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Ata da 2.141ª (dois milésimos centésima quadragésima primeira) Sessão Ordinária 1 

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

Norte, 13ª (décima terceira) 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 doze 5 

dias do mês de novembro de dois mil e dezenove (12/11/2019) às 11:00 (onze) 6 

horas, com a presença dos edis que compõem o Legislativo Carnaubense: Marli de 7 

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

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

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

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

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

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

045/2019 – DE AUTORIA DO EDIL FABIANO DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE 14 

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

MUNICIPAL E DA ILMª SRª. MONAYLLA FÁDYLLA DA SILVA ARAÚJO 16 

DANTAS – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SEJA 17 

REALIZADO O PAGAMENTO IMEDIATO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS 18 

PROFISSIONAIS QUE ATUAVAM NO CRAS “MARIA LOURDES DANTAS” 19 

(SELECIONADOS PELO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2018) DA 20 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 21 

140/2019 – DE AUTORIA DO EDIL JOÃO MARIA LUCIANO, QUE INDICA AO 22 

EXMº SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E AO 23 

ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA LOURENÇO – SECRETÁRIO MUNICIPAL 24 

DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO, QUE SEJA FEITO PINTURA DE FAIXA DE 25 

PEDESTRE NA RUA TOINHO LOPES – CENTRO - CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; 26 

INDICAÇÃO Nº 141/2019 – DE AUTORIA DA EDILMARLI DE MEDEIROS 27 

DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – 28 

PREFEITO MUNICIPAL E AO ILMº SR. MÚCIO DANTAS OLIVEIRA –29 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, QUE 30 

SEJA ADICIONADO ALGUNS PONTOS DE COLETA DE PILHA USADAS EM 31 

NOSSO MUNICÍPIO   – CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 142/2019 – 32 

DE AUTORIA DO EDIL FABIANO DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE INDICA AO 33 
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EXMº SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL, 34 

ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA LOURENÇO – SECRETÁRIO MUNICIPAL 35 

DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO, QUE BUSQUE REALIZAR SERVIÇOS DE 36 

MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA: PEDRO ALEXANDRE, BAIRRO: 37 

SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 38 

143/2019 – DE AUTORIA DO EDIL FABIANO DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE 39 

INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL, 40 

ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA LOURENÇO – SECRETÁRIO MUNICIPAL 41 

DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO, QUE BUSQUE REALIZAR SERVIÇOS DE 42 

MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO, PINTURAS E SUBSTITUIÇÃO DAS PLANTAS 43 

EXISTENTES POR ARVORES FRUTÍFERAS NA PRAÇA PÚBLICA ALTO DO 44 

VAQUEIRO, MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 45 

144/2019 – DE AUTORIA DO EDIL FABIANO DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE 46 

INDICA AO EXMº SR. THEODORICO BEZERRA NETO - DIRETOR GERAL DO 47 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO RN, QUE POSSA DESTINAR PRODUTOS 48 

APREENDIDOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA, PARA AS INSTITUIÇÕES 49 

FILANTRÓPICAS (CARENTE) DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; 50 

MOÇÃO Nº 068/2019 – DE AUTORIA DE TODOS OS EDIS, QUE MANIFESTA 51 

VOTOS DE PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA MARIA AMELIA DE 52 

MEDEIROS, OCORRIDO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019; MOÇÃO Nº 53 

069/2019 – DE AUTORIA DE TODOS OS EDIS, QUE MANIFESTA VOTOS DE 54 

PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA MARIA DO CARMO DANTAS, 55 

OCORRIDO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019; MOÇÃO Nº 070/2019 – DE 56 

AUTORIA DE TODOS OS EDIS, QUE MANIFESTA VOTOS DE PESAR PELO 57 

FALECIMENTO DA SENHORA VITORIA SUZANA DE MEDEIROS, OCORRIDO 58 

NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019; MOÇÃO Nº 071/2019 – DE AUTORIA DA 59 

EDILMARLI DE MEDEIROS DANTAS, QUE MANIFESTA VOTOS DE 60 

CONGRATULAÇÃO, LOUVOR E APLAUSO A EQUIPE DE BASQUETEBOL DE 61 

CARNAUBA DOS DANTAS, PELO 3º LUGAR NO CAMPEONATO INTERIORANO 62 

DE BASQUETE; ; MOÇÃO Nº 072/2019 – DE AUTORIA DO EDIL FABIANO DE 63 

ARAÚJO MEDEIROS, QUE MANIFESTA VOTOS DE CONGRATULAÇÃO, 64 

LOUVOR E APLAUSO AO SENHOR PEDRO JOAMIR ARAÚJO, PELA INICIATIVA 65 

DAS PINTURAS NAS LOMBADAS E PONTILHÕES.No PEQUENO EXPEDIENTE, a 66 
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Edil Marli de Medeiros Dantas defendeu suas Proposições, e aproveitou o espaço 67 

para parabenizar a Equipe (funcionários) da Câmara Municipal de Carnaúba dos 68 

Dantas, a Agili esteve na Casa, todos os municípios do RN e Câmaras Municipais 69 

foram notificados no inicio do ano por questão do Portal da Transparência, a 70 

notificação dizia que estava sendo falho algumas informações, não estava chegando 71 

à tempo, e a equipe da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas, foi dito pelos 72 

profissionais da Agili, dos municípios que eles atendem, a Câmara Municipal de 73 

Carnaúba dos Dantas teve 100% de suas postagens feitas conforme os requisitos 74 

que o Tribunal de Contas solicitou, no final da reunião, os profissionais da Agili me 75 

chamaram para parabenizar e dizer da eficiência que é essa equipe, o vereador 76 

Fabiano de Araújo esteve presente no final da reunião, e é bom que os demais 77 

vereadores saiba, e a comunidade também, pra entender que existe por trás de 78 

tudo, acontece um trabalho árduo, todos os vereadores são testemunhas do período 79 

que elas passaram, que foi um prazo curto que deram para conseguisse fazer isso, 80 

dos anos anteriores que foram peço pelo Tribunal de Contas também, mais em 81 

relação ao quesito Portal da Transparência, a Câmara de Carnaúba dos Dantas se 82 

encontra de parabéns, porque 100% das informações foram atendidas, houveram 83 

algumas mudanças, mas ficamos sabendo a partir do dia da visita do pessoal da 84 

Agili, e desse dia pra cá a gente estar se adequando a essas mudanças, que 85 

também deram um prazo pra que a gente se adequasse as mudanças que foram 86 

exigidas pelo Tribunal de Contas. O Edil Prosseguindo, a Senhora Presidenta 87 

passou para o GRANDE EXPEDIENTE, usaram da palavra os Vereadores:Fabiano 88 

de Araújo Medeiros defendeu suas proposições já lidas no expediente. Marcelo de 89 

Medeiros Dantas, pediu que fique registrado que quer ser notificado por escrito, 90 

pois não tem matéria nessa sessão, porque não foi notificado, também pela 91 

mudança de local e de agora em diante peço que seja formalizado pra que vá para 92 

casa de minha mãe, quero ser comunicado de tudo bem direitinho, já que não 93 

participo do grupo no whasapp porque não quero, é obrigação da Casa me fornecer; 94 

sobre a reforma da Câmara Municipal, fui procurado por diversas pessoas, vim aqui, 95 

conversei com a Presidenta sobre a situação da madeira, ela me informou que vai 96 

fazer uma supressão no que não vai ser preciso ser utilizado, e deixo bem claro que 97 

é de responsabilidade tudo que acontecer lá é dela, nenhum de nós vereadores 98 

somos responsáveis por nada, o que ocorrer na reforma da Casa, a Presidenta é 99 



317 
 

responsável por tudo, porque, quando o povo viram a madeira, pra gente passaram 100 

que ia cair na cabeça de nós, e quando retiraram as telhas foi o contrario, quero 101 

saber cadê o orçamento, ou avaliação de uma pessoa que diga que lá ia cair na 102 

cabeça de nós, porque o serviço foi começado dessa forma, que ia cair na cabeça 103 

de nós, então, um parecer de um engenheiro, esta lá a madeira boa, fotografei, dei 104 

até umas ideias, não sei se vai ser feito; sobre o calçamento da rua Manoel 105 

Martiniano, está lá, o prefeito disse que ia fazer um aditivo, esse aditivo vem de ré, 106 

porque até agora está lá o povo, a metade da rua feita, e a outra metade não foi 107 

concluída, não conclui porque?, não é por falta de aditivo não, ou o povo não sabe 108 

fazer um aditivo na prefeitura?; em relação aos exames que se encontra trancado lá, 109 

travado mais uma vez, é uma situação, uma pessoa falou comigo agora com o 110 

tornozelo (mocotó) saiu um pedaço de uns 10 cm, é uma tristeza, o marido de Ciada. 111 

Fabiano de Araújo Medeiros em aparte – em relação aos exames, lembramos que 112 

temos uma lei municipal nº 1.013 de 22 de maio de 2019, sancionada pelo vereador 113 

José de Azevedo Dantas, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da 114 

listagem dos pacientes que aguardam por consultas, por especialistas, exames e 115 

cirurgias na rede publica municipal, então é interessante que o Poder Executivo 116 

municipal cumpra com a lei.Marcelo de Medeiros Dantas– infelizmente não sei o 117 

porquê, nem os ofícios respondem, eles estão querendo que a gente execute a lei, e 118 

vou ter que usar o assessor jurídico da Casa pra ele fazer o prefeito cumprir a lei, 119 

porque para ele tanto faz, quanto fez, a gente chega numa situação do pessoal 120 

morrer a míngua porque não tem a devida atenção, mas, pra festa, quanto foi que 121 

ele gastou?em compensação remédios pra pessoas que tem o parecer social que é 122 

necessário a medicação, e nem aí o prefeito esta, eu digo o prefeito, porque quem 123 

manda é o prefeito, então, se ele disser faça, tem que ser cumprido, então, está aí o 124 

pessoal sem remédio, espero que esse povo não morra, porque se morrer eu vou 125 

ajudar eles colocar a prefeitura na justiça, porque são medicações de pessoas 126 

diabéticas, hipertensas, com problemas no coração, e não tem a medicação, agora, 127 

para ele alugar um carro e ficar gastando a gasolina no carro com o dinheiro do 128 

povo, e não tem o básico, aí é irresponsabilidade, é má gestão, então, dessa forma, 129 

está aí uma rua lá, tirou a verba de outra rua para botar em outro local, não 130 

terminou, vou dizer ao pessoal que não pague o IPTU, porque só vem até a metade, 131 

cadê o Projeto dos Agentes de saúde e Endemias que não vem pra essa Casa, 132 



318 
 

depois vou entrar com uma proposição sobre uma caixa de gordura na rua Marines 133 

Argentiere que está estourada, e a situação fica dessa forma, o prefeito desaparece, 134 

o povo fica sofrendo, agora, tem dinheiro pra fazer isso e aquilo, as consultas com o 135 

Reumatologista está esse senhor que estar doente precisa de um Reumatologista, 136 

vou tirar foto do pé dele e enviar para os colegas vereadores ver, tem outro senhor 137 

que já faz um ano e sete meses esperando.João Maria Luciano defendeu a 138 

Indicação, disse que recebeu uma noticia boa sobre o curral comunitário, pois é uma 139 

luta que o município através da secretaria de obras e da agricultura, meio ambiente 140 

e pesca sobre essa questão do curral comunitário, soube através dos cidadãos, e 141 

antes da sessão conversou com Laércio, segundo ele me repassou que hoje será o 142 

sorteio dos criadores, será 30 usuários que vão ter acesso, e vai ser através de 143 

sorteio, porque tem terrenos de melhor acesso e outros não, e pra não dar confusão, 144 

e após o sorteio, cada criador já pode fazer seus currais, suas baias, é uma ótima 145 

noticia pra questão dos animais, que será no Sitio São José, se der certo vou 146 

presenciar esse sorteio, quero aqui agradecer ao secretário Laércio; falar sobre o 147 

esporte, agente ver que Carnaúba dos Dantas é a praça dos desportistas a começar 148 

dos jovens até os veteranos, porque recentemente os veteranos de Carnaúba dos 149 

Dantas foram campeões na cidade de Acari/RN no futebol de salão – futsal, e os 150 

veteranos de Carnaúba dos Dantas e Campo Grande também estão na final, o 151 

primeiro jogo será contra a Cerâmica Tavares, quem estava lá pode ver um bom 152 

numero de torcedores que foram prestigiar, e de Carnaúba dos Dantas dos 11 153 

jogadores, tinha oito, enquanto a equipe dos Tavares tinha 03 de Parelhas e os 154 

demais de outros municípios, que realmente tem ótimos atletas, mais o jogo foi bem 155 

disputado, no final o time de Carnaúba dos Dantas perdeu por 1x0, mais a gente ver 156 

a qualidade do desportista de Carnaúba, não é só os jovens, mais os veteranos a 157 

gente tem uma qualidade muito boa em representar o nosso município, meus 158 

agradecimentos a todos que praticam o esporte em Carnaúba dos Dantas, e que faz 159 

o nome do nosso município ser reconhecido por aí a fora; referente a reforma da 160 

Câmara Municipal, eu acredito muito no trabalho da Presidenta Marli de Medeiros 161 

Dantas, como também do presidente José de Azevedo Dantas, um trabalho com 162 

muita honestidade, na gestão do vereador José de Azevedo foi adquirido um veiculo 163 

para servir a nossa população, e sobre a questão da reforma, a Presidenta Marli de 164 

Medeiros realmente estava preocupada com a mudanças que estava havendo, ela 165 
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até questionou no grupo, e presenciei lá com ela o que seria mudado, realmente era 166 

preocupante e que todos tinha que ter conhecimento, a madeira não precisa ser 167 

mudada, isso é bom porque é um gasto a menos.Maria Josiene de Macedo Dantas 168 

Pereira em aparte falou em relação a reforma da câmara, a nobre colega pode até 169 

perguntar, em relação a questão, sei também que lá estava precisando, e reforma 170 

em prédio como a Câmara que serve pra comunidade, quanto mais, melhor as 171 

melhorias, só estou perguntando, porque inclusive, foi comentado na Câmara, sei 172 

que Marli de Medeiros como eu é leiga, que uma pessoa que é consciente, que é 173 

formado naquilo disser a mim, vou acreditar, por mais que meus olhos desconfiem, 174 

mais que vou acreditar, só que não foi feito um estudo antes, e lembro da questão 175 

de cair na cabeça da gente surgiu depois desse estudo, como é que uma pessoa faz 176 

um estudo no prédio e não vai analisar essa questão?, de onde foi que ele tirou essa 177 

hipótese do risco do madeiramento, foi só pela idade da Câmara?.Marli de 178 

Medeiros Dantas em aparte disse que a primeira pessoa que alertou a respeito 179 

desse teto foi Junior de Atenildo que foi fazer um serviço na Câmara e fez esse 180 

comentário, ele disse que na época do Ex-Presidente Francisco Silvério subiu no 181 

telhado, e quando chegou mais ou menos na metade a madeira balançava, ele 182 

perguntou se já mandaram alguém dar uma olhada, porque esse madeiramento não 183 

presta mais, depois precisei fazer um retelhamento por causa das chuvas, vocês são 184 

testemunhas, inclusive na chuva que deu agora na entrega dos cheques do 185 

microcrédito choveu bastante dentro da Casa, quem estava lá presenciou, uma 186 

goteira enorme onde ficava o gela água, falei antes disso pra Sebastião vir retelhar, 187 

foi feito uma dispensa e ele disse também, para procurar uma pessoa para fazer um 188 

serviço aqui, porque o madeiramento daqui estar comprometido, até agora nenhum 189 

engenheiro, nenhum profissional formado analisou, desde o inicio do ano fez parte 190 

do planejamento da gente fazer uma reforma, está lá as portas e portais todos 191 

destruídos, inclusive, era até pra ter tirado foto ou filmado, na hora que foram tirar a 192 

porta que entra para o Telecentro, ela arriou de fato, estava totalmente cheia de 193 

cupim, inclusive, até pediu pra gente fazer uma dedetização, porque acha que 194 

depois vai infiltrar, como a gente vai colocar uma porta de vidro, esse problema vai 195 

acabar, eu falei com o engenheiro Gdiael, só que não foi ele que fez a filmagem por 196 

baixo, Laércio tirou umas telhas e filmou, e se vocês quiserem voltar as sessões, 197 

vocês vão ver que eu falei isso na sessão, disse que tinha sido alertado por algumas 198 



320 
 

pessoas, mais que quando Laércio fez a filmagem, ele disse que não estava tão 199 

comprometido o quanto a gente achava, agora, a parte do telhado sim, Airley pode 200 

até testemunhar isso, as vezes que choveu pela manha esse ano, ela me chamou e 201 

disse, Marli, você estar escutando como se fosse caindo madeira, não era, era as 202 

telhas que desde o ano de 1957, então, tem mais de 60 anos, devido o tempo, as 203 

telhas se desmanchava com as chuvas e caia bolão de telha porque tinha muita 204 

infiltração, vocês não tem noção do quanto me preocupei, o que o engenheiro me 205 

orientou, em fazer o projeto total, que se não tiver nenhum comprometimento, só 206 

posso garantir quando destelhar pra ver o que tem aí debaixo, disse que seu pai 207 

trabalhou na obra na época, em conversa ele, falou, então vamos lá olhar, o nome 208 

dessa madeira é maçaranduba, dificilmente dar cupim, e disse que em relação a isso 209 

aí, fique tranquila, porque dura mais 150 anos, agora, devido naquela época se fazia 210 

uma estrutura com declive muito grande, as telhas eram grandes e segurava, não 211 

deslizava tanto quanto as de hoje, então, naquele declive, ela vai escorregar 212 

todinha, pra que a gente coloque telha normal, estou indo pra lá resolver isso, a 213 

gente teria que rebaixar em 25% porque esta no declive de 40%, e foi pra isso que 214 

convidei todos os vereadores pra que a gente falasse sobre esse assunto, para 215 

explicar a vocês, só quem veio pra reunião foi o vereador João Maria, enviei através 216 

do whatsapp, Marfran e Fabiano me procurou e expliquei, pra gente fazer essa 217 

demolição, tem que demolir pra poder baixar mais e ficar em 25% o declive do teto 218 

pra poder botar telha normal, que realmente sai mais em conta, mas, quando fizer a 219 

demolição, a reconstrução novamente, e o tempo que gasta, e é serviço, então, eles 220 

cobram tudo, e a demolição de toda a estrutura do gesso vai ter que ser tirada, se for 221 

colocar telha normal, já a telha brasilite fica em torno de setenta reais o metro 222 

quadrado, o metro quadrado da telha normal fica a vinte sete reais, a gente fez mais 223 

ou menos os cálculos, quando for colocar a demolição, o que vai se gastar com a 224 

demolição, com a reconstrução, e também toda a perca do gesso,  que não tem 225 

como aproveitar, e o tempo pra eles é dinheiro, eles cobram por cada hora 226 

trabalhada, então, quando se fez toda essa somatória, chega a quase o valor dos 227 

setenta reais, fica mais barato um pouco, mais não tão barato assim, era isso que 228 

queria informar pra vocês, a gente decidiu colocar a telha brasilite, também tem 229 

outro motivo pelo qual é mais viável, porque tem a questão de não dar mais 230 

vazamento, não vai causar infiltração no teto, o forro vai ser só no plenário, porque 231 
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na parte de baixo não vai mexer no forro, estar lá intacto, de toda forma a reforma ia 232 

sair, a gente fez economia pra isso, não tenho interesse de devolver dinheiro ao 233 

município, cada gestor tem sua forma de trabalhar, o dinheiro vem pra ser usado na 234 

Câmara, pra comunidade, eu acho que a gente estar fazendo tudo isso com muita 235 

responsabilidade, agora mesmo o construtor esta na Câmara justamente pra gente 236 

dar essa informação e ele. João Maria Luciano concluiu seu raciocínio, realmente a 237 

colega vereadora falou tudo, gostei da reforma, agora a Casa vai ter uma garagem 238 

para guardar o veiculo, isso é ótimo, os espaços estão sendo aproveitados. Em 239 

seguida a Senhora Presidenta passou para a ORDEM DO DIA onde foram 240 

submetidas à discussão, votação e aprovação por unanimidade, as seguintes 241 

proposições: REQUERIMENTO Nº 045/2019; INDICAÇÕES DO Nº 140 AO 242 

144/2019; MOÇÕES Nº 068 AO 072/2019.Como não havia mais nada a tratar, a 243 

Senhora Presidenta declarou EM NOME DE DEUS encerrada a sessão, convidando 244 

todos para se fazerem presentes à sessão seguinte, marcada para o dia 14 de 245 

novembro no mesmo horário e local de costume. Esta Ata foi lavrada no dia14de 246 

novembro de 2019, por mim, Cleonice da Silva Dantas - Recepcionista, que 247 

conforme achada será assinada por todos. Marli de Medeiros Dantas, Presidenta.  248 

Marcelo de Medeiros Dantas, Secretário. 249 
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