro 
oncológico. 

Vereadora 
Kelly             

Cristine 

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

391 

Solicita aos senhores gerentes das agências bancárias local a 
disponibilidade de cadeiras de rodas para atender às necessidades 
e o direito de locomoção às pessoas com deficiência (impossibili-
tados de locomoção). 

Vereador        
Daniel               

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 26 de out. 
Enviado às gerências ban-
cárias em 28 de out. 

392 

Solicita informações a Senhora Diretora do Hospital Regional 
Josefa Alves Godeiro, Karolina Assunção, no sentido de esclare-
cer a esta Casa quanto às providências administrativas tomadas 
sob sua administração que resultou no impedimento (descrever o 
amparo legal instituído por lei/decreto etc.) de vereador(a) transi-
tar naquela unidade hospitalar sem estar doente, como também 
quanto ao início da realização de cirurgias na referida unidade 
hospitalar. 

Vereadora 
Kelly                    

Cristine 

 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à direção do hos-
pital em 26 de nov. 

393 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o processo de desapropriação da antiga casa de 
farinha localizada na Comunidade de Queimadas. 

Vereador  
Francisco  

Matias 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à prefeitura em 26
de nov. 

394 

Solicita ao Comandante da Policia Militar desta cidade que de-
termine um estudo de viabilidade para envio de ronda ostensiva 
para o Assentamento Lajeado, zona rural deste município. 

Vereador   
Daniel                 

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado a 2ª Cia. de Polí-
cia em 26 de nov. 

395 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada com a máxima urgência estudo de viabilidade de 
instalação de uma creche no Assentamento Lajeado, zona rural 
deste município. 

Vereador   
Daniel          

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à prefeitura em 26
de nov. 

396 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada com a máxima urgência estudo de viabilidade para 
construção de uma quadra de esportes e da manutenção das lâm-
padas dos postes que compõe o sistema de iluminação pública, 
no Assentamento Lajeado, zona rural deste município. 

Vereador   
Daniel                 

Enfermeiro 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à prefeitura em 26
de nov. 

397 

solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que seja 
realizado os serviços de recuperação das cisternas construídas 
pelo Programa P1MC neste município. 

Vereador     
Francisco     

Matias 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à prefeitura em 26
de nov. 

398 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída uma Academia da Terceira Idade na Comunidade 
de Valentim. 

Vereador             
Fernando              
Guilherme 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à prefeitura em 26
de nov. 

399 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a obra de pavimentação (calçamento) da Rua Joa-
quim Matias. 

Vereadora 
Cleonice       
Bezerra 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à prefeitura em 26
de nov. 

400 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja criado um canteiro de mudas de plantas frutíferas no Assen-
tamento Boa Sorte. 

Vereador       
Francisco         

Matias 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à prefeitura em 26
de nov. 

401 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que a 
Secretaria de Saúde do município instale uma máquina de tirar 
xerox no prédio da referida secretaria para atender aos usuários 
quando houver necessidade. 

Vereador        
Pastor                   
Frank                    

Fabiany 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à prefeitura em 26
de nov. 
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402 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que a 
Prefeitura Municipal de João Câmara realize uma reforma no 
atual prédio abandonado do Centro Administrativo no Bairro do 
IPE, com todas as adequações necessárias para instalação e fun-
cionamento do Hospital Municipal do Povo. 

Vereador        
Pastor         
Frank                    

Fabiany 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à prefeitura em 26
de nov. 

403 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado a complementação do calçamento da Rua Maria 
Estevão no Bairro Boa Vista, próximo a igreja São Pedro. 

Vereadora 
Kelly                  

Cristine 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à prefeitura em 26
de nov. 

404 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado a limpeza do mato (capina) ao redor do PSF da 
Comunidade do Amarelão. 

Vereadora 
Kelly                  

Cristine 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à prefeitura em 26
de nov. 

405 

Solicita a direção do IGARN, que seja designado em caráter de 
urgência uma equipe técnica para realização de estudo visando a 
averiguação de possível vazamento na parede do açude grande 
que fica localizado entre o Bairro do Ceac e a Comunidade do 
Corte, nesta cidade, e consequente reparação. 

Vereadora 
Kelly                  

Cristine 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado ao IGARN em 26
de nov., via e-mail. 

406 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construída na comunidade de Queimadas uma estátua com a 
imagem de São José, em homenagem ao padroeiro da referida 
localidade. 

Vereador        
Francisco              

Matias 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 23 de nov. 
Enviado à prefeitura em 26
de nov. 

407 

Solicita ao Sr. Roberto Carlos Razera Papa, Superintendente 
Federal da Agricultura/RN, para que determine ao órgão compe-
tente a reabertura do Armazém da CONAB na cidade de João 
Câmara/RN. 

Vereador        
Francisco              

Matias 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 30 de nov. 
Enviado ao Superintenden-
te via e-mail em 02 de dez. 

408 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado o conserto do poço tubular localizado na comuni-
dade de Tubibas. 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 30 de nov. 
Enviado à prefeitura em 02
de dez. 

409 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído uma Quadra de Esportes na comunidade de Mo-
delo I. 

Vereadora 
Aíze                 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 30 de nov. 
Enviado à prefeitura em 02
de dez. 

410 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a sinalização horizontal das ruas e avenidas que 
foram recentemente asfaltadas. 

Vereador             
Fernando              
Guilherme 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 07 de dez. 
Enviado à prefeitura em 09
de dez. 

411 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a obra de pavimentação (calçamento) da Rua Jó 
Ferreira. 

Vereadora 
Cleonice       
Bezerra 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 07 de dez. 
Enviado à prefeitura em 09
de dez. 

412 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feita a reposição de luminárias e lâmpadas na Comunidade 
de Oiticica. 

Vereadora        
Irani                     

Antunes 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 07 de dez. 
Enviado à prefeitura em 09
de dez. 

413 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja feito o serviço de melhoramento com apiçarramento na Rua 
Adelino Fernandes nas imediações da bueira. 

Vereadora        
Irani                     

Antunes 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 07 de dez. 
Enviado à prefeitura em 09
de dez. 

414 

Solicita ao Sr. Cipriano Maia de Vasconcelos, Secretário Estadu-
al de Saúde, que seja instalado o aparelho de Raio X que se en-
contra há mais de 06 (seis) meses no corredor do Hospital Regi-
onal Josefa Alves Godeiro, deixando de atender a demanda da 

Vereadora        
Irani                     

Antunes 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 07 de dez. 
Enviado ao Secretário em 
11 de dez. via e-mail. 
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população da Região do Mato Grande. 

415 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a pavimentação a paralelepípedo da Rua Nineusa 
de Morais localizada no Bairro do IPE – perímetro urbano desta 
cidade. 

Vereador                
Amistrong 

Bezerra 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 07 de dez. 
Enviado à prefeitura em 09
de dez. 

416 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a pavimentação a paralelepípedo da Rua Vereador 
Luiz Viana localizada no Cj. Novos Tempo – perímetro urbano 
desta cidade. 

Vereadora        
Irani                     

Antunes 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 07 de dez. 
Enviado à prefeitura em 09
de dez. 

417 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um bueiro nas proximidades da residência de D. 
Iracema na comunidade rural de Matão de Iracema, neste muni-
cípio. 

Vereadora 
Kelly                  

Cristine 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 07 de dez. 
Enviado à prefeitura em 09
de dez. 

418 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalado 02 (dois) postes com braços para iluminação públi-
ca na Comunidade de Açucena (próximo a residência o Sr. Mar-
celo da Castanha) – zona rural deste município. 

Vereadora 
Kelly                  

Cristine 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 07 de dez. 
Enviado à prefeitura em 09
de dez. 

419 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a pavimentação a paralelepípedo da Rua do Cemi-
tério localizada na Comunidade de Queimadas. 

Vereador        
Francisco              

Matias 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 07 de dez. 
Enviado à prefeitura em 09
de dez. 

420 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja enviado a esta Casa informações referente à programação de 
convocação dos candidatos aprovados no último concurso públi-
co promovido pela Prefeitura de João Câmara. 

Vereador        
Pastor                   
Frank                    

Fabiany 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 07 de dez. 
Enviado à prefeitura em 09
de dez. 

421 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja enviado a esta Casa informações relativas ao Portal da 
Transparência do Município. 

Vereador        
Pastor        
Frank                    

Fabiany 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 07 de dez. 
Enviado à prefeitura em 09
de dez. 

422 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja construído um vestuário no campo de futebol da Comunida-
de de Morada Nova. 

Vereador                
Gilberto           
Honorato 

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

423 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalados os equipamentos de uma Academia da Terceira 
Idade na Comunidade de Morada Nova. 

Vereador                
Gilberto           
Honorato 

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

424 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalada placas indicativas com o nome da Rua Vereador 
Antônio Honorato antiga Rua da Esperança, no Bairro Centro 
(Lei 339/2011). 

Vereador                
Gilberto           
Honorato 

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

425 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a reposição de lâmpadas queimadas nos postes com 
iluminação pública no Assentamento Xoá. 

Vereadora 
Cleonice       
Bezerra 

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

426 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a reposição de lâmpadas queimadas nos postes com 
iluminação pública na Comunidade de Matão de Jó. 

Vereadora 
Cleonice       
Bezerra 

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

427 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja instalados os equipamentos de uma Academia da Terceira 
Idade no Bairro Bela Vista. 

Vereadora 
Cleonice       
Bezerra 

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



Seq.  De que se trata? Autoria Situação 

428 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizada a decoração natalina na Praça João Badu localizada 
na Comunidade de Queimadas. 

Vereador        
Francisco              

Matias 

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

429 

Solicita a Sra. Fátima Bezerra, Governadora do RN, que seja 
realizada a restauração predial da Emater local e regional de João 
Câmara. 

Vereador        
Francisco              

Matias 

Aprovado à unanimidade
do plenário em 14 de dez. 
Enviado à governadoria 
em 16 de dez via e-mail. 

430 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja realizado estudo de viabilidade/intensão do executivo muni-
cipal a respeito de parceria com a Associação Comunitária de 
Assunção para uso de sua sede (desativada), para realização de 
adequações afim de fazer funcionar a Estratégia de Saúde da 
Família no referido prédio. 

Vereador             
Fernando              
Guilherme 

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

431 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Manoel Bernardo, que 
seja executado em caráter de urgência o aumento considerável do 
aporte de água por carros pipa para as comunidades rurais de 
João Câmara, as mais afetadas com as sucessivas reduções do 
aporte da Operação Pipa. 

Vereador             
Fernando              
Guilherme 

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

 


