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Ata da 2.139ª (dois milésimos centésima trigésima nona) Sessão Ordinária da 1 

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

Norte, 11ª (décima primeira) Sessão Ordinária do 2º (segundo) Período Legislativo 3 

do ano de dois mil e dezenove (2019), realizada na Sala das Sessões Vereador 4 

“Wilson Luiz de Souza”, da Casa Legislativa “Antônio Petronilo Dantas”, aos 5 

quatorze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove (29/10/2019) às 10:00 6 

(dez) horas, com a presença dos edis que compõem o Legislativo 7 

Carnaubense: Marli de Medeiros Dantas, João Maria Luciano, Marcelo de 8 

Medeiros Dantas, Nilson da Costa Araújo, Fabiano de Araújo Medeiros, 9 

Francisco Silvério de Medeiros, José de Azevedo Dantas, Marfran de Medeiros 10 

Santose Maria Josiene de Macedo Dantas Pereira. A Senhora Presidenta 11 

declarou EM NOME DE DEUS aberta a sessão, cuja Ata da Sessão anterior foi 12 

dispensada da leitura. Em seguida, foram lidas pelo Secretário da Casa, as 13 

Proposições da Pauta: INDICAÇÃO Nº 136/2019 – DE AUTORIA DO EDIL 14 

MARCELO DE MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON 15 

DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E AO ILMº SR. LAÉRCIO 16 

JUNIOR DA SILVA LOURENÇO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E 17 

TRANSPORTE PÚBLICO, QUE SEJA FEITO A DESOBSTRUÇÃO DA RUA 18 

GELMIRES DE GENILSON – BAIRRO SANTA RITA - CARNAÚBA DOS 19 

DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 137/2019 – DE AUTORIA DA EDILMARLI DE 20 

MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GUSTAVO CARVALHO – 21 

DEPUTADO ESTADUAL, QUE VIABILIZE MEIOS JUNTO AO SETOR 22 

COMPETENTE PARA QUE SEJA IMPLANTADO O CURSO SUPERIOR DE 23 

MÚSICA NA UERN CAMPUS CAICÓ/RN; INDICAÇÃO Nº 138/2019 – DE AUTORIA 24 

DO EDIL FABIANO DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON 25 

DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL, ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA 26 

SILVA LOURENÇO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE 27 

PÚBLICO, AO REVERENDÍSSIMO PÁROCO DA IGREJA DE SÃO JOSÉ DE 28 

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN – PE. VALDECIR DONATO DA SILVA,  29 

E A ILMª SRª. GILDEMARA DANTAS DIAS DA SILVA – PRESIDENTE DA 30 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DO ERMO - ACCE, QUE O 31 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BUSQUE VIABILIZAR UMA PARCERIA COM A 32 

DIOCESE DE CAICÓ/RN, POR MEIO DA PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ E 33 
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SOCIEDADE CIVIL EM GERAL, PARA A CONSTRUÇÃO DE (01) UM CEMITÉRIO 34 

PÚBLICO NO POVOADO ERMO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS 35 

DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 139/2019 – DE AUTORIA DO EDIL FABIANO DE 36 

ARAÚJO MEDEIROS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS – PREFEITO 37 

MUNICIPAL E AO ILMº SR. MÚCIO DANTAS OLIVEIRA – SECRETÁRIO 38 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, QUE A 39 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS, BUSQUE VIABILIZAR 40 

AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA ENSILADEIRA PARA ATENDER AS 41 

NECESSIDADES DOS AGRICULTORES CARNAUBENSES; MOÇÃO Nº 062/2019 42 

– DE AUTORIA DE TODOS OS EDIS, QUE MANIFESTA VOTOS DE PESAR PELO 43 

FALECIMENTO DO SENHOR INÁCIO JOSÉ BATALHA, MAIS CONHECIDO POR 44 

INÁCIO BATALHA, OCORRIDO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019; MOÇÃO Nº 45 

063/2019 – DE AUTORIA DE TODOS OS EDIS, QUE MANIFESTA VOTOS DE 46 

PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, 47 

OCORRIDO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019; MOÇÃO Nº 064/2019 – DE 48 

AUTORIA DE TODOS OS EDIS, QUE MANIFESTA VOTOS DE PESAR PELO 49 

FALECIMENTO DA SENHORA RAIMUNDA OLEGÁRIO DE SOUZA, MAIS 50 

CONHECIDA POR DONA RAIMUNDA DE LUIZ SOLDADO, OCORRIDO NO DIA 51 

15 DE OUTUBRO DE 2019; MOÇÃO Nº 065/2019 – DE AUTORIA DE TODOS OS 52 

EDIS, QUE MANIFESTA VOTOS DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR 53 

JOSÉ ALAIRDO DA SILVA, MAIS CONHECIDO POR GOGA DE SUZANA, 54 

OCORRIDO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019; MOÇÃO Nº 066/2019 – DE 55 

AUTORIA DO EDIL MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS, QUE MANIFESTA 56 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO, LOUVOR E APLAUSO AO SENHOR WALAS 57 

ATAÍDE DANTAS DOS SANTOS – PELA VISÃO EMPREENDEDORA E FESTIVA, 58 

A FRENTE DA ORGANIZAÇÃO DO “VAMOS FORROZAR 2019”; MOÇÃO Nº 59 

067/2019 – DE AUTORIA DO EDIL MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS, QUE 60 

MANIFESTA VOTOS DE CONGRATULAÇÃO, LOUVOR E APLAUSO AO SENHOR 61 

WALLAN ATAÍDE DANTAS DOS SANTOS – PELA VISÃO EMPREENDEDORA E 62 

FESTIVA, A FRENTE DA ORGANIZAÇÃO DO “VAMOS FORROZAR 2019”.No 63 

PEQUENO EXPEDIENTE, os Edis: Fabiano de Araújo Medeiros, Marli de 64 

Medeiros Dantas, Marcelo de Medeiros Dantas e Marfran de Medeiros Santos 65 

defenderam suas Proposições já lidas no expediente. Prosseguindo, a Senhora 66 



300 
 

Presidenta passou para o GRANDE EXPEDIENTE, usaram da palavra os 67 

Vereadores previamente inscritos: Marfran de Medeiros Santos– parabenizou a 68 

todos os envolvidos que contribuíram para a festa de Nossa Senhora das Vitorias 69 

acontecer,  disse que houve algumas mudanças na programação,  que o secretário 70 

Kleiton tinha dito nessa Casa em relação ao Parque de diversão ficar na rua da 71 

Igreja foi por causa dos fios de alta tensão, em conversa com o Secretário, o mesmo 72 

falou que existe o interesse do prefeito em mudar as duas redes de transmissão tirar 73 

do centro da cidade, é muito importante, até para o Evento do Moto Fest, 74 

parabenizou as pessoas envolvidas no evento que trouxe o Padre Antônio Maria 75 

para o nosso município, disse que teve  contato com os Romeiros, registrou a 76 

presença do deputado Kleber Rodrigues, que esteve  presente no dia 25 de outubro 77 

dia de Nossa Senhora das Vitorias, onde acompanhou a procissão para o Monte do 78 

Galo.João Maria Luciano agradeceu a todos que promoveram a Cavalgada através 79 

de Aelson e Carlito, sentiufeliz em participar da cavalgada disse que pela primeira 80 

vez que em carnaúba dos Dantas aconteceu a maior cavalgada, segundo 81 

informações, foram mais de 600 cavalos, depois da cavalgada houve a recepção no 82 

Horto Florestal,comentou que a tarde aconteceu a Feirinha onde terminou tudo na 83 

paz, a Banda Batuka Muleque deu show, em relação aos novenário disse que  não 84 

pode participar, pediu desculpas por não  ter participado da noite da Câmara, , mas  85 

que tinha participa da novena e do show do Padre Antonio Maria e Irma Greice, 86 

também parabenizou o JCN pela cobertura dos eventos da festa,  agradeceu ao 87 

Comando Policial, fizeram um ótimo trabalho, por fim agradeceu a prefeitura 88 

municipal que deu total apoio aos eventos.Nilson da Costa Araújo – aproveitou o 89 

espaço na tribuna para relatar a grandeza da festa com a presença do Padre 90 

Antonio Maria e Irma Greice, uma festa cheia de bênçãos, parabenizou o empenho 91 

de Araidson Simões,onde não mediu esforços para arrumar patrocínios, para bancar 92 

todas as despesas da vinda do Padre, Antônio Maria e Irma Greice, também 93 

agradeceu os patrocinadores:Rafael Mota,Massas Fino Sabor, o vereador José de 94 

Azevedo, o vereador Marcelo de Medeiros o DNJ – da pessoa de Cleitinho por fim 95 

agradeceu aos populares que deram suas doações para ajudar nas despesas, 96 

registrou a grandeza que foi a visita do Padre, na festa religiosa foi um show, não 97 

participou de nenhuma novena, só da ultima,com do show do padre Antônio 98 

Maria,onde no final Lourdinadja deu seu testemunho. Marli de Medeiros Dantas – 99 
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parabenizou todos os organizadores da festa de Nossa Senhora das Vitorias do ano 100 

de 2019, foi uma festa diferente dos anos anteriores, carnaúba estava precisando, 101 

nós católicos estávamos precisando desse momento de fé, de espiritualidade, 102 

parabenizou o Padres Erivan e Valdeci pelo empenho, e a todos que se 103 

empenharam com a organização da festa, sobrea vinda do Padre Antonio Maria 104 

trouxe uma renovação de fé que transbordou durante esses dias em que Irma Greice 105 

e a Madre Rosane com sua sutileza, aquela forma tão meiga e carinhosa de tratar as 106 

pessoas, deram um show de espiritualidade aqui em Carnaúba dos Dantas,disse 107 

que aconteceu a entrega do Dobrado e da Valsa na sede da Banda, onde alguns 108 

vereadores estiveram presente e comprovarão  através do que se foi falado naquele 109 

momento, da emoção, Padre Antonio Maria teve que interromper mais de uma vez o 110 

discurso, porque não controlava as lagrimas, diante dele estava toda uma platéia 111 

também emocionada com as palavras dita, tudo que vem do coração tem um sentido 112 

diferente, e foi assim que aconteceu naquela tarde na sede da Filarmônica 11 de 113 

Dezembro, e não deixaria de parabenizar o Maestro Marcio de Medeiros, todos os 114 

músicos e as famílias daqueles músicos que se envolvem de corpo e alma em todas 115 

as programações, foi um momento importantíssimo para Carnaúba dos Dantas, foi a 116 

entrega do Dobrado e da Valsa, que são duas peças musicais muito bonitas de se 117 

ouvir, sobre que  o vereador Nilson falou aqui do empenho de Araidson Simões,  118 

também tiveram varias pessoas que fizeram com que o Padre chegasse até aqui, 119 

mais temos que entender que tem que ter alguém para enfrentar, se não tiver, não 120 

acontece, então, ele teve essa coragem, porque, no inicio ficou tudo muito difícil, 121 

conseguir levantar um valor, e ter que arcar com as despesas de qualquer jeito, se 122 

conseguir através de patrocínio, tudo bem, se não, com certeza ele é quem iria arcar 123 

com essa despesa, então, ele teve essa coragem de enfrentar, e a gente tem que 124 

parabenizar de coração, porque o momento foi único, pra fé do nosso povo, e pra 125 

todos aqueles que vieram de longe.Marfran de Medeiros Santos em aparte falou 126 

em relação à mudança da data quando a festa cair no meio de semana e o Padre 127 

rever essa questão, a festa poderia ter sido muito maior se fosse no final de semana, 128 

até para o comercio porque ia lucrar muito mais, houve muita reclamação no 129 

comercio que a festa não trouxe tantos recursos, mais acho que o Padre estar 130 

querendo inovar dentro de Carnaúba dos Dantas. Maria Josiene de Macedo 131 

Dantas Pereira em aparte falou em relação que o vereador Marfran comentou não 132 
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é só mudar a data, desde que veio morar em Carnaúba dos Dantas que se comenta, 133 

e muitas pessoas não quer nem ouvir falar nesse assunto, então, que não mude a 134 

data, mais que dê incentivo, condições aos Romeiros, pelo que vi na novena, não 135 

deu nem a metade do que estava esperando, meu pai foi para o Monte do Galo e 136 

disse que era uma quantidade de pessoas igual ou inferior aos outros anos, então, 137 

acho que não é só por causa do comercio, o Padre tem que ver isso, chamar a 138 

população exatamente, pra que haja mais entendimento, apoio, mais divulgação, 139 

incentivo pra que as pessoas venham participar da festa, ótima a ideia da missa já 140 

ter sido na Praça dos Romeiros – Monte do Galo, o que queria ver era aquela praça 141 

cheia de gente na procissão, tinha muita gente sim, mais ainda cabia mais, é muito 142 

interessante ouvir dos romeiros não só na questão da mudança, porque a gente 143 

sabe que a mudança tem que ser um trabalho muito prolongado e continuo tem que 144 

incentivar as pessoas a querer vir a Carnaúba dos Dantas não só no dia da 145 

procissão, perguntar o que estar faltando, o que pode ser melhorado, estar vindo aí 146 

a imagem que o Padre quer construir, mais acho que só a imagem não vai resolver, 147 

tem que haver um trabalho maior, e a população em si também colaborar, acho um 148 

desperdício o Terminal Turístico, porque estar errado a forma como é feito o trabalho 149 

de turismo ali, porque tem tudo pra dar certo, só falta um trabalho bem feito, um 150 

estudo, e a melhor maneira possível pra se ver essa questão.João Maria Luciano 151 

em aparte – também falou a questão de mudar a data, da festa e nada melhor os 152 

romeiros ter conhecimento temos que respeitar nessa questão, para ver qual seria a 153 

posição deles, disse que o Padre tem encontros com os Romeiros em outras datas, 154 

que poderia levar ao conhecimento pra ver a posição, porque na festa de Nossa 155 

Senhora das Vitorias. Marli de Medeiros Dantas disse também que deveria fazer 156 

esse trabalho com os Romeiros, porque são eles que fazem a festa, e acha que são 157 

os menos assistidos pela Igreja no sentido de acomodação, ao meio dia eles estão 158 

esperando pela procissão em seus ônibus, no sol, fica muito a desejar nesse 159 

sentido, imagine se a praça dos romeiros fosse coberta, já seria um local excelente 160 

para acomodar durante o dia, os romeiros vem com o seu dinheiro contado, não tem 161 

pra pagar uma pousada, alimentação, se o Terminal Turístico fosse utilizado de 162 

forma correta, já acomodaria bastante pessoas; sobre a questão da entrega de 163 

títulos e comendas que foi dia 19/10, sempre teve polemica, mais esse ano foi com 164 

mais intensidade, uma cidadã foi pras redes sociais falar sobre a questão dos títulos, 165 
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não sei aonde ela queria atingir, só sei dizer que no meu privado, a maioria das 166 

pessoas que foram agraciadas ficaram muito chateadas com os comentários, me 167 

procuraram pra conversar e pedi pra explicar o porque ela fez aquilo, não entendi, se 168 

queria atingir os colegas vereadores, foi atingido mais os agraciados do que os 169 

próprios vereadores da Casa, então, houve um comentário desagradável, sem 170 

entendimento, ela não tem conhecimento da lei, posso dizer isso pelo comentário 171 

que ela fez, porque, se ela conhecesse bem direitinho como funciona, pelo menos 172 

não teria feito da forma que fez, isso causou bastante repercussão, algumas  173 

continuaram fazendo o mesmo comentário dela, e outras defenderam a questão da 174 

nossa programação, nós fazemos tudo dentro da constitucionalidade, não é feito 175 

nada de forma errada, isso não é feito de hoje, estar aí a lei que uma é de 1995, e a 176 

outra é de 1989, então, ela existe, é constitucional, pode ser feito todos os anos, nós 177 

agraciamos as pessoas através de um entendimento aqui dentro da Casa, é lançado 178 

o projeto na Casa, aprovado ou não pelos vereadores, quando um vereador entra 179 

com o projeto é porque ele tem o entendimento, e os demais vereadores aprova, e 180 

sabemos que prestaram algum serviço a comunidade, titulo de cidadão não só se 181 

dar a pessoas que moram na cidade e que não são nascidos aqui, também se dar 182 

titulo de cidadão a pessoas que prestam serviço a Carnaúba dos Dantas, nós temos 183 

pessoas que já receberam titulo que vem aqui apenas uma vez a cada ano, passa 184 

até mais de uma ano sem vir, mais vive de longe prestando serviço a Carnaúba dos 185 

Dantas, então, é uma forma de gratidão, é uma forma do Poder Legislativo 186 

reconhecer o que aquela pessoa faz por Carnaúba dos Dantas, não 187 

necessariamente ela tem que morar em Carnaúba dos Dantas pra receber titulo de 188 

cidadão, então, faltou esse conhecimento da pessoa que fez esse comentário, e 189 

gerou toda essa repercussão, falei com a cidadã , disse que viesse aqui na Casa 190 

para agente explicar como a lei funciona para poder a ir as redes sociais  fazer 191 

qualquer tipo de comentário.Marfran de Medeiros Santos em aparte parabenizou a 192 

Presidenta dessa Casa, onde esteve na 93 FM explicando da questão da lei sobre 193 

os títulos de cidadão carnaubense e comenda, mas colocou da seguinte forma: 194 

infelizmente a cidadã foi equivocada em colocar nas redes sociais, é um direito dela 195 

quem somos nós pra proibi-la, segundo comentários nas ruas, ela é pré candidata a 196 

vereadora na próxima eleição no município de Carnaúba dos Dantas, acho que 197 

infelizmente ela foi muito infeliz, porque não tem conhecimento da lei, e colocou 198 
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todos os vereadores em rede social, a população tomou conhecimento, foi um 199 

assunto muito desagradável, falou que os vereadores não tem o que fazer, tinha que 200 

arrumar o que fazer, então, se ela acha que os vereadores não tem o que fazer, 201 

porque ela vai se candidatar a vereadora?.João Maria Luciano em aparte disse 202 

que também viu alguns comentários nas redes sociais, falando em desperdiço, o 203 

valor que poderia ser atribuído em outras ações, essa lei não é de hoje, mas, foi um 204 

momento muito especial, em outros anos foi entregue títulos de cidadão aos que 205 

moram em Carnaúba dos Dantas, e esse ano foi entregue ao medico, a filha de 206 

Antonio Nozinho que também é cidadã de Carnaúba dos Dantas, apesar de morar 207 

em Currais Novos, mais tem vínculos, e ao genro de Dona Angelita que só vem a 208 

Carnaúba dos Dantas quando tem tempo, em sua fala ele disse que é muito 209 

importante a cidade de Carnaúba dos Dantas pra ele, então, acho que essas 210 

pessoas que fizeram esses comentários tem o direito de fazer, mas foram infelizes, 211 

porque o que a gente tenta fazer é em prol da sociedade, e isso não é nada a mais e 212 

direito por lei, mas cada um diz o que quer.  Marli de Medeiros Dantas também 213 

respeito a opinião de cada um, João Maria citou o genro de Dona Angelita Antônio 214 

Pádua, também não tenho conhecimento do porque o vereador deu o titulo, mais 215 

conheço mais ou menos a historia, tanto de Pádua, quanto da esposa dele, que é de 216 

Carnaúba dos Dantas, não sei se João Maria tem conhecimento, mas os 217 

universitários de Carnaúba dos Dantas que estudam na Universidade de Natal, ele 218 

luta incansavelmente por esses alunos, tem um trabalho magnífico com os alunos de 219 

Carnaúba dos Dantas, porque ele tem amor pela terra, então, é uma forma de 220 

gratidão e de reconhecimento, cada um tem uma historia, como falei no dia da 221 

entrega, em questão de valores, foi tudo dentro da constitucionalidade, se quiser 222 

comparar com os anos anteriores pode comparar, porque já fizemos toda pesquisa, 223 

estar compatível, foi no ano de 2019, mais pode comparar com os anos anteriores, 224 

se não foi igual, foi menor valor, então, não há  nada da gente temer, e ficar de boca 225 

calada por achar que estar fazendo alguma coisa errada, tudo foi feito dentro da 226 

transparência, até porque hoje em dia não se pode esconder nada que não seja com 227 

transparência, porque terminou de fazer o pagamento vai para o portal da 228 

transparência pra todo mundo ter acesso, quanto a isso, foi feito tudo dentro dos 229 

parâmetros da transparência, temos um assessor jurídico competente e muito 230 

compromissado, muitas vezes deixa de estar ganhando o dinheiro dele lá fora, 231 
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porque prefere ficar aqui pra ajudar a gente, não estou desmerecendo os 232 

assessores que passaram por essa Casa, mas, pelo menos do meu conhecimento, 233 

ainda não teve nenhum igual a Doutor Marcos Vinicius que estar aqui sempre que 234 

solicitamos, sabemos que hoje tudo tem que estar dentro da legalidade, senão a 235 

gente se prejudica lá na frente, e ele tem esse cuidado, ainda falando da entrega de 236 

títulos, nós fizemos a entrega a Professora Cirlene e a Professora Ana Lucia, que 237 

vem fazendo um trabalho magnífico em Carnaúba dos Dantas, e anunciar que no 238 

próximo ano através da parceria com a Câmara Municipal e a secretaria de 239 

educação vai oferecer um curso de formação continuada, esse curso é para os 240 

profissionais que tem o contato direto com pessoas com deficiência, é um curso 241 

caríssimo, se a prefeitura fosse arcar com esse curso, iria desembolsar uma 242 

quantidade expressiva de dinheiro, e nós estamos conseguindo, ela já estar 243 

preparando o projeto para no próximo ano a gente fazer esse curso, esse curso vai 244 

atingir os servidores do município, principalmente os professores e coordenadores 245 

do município; falou sobre a tomada de preço que será dia 30/10, se tudo der certo, 246 

iremos iniciar a reforma da Casa, fez agradecimento em publico, mais depois vai 247 

enviar um documento em nome de todos os vereadores da Casa agradecendo a 248 

ARCA (associação recreativa dos carnaubenses ausentes), porque foi através de um 249 

telefonema para o Presidente da ARCA Carlos disse que foi feita uma reunião e a 250 

Assembléia  concordou por unanimidade que a Câmara Municipal durante o período 251 

da reforma ficasse alojada na residência da ARCA, a gente vai ver como funciona 252 

através da concessão, como não se vai pagar aluguel, iremos pra lá e ficaremos até 253 

o final da reforma, no projeto ela indica que será feita até 60 dias, mas pode ser feita 254 

antes, só não pode ultrapassar, a empresa tem que ter esse compromisso de 255 

entregar dentro dos 60 dias, o principal motivo da reforma é justamente a questão do 256 

teto, que não estar muito seguro, no dia 17/10 caiu uma chuva, quem estava aqui viu 257 

perfeitamente a situação, porque choveu dentro da Casa, e isso me assustou porque 258 

a plenária estava cheia de gente, e a orientação que tinha recebido era que não 259 

passasse mais uma chuva dentro dessa Casa, e justamente com a Casa lotada de 260 

gente e a goteira descendo, ainda bem que tinha muita gente e assistiu de camarote 261 

a situação, então, tem que urgentemente a gente fazer essa reforma por 262 

necessidade, a questão elétrica do mesmo jeito, tive que ir a Currais Novos porque o 263 

pessoal da Cosern não estar atendendo, e eles pediram que esperasse até o dia 04 264 
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de novembro, a gente estar tendo o maior cuidado quando liga os equipamentos pra 265 

não ligar muita coisa ao mesmo tempo com medo de pegar fogo como aconteceu 266 

outra vez.Parabenizou a Equipe da Cavalgada em nome Aelson e Carlito que são os 267 

organizadores, pelo belíssimo evento.Marcelo de Medeiros Dantas – reforçou a 268 

Indicação, sobre os eventos da festa de Nossa Senhora das Vitorias, foi TOP todos 269 

os eventos, só ficou chateado porque estava tendo um evento na Igreja, e foi ligado 270 

o som do palco na praça Caetano Dantas, e mais uma vez isso esta sendo errado, é 271 

de competência da prefeitura municipal, porque é quem organiza a festa, era pra ter 272 

esperado terminar o show religioso.Nilson da Costa Araújo em aparte relatou que 273 

o show religioso só atrasou por causa do equipamento, e que na licitação era pra ter 274 

um técnico, só fizeram montar e jogaram as coisas lá, é tanto que não deu pra 275 

gravar, foi um milagre ter conseguido tocar, porque os equipamentos não prestava. 276 

Marcelo de Medeiros Dantas disse que infelizmente o som foi de péssima 277 

qualidade; na sede da Filarmônica foi um evento muito bom, participativo, a família e 278 

os componentes da Banda; o Padre se emocionou vários momentos da sua fala, a 279 

entrega da Valsa a Irma Greice e o Dobrado ao Padre Antônio Maria foi um 280 

momento muito participativo, agradecer em nome do Maestro Marcio de Medeiros, 281 

todos componentes da Banda e todos os familiares e a todas as pessoas que 282 

estavam envolvidas, estão de parabéns, foi uma recepção muito bonita, e também 283 

falou dos carnaubenses ausentes, agradeceu a Dona Diva e Zé da Olaria pela 284 

recepção com os carnaubenses ausentes e presentes, Zé da Olaria disse que 285 

enquanto estiver vivo e tiver condições, ele vai recepcionar com o café da manha, 286 

sobre a Cavalgada, não pode participar, mais viu descendo, foi muito bacana, cada 287 

ano cresce, em nome de Aelson e Carlito saúdo todos os cavaleiros e cavaleiras que 288 

Deus abençoe a todos,isso é mostrar a população o sofrimento do homem do 289 

campo, que chega, em uma hora dessa faz uma bonita festa, porque manter animais 290 

nesse sertão que nós temos não é fácil, só sabe quem cria.João Maria Luciano em 291 

aparte disse que foi prestado homenagem a Valdemar, Deca Marinheiro e Leonardo, 292 

o Padre e os Repentistas fizeram essas homenagens no Monte do Galo, e foi muito 293 

emocionante. Marcelo de Medeiros Dantas relatou que na sede da Banda o 294 

Repentista fez uma homenagem ao Padre Antônio Maria, Irma Greice e a Madre, 295 

agradeceu a vinda do Padre Antônio Maria, porque foi um momento impar pra nossa 296 

sociedade, ele já veio ao nosso município três vezes, em 2008, 2014 e 2019, 297 
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agradeceu a todos os envolvidos, Rafael Mota, BNJ, Massas Fino Sabor, vereador 298 

Dué, vereador Nilson; por fim disse que esteve na secretaria de saúde conversando 299 

com Visa, ficou muito preocupado, porque as consultas com Reumatologista que já 300 

fez um ano e seis meses, ela disse, que vai ficar mais tempo, porque a COPIRN 301 

notificou Ceará Mirim porque não estava abrindo a agenda, ai disse, “e o povo vai 302 

morrer a mingua”? a mesma disse que não, porque vai abrir agora pra Mossoró, já 303 

pensou o que acontece, eles vão terceirizar a COPIRN pra Mossoró, se não tinha 304 

carro para Ceará Mirim, imagine pra Mossoró, palavras da reguladora que se chama 305 

Visa eu pergunto a vocês, tem mais de 60 pessoas na espera do Reumatologista, 306 

em conversa com Lucineide, Geraldinho e Letícia, ela disse que tem carro sim, eu 307 

disse, que não tem, se tem porque não marca, lá no convenio, se pagar a consulta, 308 

tem, agora, se não pagar, tem não, o medico não vai trabalhar de graça, se 309 

tivéssemos o convenio com Picuí/PB, porque vai ter um pessoal que vai terceirizar 310 

uma certa quantidade de exames para o Oeste, infelizmente, a responsabilidade é 311 

do gestor, cai sobre os ombros de Gilson Dantas, porque ele é quem tem o poder, a 312 

caneta de dizer, vamos fazer um convenio ali, ou colocar, que continue na COPIRN, 313 

mais coloque o ônibus pra essas pessoas  ir para o Reumatologista; consultas em 314 

espera pra pessoas que fazem tratamento de Câncer, acompanhamento oncológico, 315 

tem pessoas há três meses precisando de ressonância no cérebro, é competência 316 

do estado, mais porque é que não disponibiliza um advogado para colocar na 317 

justiça, faz três meses que uma cidadã estar precisando de uma cintilografia, e não 318 

sai, responsabilidade do gestor, porque o gestor tem dinheiro para fazer festa, e não 319 

tem dinheiro para pagar um exame, festa só se faz quando tem condições, não sou 320 

contra festa de qualidade nenhuma, mais sou contra deixar uma pessoa morrer a 321 

míngua, porque passei na farmácia e perguntei pelo remédio de Dodora de Zefa de 322 

Gogó, não tem, ela ganha quatrocentos reais por mês, a medicação dela custa mais 323 

de quinhentos reais, porque o medico passou uma medicação que não existe 324 

genérico, já corri atrás pra ver se o medico muda, ele disse, você pode ir pra outro 325 

medico, mais só passo esse, porque o resultado é esse, aí vou fazer o que, se o 326 

próprio medico disse que não passa outra medicação, falta recurso pra isso, pra uma 327 

simples pessoa que precisa, que estar enquadrada em extrema pobreza, o medico 328 

de Augusto que não estou lembrado o nome dele, ele é esquizofrênico, tem um 329 

laudo, tudo direitinho, Dodora e ele é passado pela Assistente Social da saúde, são 330 
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casos que tem um laudo da Assistência Social da saúde como prioridade, e não tem 331 

dinheiro pra comprar a medicação, em duas festinhas já se vai vinte e cinco mil 332 

reais, eu ainda não tenho o completo, mais uma foi quinze mil reais e a outra foi dez 333 

mil reais, fora a estrutura que se gasta na festa, e se a diabetes da cidadã subir e 334 

der uma aneurisma, aí digo ao prefeito, será que não foi culpa sua, como a de 335 

Gorete que estava há anos os exames dela, e quando foi diagnosticado foi um 336 

câncer, eu sei que o gestor não tem como abraçar todas as causas, mais tem 337 

prioridades, ele tem uma equipe física na prefeitura, e dar para fazer as prioridades, 338 

porque o estado infelizmente não faz a sua parte, e acaba no colo do prefeito, mais 339 

o prefeito não pode colocar na justiça porque a saúde é tríplice, município, estado e 340 

federal, mais ele tem mecanismos para colocar na justiça, o que não pode é ficar de 341 

braços cruzados vendo uma pessoa morrer a míngua, isso aí é difícil, eu não engulo 342 

isso de qualidade nenhuma, então, irei tomar as providencias, já levei uma carrada, 343 

vou levar outra, porque nós temos 08 pessoas gestantes de alto risco, e a nossa 344 

porta de entrada é o Januário Ciclo, mais estar superlotado, tem que acionar a 345 

justiça pra obrigar o Januário Ciclo fazer o atendimento.José de Azevedo Dantas 346 

agradeceu a todos que contribuíram com a festa, desde a Cavalgada – Aelson e 347 

Carlito que foi um show de bola, a Feirinha que também foi uma festa muito boa, a 348 

parte religiosa da Igreja Católica muito participativa, sobre o show do Padre Antônio 349 

Maria e Irma Greice, agradeceu eparabenizou a Marcelo de Rosilda que foi o 350 

articulador e o vice-prefeito Araidson Simões; com relação ao Monte do Galo, 351 

quando se fala em mudar a data da festa, acho que a Igreja deveria levar de volta a 352 

festa para o Monte do Galo, porque a festa de Santa Vitoria não é da cidade e sim, 353 

do Monte do Galo, foi criada lá,lembroudas missões de Frei Damiao eram na praça a 354 

sexta feira Santa que é outra multidão, e a festa maior em Carnaúba dos Dantas é 355 

no dia 13 de dezembro – dia de Santa Luzia, aqueles Romeiros que chegaram na 356 

quinta feira a tarde só vieram pra cidade porque tinha o show do Padre Antônio 357 

Maria e Irma Greice, assistiram e voltaram para o Monte do Galo, sempre foi assim e 358 

não vai mudar, eles ficaram até as oito horas da manha,  depois vão embora, a festa 359 

de Santa Luzia estar sendo esperada é porque muita gente que não veio agora, vai 360 

vir no dia 13 de dezembro, se a Igreja quer segurar os Romeiros no Monte do Galo 361 

adie a missa para  as dez horas, se fizer cedo eles vão embora, os Romeiros que 362 

visita o Monte do Galo não é o que estar indo pra Santa Cruz, Canindé ou Juazeiro é 363 
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o Romeiro pobre da zona rural da Paraíba, em conversa com um amigo que fazia 15 364 

anos, que veio de São Paulo, passou na cidade dele Arara/PB, e veio direto pra 365 

Carnaúba dos Dantas, sobre a organização da festa de rua, uma coisa que me 366 

chamou muito atenção foi a mais bela voz, a festa foi muito participativa, o pessoal 367 

que reclamou foram os do centro da cidade porque são acostumados com a parte 368 

cultural ser no centro, e ficou ao lado da Igreja; sobre a noite da Câmara, deu a ideia 369 

já que faz tempo quem paga é o vereador, e ao invés de colocar noite da Câmara, 370 

ser a “noite dos vereadores”, porque já faz tempo que somos nós vereadores que 371 

pagamos,  disse que na cidade de acari não tem a noite da Câmara porque eles não 372 

querem pagar; sobre a festa de Santa Luzia, já vem se articulando com o secretário 373 

Laércio para fazer uma organização no Monte do Galo,  concluindo  sua fala  disse 374 

que 31 de outubro será o dia do Evangélico em Carnaúba dos Dantas, não sei se 375 

alguma Igreja se organizou pra fazer algum evento na praça, eu acho que o 376 

município deveria dar apoio ao dia do evangélico como dar apoio aos eventos da 377 

Igreja Católica.Em seguida a Senhora Presidenta passou para a ORDEM DO 378 

DIA onde foram submetidas à discussão, votação e aprovação por unanimidade, as 379 

seguintes proposições:INDICAÇÕES DO Nº 136 AO 139/2019; MOÇÕES Nº 062 380 

AO 067/2019.Como não havia mais nada a tratar, a Senhora Presidenta 381 

declarou EM NOME DE DEUS encerrada a sessão, convidando todos para se 382 

fazerem presentes à sessão seguinte, marcada para o dia 12de novembro no 383 

mesmo horário e local de costume. Esta Ata foi lavrada no dia 8 de novembro de 384 

2019, por mim, Cleonice da Silva Dantas - Recepcionista, que conforme achada será 385 

assinada por todos. Marli de Medeiros Dantas, Presidenta.  Marcelo de Medeiros 386 

Dantas, Secretário. 387 
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