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Ata da 2.138ª (dois milésimos centésima trigésima oitava) Sessão Ordinária da 1 

Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas, Estado do Rio Grande do 2 

Norte, 10ª (décima) Sessão Ordinária do 2º (segundo) Período Legislativo do ano de 3 

dois mil e dezenove (2019), realizada na Sala das Sessões Vereador “Wilson Luiz de 4 

Souza”, da Casa Legislativa “Antônio Petronilo Dantas”, aos quatorze dias do mês 5 

de outubro de dois mil e dezenove (14/10/2019) às 10:00 (dez) horas, com a 6 

presença dos edis que compõem o Legislativo Carnaubense: Marli de Medeiros 7 

Dantas, João Maria Luciano, Marcelo de Medeiros Dantas, Nilson da Costa 8 

Araújo, Fabiano de Araújo Medeiros, Francisco Silvério de Medeiros, José de 9 

Azevedo Dantas, Marfran de Medeiros Santos e Maria Josiene de Macedo 10 

Dantas Pereira. A Senhora Presidenta declarou EM NOME DE DEUS aberta a 11 

sessão, cuja Ata da Sessão anterior foi dispensada da leitura. Em seguida, foram 12 

lidas pelo Secretário da Casa, as Proposições da Pauta: REQUERIMENTO Nº 13 

042/2019 – DE AUTORIA DO EDIL MARCELO DE MEDEIROS DANTAS, QUE 14 

REQUER DO EXMº. SR.GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO 15 

MUNICIPAL, QUE SEJA ENVIADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CÓPIAS DAS 16 

NOTAS FICAIS DE TODOS OS GASTOS COM O FARDAMENTO DOS AGENTES 17 

DE SAÚDE E ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; 18 

REQUERIMENTO Nº 043/2019 – DE AUTORIA DO EDILFABIANO DE ARAÚJO 19 

MEDEIROS, QUE REQUER DO EXMº. SR.GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – 20 

PREFEITO MUNICIPAL, QUE SEJA ENVIADO INFORMAÇÕES COM 21 

DISCRIMINAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS VALORES GASTOS POR CADA 22 

OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 23 

CARNAÚBA DOS DANTAS, COM DIÁRIAS DE VIAGENS, REEMBOLSOS E 24 

POSSÍVEIS ADIANTAMENTOS, DOS ANOS DE 2017, 2018 ATÉ A  PRESENTE 25 

DATA; REQUERIMENTO Nº 044/2019 – DE AUTORIA DO EDILMARCELO DE 26 

MEDEIROS DANTAS, QUE REQUER DO EXMº. SR.GILSON DANTAS DE 27 

OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL, QUE JUNTO AO SETOR COMPETENTE 28 

SEJA ENVIADO A ESSA CASA DE LEIS UMA RELAÇÃO DE TODAS AS 29 

MANUTENÇÕES FEITAS NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 30 

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 132/2019 – DE AUTORIA DO EDIL 31 

MARCELO DE MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON 32 

DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL, QUE SEJA COLOCADO 33 
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APARELHO DE AR CONDICIONADO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE 34 

MUNICIPAL DE ENSINO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 35 

133/2019 – DE AUTORIA DO EDIL FABIANO DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE 36 

INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL 37 

E AO ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA LOURENÇO – SECRETÁRIO 38 

MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO,QUE CONSTRUA (01) UMA 39 

PARADA DE ÔNIBUS, AO LADO DA RN 288, (AO LADO DA ENTRADA) QUE DÁ 40 

ACESSO AO SÍTIO GARROTES E ADJACENTES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 41 

DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 134/2019 – DE AUTORIA DA 42 

EDILMARLI DE MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON 43 

DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL,QUE SOLICITE DO 44 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS 45 

CÍVICO-MILITARES DO GOVERNO FEDERAL PARA O NOSSO MUNICÍPIO   – 46 

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 135/2019 – DE AUTORIA DO EDIL 47 

MARCELO DE MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON 48 

DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL,QUE SEJA FEITA UMA 49 

DOAÇÃO DAS CADEIRAS QUE ESTÃO SEM USO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA 50 

DONATILLA DANTAS DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; MOÇÃO Nº 058/2019 – 51 

DE AUTORIA DE TODOS OS EDIS, QUE MANIFESTA VOTOS DE PESAR PELO 52 

FALECIMENTO DO JOVEM MARLO VÍTOR MEDEIROS DE MELO, OCORRIDO 53 

EM 27 DE SETEMBRO 2019; MOÇÃO Nº 059/2019 – DE AUTORIA DE TODOS OS 54 

EDIS, QUE MANIFESTA VOTOS DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR 55 

FRANCISCO PEDRO DANTAS DE LIMA, MAIS CONHECIDO POR CHIQUINHO 56 

DE CHICO PEDRO, OCORRIDO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019; MOÇÃO Nº 57 

060/2019 – DE AUTORIA DE TODOS OS EDIS, QUE MANIFESTA VOTOS DE 58 

PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA FRANCISCA MEDEIROS DE 59 

AZEVEDO DANTAS, MAIS CONHECIDA POR TIQUINHA DE ZÉ PAULINO, 60 

OCORRIDO NO DIA O7 DE OUTUBRO DE 2019; MOÇÃO Nº 061/2019 – DE 61 

AUTORIA DA EDIL MARLI DE MEDEIROS DANTAS, QUE MANIFESTA VOTOS 62 

DE CONGRATULAÇÃO, LOUVOR E APLAUSO A TURMA DE PEDAGOGIA 2017, 63 

PELO EVENTO QUE MARCA O MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO DA 64 

VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO.Antes de iniciar a Sessão, a Senhora 65 

Presidenta leu uma mensagem em homenagem aos Professores, nada mais do que 66 
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justo lembrar-se dos mestres que compõem a nossa vida, “a palavra que expressa 67 

admiração, respeito e carinho por meus professores é agradecimento, agradecer 68 

pela paciência, pela partilha de conhecimento, pelos ensinamentos para a vida, o 69 

professor não somente ensina matérias, professor disciplina alunos, aconselha, 70 

gerencia atividades, planeja o futuro, e principalmente, é formador de opinião, o 71 

professor nos faz pensar, refletir, colocar as idéias no lugar, o que seria de nós sem 72 

os professores, que aliados aos pais nos formam personalidades de bem, 73 

professores não são esquecidos, são lembrados com carinho e ternura, o 74 

saudosismo sempre é valido em se tratando de professores, quem não se lembra 75 

dos professores que marcaram sua vida, daquela aula, cuja matéria era muito 76 

interessante, daquela bronca não bem recebida pela imaturidade, quem não se 77 

lembra dos jeitos particulares e únicos de cada um lecionar, quem não se lembra da 78 

rigidez cobrada para o cumprimento do respeito mutuo, aos mestres agradeço pela 79 

luta diária, pela motivação não monetária para exercer com profissionalismo da 80 

melhor forma, os professores nos apresenta matérias que muitas usaremos na vida 81 

e em outras missões que não estavam incluídas nos livros, sou grata e honrada aos 82 

professores pelos ensinamentos que colhi, e pela certeza da contribuição árdua 83 

desses profissionais para mudanças significativas, de cumprimento da frase tatuada 84 

na nossa Bandeira “Ordem e Progresso”, parabéns a todos os professores, em 85 

especial as professoras carnaubenses”.No PEQUENO EXPEDIENTE, os Edis: 86 

Fabiano de Araújo Medeiros, Marfran de Medeiros Santos, Marcelo de Medeiros 87 

Dantas e Marli de Medeiros Dantas defenderam suas Proposições já lidas no 88 

expediente. Prosseguindo, a Senhora Presidenta passou para o GRANDE 89 

EXPEDIENTE,usaram da palavra os Vereadores: Marfran de Medeiros Santos–90 

registrou que o Moto Clube RN 288 já começou a divulgar nas cidades o evento do 91 

próximo ano em Carnaúba dos Dantas, aonde já inserimos no calendário festivo da 92 

revista Moto Clube nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2020, nesse final de semana o 93 

Moto Clube RN 288 esteve em três cidades, Caicó, de lá fomos fazer ação social do 94 

Grupo Seridó na Casa de Abrigo para as crianças, de lá fomos para o aniversario 95 

dos Faraós em Currais Novos, também fomos para a cidade de Esperança/PB, 96 

aonde fizemos divulgação do evento, esse começamos antes, porque o movimento 97 

dos motociclistas esta crescendo muito, e são muitos eventos para o ano que vem, 98 

queria aqui valorizar o trabalho do nosso amigo Edilmar Medeiros, aonde ele foi 99 



291 
 

contratado pela organizadores do Moto Club da cidade de Esperança/PB para fazer 100 

a parte logística de som, luz, e de locução, ele, e só tem elogios, a gente tem que 101 

valorizar, porque ele é um grande profissional, e tudo indica que ele vai cobrir o 102 

evento de Campina Grande/PB que é o maior do Nordeste, dizer ainda que Nana 103 

entrou em contato convidando para a entrega dos cheques, acho que devemos 104 

deixar a política de lado, e todos os vereadores prestigiar esse evento.João Maria 105 

Luciano – falou verbalmente sobre uma Indicação que vai colocar na próxima 106 

sessão, sobre uma faixa de pedestre em frente aos quiosques que dar acesso ao 107 

beco que vai para a rua da igreja, ira conversar com o prefeito, para que através da 108 

secretaria de obras consiga antecipar para que seja feita antes da festa, pra que 109 

possa dar mais tranqüilidade aos pedestres que trafegam naquele local; comentou 110 

que foi realizado um torneio feminino na cidade de Parelhas e o Napoli de Carnaúba 111 

dos Dantas foi a equipe campeã;  pela manha houve um jogo das quartas de finais 112 

dos Veteranos do RN/PB, a equipe do Flamengo de Carnaúba dos Dantas 113 

conseguiu êxito, e passou para a semi final ganhando nos pênaltis dos Veteranos do 114 

Centenário de Parelhas, na próxima fase vai enfrentar o Tesourão de Jardim do 115 

Seridó. Marcelo de Medeiros Dantas defendeu a Indicação sobre o  CENAR onde 116 

existe inúmeras cadeiras cheias de pó, e carteiras, que o município faça uma doação 117 

para a Biblioteca ao invés de ficar lá sem nenhuma serventia, é um dinheiro publico, 118 

que faça um termo de doação, com a competência jurídica da prefeitura, porque 119 

paga um advogado muito caro para defender as necessidades da prefeitura, pra que 120 

essas cadeiras e carteiras não se estrague sem uso, porque a Biblioteca serve a 121 

varias gerações do nosso município; antes de a reforçar sobre o Requerimentoa 122 

Indicação o mesmo indagou em sua palavras (“que catinga de cigarro é essa?, 123 

em vereador, ave Maria, é uma catinga muito grande, chega engasga”), “vá 124 

vereador, tome um cafezinho, fique com raiva não, mais incomoda, incomoda, 125 

incomoda, que catinga”),deu continuidade falando da indicação, a escola precisa 126 

do ar condicionado pra melhorias, sobre o Requerimento, já aconteceu um acidente 127 

com Alexandre, uma batida no carro que transportava, ainda bem que a criança 128 

operada não estava, o motorista estava transportando outro paciente,quer dizer, 129 

houve um acidente por falta de manutenção, não pode penalizar o motorista, por 130 

isso que estou solicitando que venha a lista das manutenções dos carros, pra que 131 

ficamos ciente da situação, porque tem carro que estar cheio de multas, irei imprimir 132 
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e mostrar na próxima sessão, “quem é que vai ser penalizado por essas multas”, tem 133 

que aparecer quem foi, estive com Chichico, ele foi na minha casa explicar bem 134 

direitinho, o porque que as vezes falta a manutenção, vai o carro para Zacarias em 135 

Currais Novos, ele manda a lista do que vai precisar, manda para a Top Peças em 136 

Caicó, e a Top Peças estar superfaturando as peças, aí o que a prefeitura tem que 137 

fazer, se eles estão diagnosticando isso, entregue ao ministério publico, tem 138 

advogado na prefeitura, isso não é desculpa, porque, se Zacarias manda como se 139 

fosse um memorando, manda o relatório das peças que precisa, e o relatório como 140 

Chichico explicou, vai para a Top Peças, e vem um valor absurdo, cancela, e 141 

entrega ao ministério publico. José de Azevedo Dantas em aparte – sobre as 142 

multas, achaque o motorista tem que ser responsável, na Câmara apareceu multas, 143 

da época que era presidente, e vai pagar porque o responsável é o motorista; sobre 144 

a Top Peças, já era pra ter entregado, porque ela quer superfaturar para pagar uma 145 

conta de um ex-gestor, que o próprio ex-gestor disse que não tinha autorizado. 146 

Marcelo de Medeiros Dantas – Chichico entende de carro, nós que possuímos 147 

carro entendemos, ele poderia até fazer uma cotação, porque é um absurdo, isso 148 

não é resposta pra dizer que a manutenção estar atrasada, eles tem que tomar 149 

responsabilidade sim, se estar errado, claro que eles têm que bloquear, se pagarem, 150 

são coniventes, e Chichico disse que não paga, e o que acontece, com os carros do 151 

nosso município vai ficar sem manutenção pra ter um desastre pior, não pode, 152 

então, o que tem que fazer, chama-se o setor jurídico e mostra a situação, é muito 153 

fácil de resolver, não ficar aqui pedindo informações que nunca chega,que o setor 154 

jurídico tome as providencias, porque ele colocou outra empresa que ganhou a 155 

licitação, aí é difícil, mais não é resposta para dizer que não fez a manutenção 156 

porque é superfaturada, se é superfaturada, entregue ao ministério publico, se não 157 

tiver coragem, me entregue, que entrego, continuou sua fala dizendo que é uma 158 

tristeza, um menino tem o laudo que faz tratamento desde 2004, e estar faltando a 159 

medicação, liguei para a responsável,  falou contenção de despesas, como é 160 

contenção de despesas?, esta lá, não vai fornecer a medicação para diabetes, isso 161 

não pode faltar, é uma vergonha, quando chamo o prefeito de chibata, ou 162 

irresponsável, acha que estou denegrindo a imagem dele, precisa entender que 163 

diabetes não é fácil de se conviver, porque oscila, e além de tudo ele tem um 164 

distúrbio mental, escrisofenia, mais o prefeito tem dinheiro para contratar um carro 165 
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que vai gastar 160 mil reais os quatro anos, vai gastar com festas, não sou contra 166 

festas, mais o que é de necessidade para a população pobre, o diabetes tem que ter 167 

uma alimentação totalmente diferente, e um salário não dar. Estou com um caso de 168 

Reumatologista de do senhor José Antônio da Silva que deu entrada pra uma 169 

consulta no dia 06/04/2018, já faz um ano e seis meses que espera, a pessoa se 170 

enche de corticóide para poder trabalhar, e arrumar o pão de cada dia no minério, já 171 

vai atingir os rins, mais o município tem o convenio com a COPIRN, safadeza do 172 

prefeito, tem mais de 53 pessoas precisando de uma consulta, e não tem solução, 173 

vou fazer um Requerimento, para denunciar de novo ao Promotor, porque isso não 174 

existe, pessoas com um ano e seis meses a espera de uma consulta no nosso 175 

município, “que prefeito ruim é esse”, não tem carro para levar pra Ceará Mirim, dê o 176 

carro do gabinete pra levar as pessoas, aí quer que a gente não diga nada, o povo 177 

pobre precisando de uma consulta, e não dar, adoeça alguém dele pra ver se não 178 

tem a tempo e a hora, é uma vergonha; sobre o dia dos professores, que é 15 de 179 

outubro, e também abertura da festa de Nossa Senhora das Vitorias, quero 180 

agradecer a todos os professores do nosso município, e de todo o planeta, porque é 181 

uma profissão maravilhosa, que hoje estamos aqui primeiro por Deus, segundo 182 

pelos conhecimentos do nosso pai e dos professores que nos fizeram gente, em 183 

nome de Dona Valdeci agradeço a todos os professores, porque Dona Valdeci me 184 

alfabetizou; referente a canonização da Irmã Dulce dos pobres, morreu em 1993, e 185 

até hoje tem o centro de saúde, modelo na Bahia, e é de fundamental importância 186 

essa canonização, primeira Santa nascida e morrida no nosso país, e o trabalho de 187 

caridade dela não tem nem palavras pra dizer o quanto ajudou ao próximo, é linda a 188 

historia, foi reconhecida pela nossa igreja, e os milagres que ela intercede ao nosso 189 

maior ser que é Jesus e Deus, estar sendo colhido a quem tem fé por ela, e por 190 

Deus, é de fundamental importância essa canonização.José de Azevedo Dantas –191 

primeiramente agradeceu toda comissão organizadora do Bairro Dom José Adelino 192 

Dantas pela grande festa das crianças que aconteceu no dia 12 de outubro, 193 

agradeceu ao secretário de obras Laércio, e Diego, disse que por volta das cinco 194 

horas da tarde o pessoal estava organizando o local para a festa das crianças e um 195 

poste arriou por cima de dois amigos , foi questão de de meio metro pra atingir eles, 196 

e podia ter acontecido uma tragédia maior se tivesse acontecido na hora em que 197 

estava acontecendo o evento das crianças, foi onde liguei pra eles, vieram para 198 
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isolar o local que estava a fiação, disse que  aqueles postes foram colocados na 199 

época da gestão de Zeca Pantaleão, devido as festas que tem no Monte do Galo, a 200 

maioria dos barraqueiros quando chegam, eles furam no pé do poste para fazer 201 

ligação clandestina, mais uma vez ira cobrar do senhor prefeito que faça  a reforma 202 

daqueles canteiros, para trocar  os postes, e as arvores também, que na época foi 203 

plantado o nim, que as raízes dessa planta danifica tudo, para que se  plante outras 204 

arvores, e fazer um concreto bem forte, só assim não vai mais acontecer essas 205 

coisas, e colocar tomadas para dar assistência as barracas; sobre o dia do 206 

professor, assistiu no fantástico, e o premio Nobel da ciência aonde passou o 207 

professor de 92 anos que ainda trabalha, como também o brasileiro, que foram 208 

responsáveis por todas as baterias que hoje dar suporte a celular, e outros, a gente 209 

ver o amor pela profissão, além de serem cientistas, ainda tem renome no mundo a 210 

fora; referente a festa de Nossa Senhora das Vitorias, estamos aguardando um 211 

grande numero de Romeiros no Monte do Galo; quero aqui deixar que não sou 212 

contra os amarelinhos, mas pelo que sei, o transito de carnaúba dos Dantas não é 213 

municipalizado, então, só poderia fazer blitz na avenida Tonheca Dantas que estar 214 

registrada como a RN 288, e essa principal, se não for municipalizada, a policia de 215 

transito do RN não pode fazer blitz e outras ruas que não seja municipalizada, mais 216 

primeiramente vou procurar o assessor jurídico da Casa e ver, porque vi uma 217 

matéria dessa na Bahia.Marli de Medeiros Dantas em aparte – em relação aos 218 

postes, acredito que no mandato do vereador José de Azevedo já teve essa 219 

notificação desse poste, eles já vieram, viram a situação do poste da esquina da 220 

Câmara, e até agora nada foi resolvido, o poste estar bastante danificado, como 221 

também estou indo novamente a Currais Novos devido a situação da eletrificação da 222 

Casa, tem que ser através da COSERN, porque tem a questão do selo que ninguém 223 

pode mexer, só quem pode mexer é o funcionário da COSERN, já fizemos duas 224 

notificações, e até agora nada.Fabiano de Araújo Medeiros– hoje vou ser bem 225 

objetivo porque se faz necessário solicitar verbalmente dos nobres colegas 226 

vereadores que tem uma ligação mais próxima com a gestão municipal pra que seja 227 

tomada algumas providencias, entre elas inicio com o Projeto de Lei, que a senhora 228 

presidenta esteve comigo fazendo parte da reunião na sede da prefeitura municipal 229 

de Carnaúba dos Dantas sobre o que institui políticas publicas voltada ao plano de 230 

saneamento básico do nosso município, esse projeto de lei deve ser encaminhado 231 
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pra esta Casa de caráter de urgência pelo tempo que nós recebemos, a COPIRN 232 

(responsável pelo consorcio) e a INSIBRA (que foi contratada para execução da 233 

elaboração do projeto) já estão cobrando essa minuta de lei, e infelizmente a gestão 234 

ainda não nos enviou, projeto esse que recebeu a Casa, no caso, a sede da 235 

prefeitura, entre os dias 04 e 05 de setembro, então, se faz necessário que a 236 

prefeitura encaminhe em caráter de urgência; outra reivindicação verbal que 237 

estamos trazendo, é a reforma do Posto de Saúde do Sitio Garrotes e adjacências, 238 

infelizmente não avançou até a data presente, a gestão não deu nenhuma resposta 239 

a comunidade, e aqui já estou me referindo a comunidade, porque, já que o nosso 240 

município estar tendo dificuldades em  enviar para a Câmara, principalmente essas 241 

respostas que foram trabalhadas no ano de 2017 e 2018, e pelo menos alguém 242 

esclareça a comunidade o porque ainda não entrou no planejamento enquanto 243 

prioridades da reforma do Posto de Saúde dos Garrotes, os moradores angustiados 244 

porque não existe privacidade, e a estrutura física precisa de reparos, faz aqui um 245 

alerta, e novamente conto com o apoio dos colegas vereadores, assim como 246 

também, no grupo escolar do Recanto e adjacentes, que funciona o atendimento 247 

medico naquela comunidade, foi iniciado uma atividade, porém, estar paralisada, e 248 

de acordo com populares não foi dado satisfação o porque parou a obra, se faz 249 

necessário também que a prefeitura possa dá continuidade e a população possa ter 250 

um local adequado para os atendimentos medico, e os demais da saúde;  de acordo 251 

com informações que foi repassada é que , foi iniciada a obra, mais estar paralisada, 252 

e essa paralisação é algo de mais ou menos um mês, baseado nas informações 253 

relatadas a minha pessoa, então se faz necessário porque lá não tem outro local 254 

para ocorrer os atendimento, e cabe a equipe técnica enquanto os moradores estão 255 

pontuando essa carência; o nosso mandato recebeu uma resposta da prefeitura os 256 

convênios das instituições conveniadas com a prefeitura, estive apreciando a 257 

documentação, porém, se faz necessário termos mais documentos, inclusive, se 258 

baseando nos termos de convenio, foi encaminhado pra nós apenas os termos de 259 

convênios, estar faltando o plano de trabalho, relatórios mensais, e aqui solicitei 260 

essa documentação com o objetivo de melhor apreciar a LOA, inclusive o vereador 261 

Marfran participou da audiência, com o profissional da prefeitura que esteve aqui, e 262 

relatei verbalmente que não tinha intenção de defender nenhuma emenda, porém, é 263 

obrigação nossa, a gente estar baseado no documento pra que a gente possa dar 264 
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um voto com precisão e com coerência, então se faz necessário encaminhar esse 265 

oficio para o Poder Executivo, estou aguardando esses demais documentos pra que 266 

a gente possa contribuir no documento da LOA; compartilhando um pouco com 267 

vocês, o governo do estado através da policia militar juntamente com o sistema 268 

Faern/Senar lançaram um projeto do Patrulha Rural, e o objetivo desse projeto é 269 

tentar reduzir o índice de roubos e assaltos, pedir a Deus primeiramente que consiga 270 

dar as condições pra que o governo possa de fato tirar o projeto do papel, e dar o 271 

suporte na zona rural, como também na zona urbana em todos os municípios, 272 

infelizmente ainda vem ocorrendo bastante assaltos, os agricultores que passa a 273 

vida zelando do pequeno rebanho de animais são os prejudicados, aí o estado tem 274 

de fato assumir o seu papel, e dar um pouco de segurança a quem precisa, esse 275 

projeto foi lançado na ultima semana, e que as diretrizes vai ser apresentada junto 276 

ao comando da policia militar junto com o sistema; sobre a Irma Dulce, inclusive, 277 

passou um filme na TV Globo, e uma das ações que mais me chamou atenção da 278 

simplicidade dela, é que ela pegava os seus pobres e acolhia em um galinheiro, que 279 

se tornou o maior complexo de saúde do estado da Bahia, e do país, é uma historia 280 

que faz com que a gente acredite na humanidade; gostaria de parabenizar a equipe 281 

feminina do Napólis, o futsal feminino vem mostrando uma força grande na região do 282 

Serido, em diversos nomes que já passaram, mas a equipe que estar representando 283 

praticamente a base é a mesma, isso nos orgulha enquanto o carnaubense ver o 284 

esporte feminino criando força e se consolidando, sabemos que devemos procurar 285 

recursos, ferramentas para dar um amparo a essas meninas, e envolver de alguma 286 

forma condições para dar continuidade e fazer um projeto mais sustentável; sobre o 287 

dia dos professores, quero parabenizar a todos os professores, no qual tive a 288 

oportunidade de estudar, inclusive, me encontrei com a professora Expedita, mais 289 

quero aqui deixar os parabéns a professora e minha tia Carmelo, ela que é uma 290 

referencia na minha família, os irmãos dela a ver como matriarca, e de fato ela é a 291 

nossa matriarca, é uma pessoa muito firme nas suas palavras, e que a educação do 292 

meu pai e irmãos, passaram muito pela postura da minha tia Carmelo, parabenizo 293 

todos os professores da rede publica estadual, municipal e federal, e que nós 294 

possamos ter uma festa de Nossa Senhora das Vitorias cheia de paz, felicidade, e 295 

com muitas bênçãos; fez um convite a todos os vereadores e servidores da Casa, 296 

para participar no próximo dia 17/10 onde estaremos entregando os cheques do 297 
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AGN (agencia de fomentos do RN) na praça publica Caetano Dantas, e nessa 298 

segunda etapa teremos mais de 70beneficiados para o município de Carnaúba dos 299 

Dantas, que ajudará a fomentar e movimentar a economia local, principalmente no 300 

período da festa de Nossa Senhora das Vitorias.Em seguida a Senhora Presidenta 301 

passou para a ORDEM DO DIA onde foram submetidas à discussão, votação e 302 

aprovação por unanimidade, as seguintes proposições: REQUERIMENTOS Nº 303 

042,043 E 044/2019; INDICAÇÕES Nº 132 AO 135/2019; MOÇÕES Nº 058 AO 304 

061/2019.Como não havia mais nada a tratar, a Senhora Presidenta declarou EM 305 

NOME DE DEUS encerrada a sessão, convidando todos para se fazerem presentes 306 

à sessão seguinte, marcada para o dia 24de outubro no mesmo horário e local de 307 

costume. Esta Ata foi lavrada no dia 29 de outubro de 2019, por mim, Cleonice da 308 

Silva Dantas - Recepcionista, que conforme achada será assinada por todos. Marli 309 

de Medeiros Dantas, Presidenta.  Marcelo de Medeiros Dantas, Secretário. 310 
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