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Ata da 2.132ª (dois milésimos centésima trigésima segunda) Sessão Ordinária da 1 

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

Norte, 4ª (quarta) 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 vinte e seis dias do mês 5 

de agosto de dois mil e dezenove (26/08/2019) 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, Fabiano de Araújo 8 

Medeiros, José de Azevedo Dantas, Marfran de Medeiros Santos e Maria 9 

Josiene de Macedo Dantas Pereira. Deixando de comparecer a Sessão com 10 

justificativas, os Vereadores Nilson da Costa Araújo e Francisco Silvério de 11 

Medeiros. A Senhora Presidenta declarou EM NOME DE DEUS aberta a sessão, 12 

cuja Ata da Sessão anterior foi dispensada da leitura. Antes de solicitar a leitura das 13 

matérias inscritas, a Senhora Presidenta pediu a atenção dos colegas vereadores a 14 

respeito do documento que veio do Ministério Publico, foi lido aqui em Plenaria: 15 

APROVEITAR O PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL TEODORA ADONIS DE LIMA, 16 

TAMBÉM CONHECIDA COMO ESCOLA ISOLADA DA RAJADA RECENTEMENTE 17 

DESATIVADA PARA INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS OU 18 

COMUNITÁRIOS; APROVEITAR O PRÉDIO HISTORICO DA ESCOLA ESTADUAL 19 

CAETANO DANTAS PARA OUTRA FINALIDADE PÚBLICA OU COMUNITÁRIA ( 20 

TAL COMO SEDE DA PREFEITURA, DA CÂMARA OU DE ALGUM OUTRO 21 

ORGÃO PÚBLICO, MUSEU, BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, ETC ), EM CASO 22 

DE TRANSFERÊNCIA DAS ATIVIDADES DAQUELA ESCOLA PARA A ESCOLA 23 

ESTADUAL  JOÃO HENRRIQUE DANTAS. então, é uma ordem do Ministério 24 

Publico, e o que essa Casa tem a fazer é cumprir, iremos fazer uma audiência 25 

publica para ouvir a comunidade, e o resultado, enviamos para o Ministério Publico, 26 

e por diante vai ser feito o que tem que ser feito, e não é da nossa competência 27 

mais, o documento chegou nas autoridades do município competente, e a diretora 28 

da escola Caetano Dantas estar tendo outra interpretação,  a escola funciona em 29 

torno de 30 alunos, toda uma equipe multidisciplinar fazer aquele trabalho, podendo 30 

juntar as da escola estadual João Henrique Dantas, os dois EJAS, juntando as duas 31 

escolas, não chega a 50 alunos, o que percebo é que a governadora estar fazendo 32 

um trabalho de contingenciamento, ela não quer fechar a escola, em nenhum 33 
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momento aqui não se fala em fechar a escola, e sim em transferir, os alunos 34 

continua sendo da escola Caetano Dantas. Marcelo de Medeiros Dantas – disse 35 

que estava com Mara no momento que ela recebeu o áudio, é o seguinte, se na 36 

escola que tivesse três alunos, não era pra se fechar, que não é o caso, que é 37 

transferir, esse oficio deve ser endereçado ao prefeito, porque, quem vai dizer, por 38 

exemplo, se vai querer pra montar um museu, ou outra coisa. Marli de Medeiros 39 

Dantas o prefeito tem interesse e o ministério publico sugere é que a comunidade 40 

decida, se fecha ou não o grande problema é a manutenção, na verdade, o governo 41 

do estado estar querendo fazer esse contingenciamento, porque sabe que no 42 

próximo ano a gente vai ter uma escola de alto nível, que vai estar desocupada a 43 

noite as salas, pra haver essa transferência, acredito, que se o prefeito tem o 44 

interesse, ele deve ter recurso para fazer a manutenção, a escola isolada da Rajada, 45 

o prefeito tem interesse sim; pedimos também que estivesse presente o ministério 46 

publicou representante, irei enviar um oficio e convidar, porque no fim das contas 47 

sobra para os vereadores, achando que é alguma denuncia, e não é uma denuncia, 48 

é uma determinação do ministério publico afim de instruir um inquérito. - Fabiano de 49 

Araújo Medeiros – tanto essa requisição de informações, quanto outro documento 50 

que orienta a interdição da escola isolada da Rajada partiu do ministério publico, o 51 

que estar escrito nessa redação parte do ministério publico, o que nós temos que 52 

saber, por escrito, documentado, qual é o planejamento da intenção e o objetivo do 53 

governo do estado, isso é uma realidade, sobre a manifestação dos moradores da 54 

comunidade Rajada, a associação de desenvolvimento comunitário da comunidade 55 

Rajada, por meio de documento já manifestou intenção daquele espaço ser utilizado 56 

com outras finalidades, a associação já entregou ao diretor da 9ª DIRED, o que deve 57 

ser feito, solicitar quais os planejamentos, objetivos para determinadas ações, o que 58 

estar partindo aqui é uma suposição, tudo estar partindo do ministério publico, e não 59 

do governo do estado, é interessante que seja enviado essa documentação, e que 60 

nessa discussão esclarecermos as interpretações mais mal entendida além da 9ª 61 

DIRED, aí é onde entra a Casa da Cultura, Biblioteca, a estrutura hoje esta vinculada 62 

a Fundação José Augusto, a gente tem de ter esses representantes, a senhora 63 

presidenta encaminhou a solicitação desse pessoal? Marcelo de Medeiros Dantas  64 

ate porque a escola Caetano Dantas pertence a 9ª DIRED,ainda falta 20 dias, então, 65 

a gente remarcava pra outro dia mais pra frente, e enviar os ofícios para o estado, 9ª 66 
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DIRED, Casa da Cultura.Marli de Medeiros Dantas – na sessão anterior fizemos 67 

aqui a leitura, foi encaminhado, a solicitação seria para fazermos s audiência no dia 68 

26 nas dependências da escola Caetano Dantas, porque, qual foi a intenção, a 69 

gente aproveitar a comunidade escolar, e junto com a comunidade escolar para 70 

discutir o assunto, a diretora da escola não documentou, não  foi por documento, 71 

mais amanha ela vai estar aqui, não me deixar mentir,  a mesma  disse que vai 72 

entrar em contato com a 9ª DIRED, sugerir a ela que documentasse e ela disse que 73 

não, porque ele disse na escola não aceita fazer esse tipo de reunião, fizesse na 74 

Câmara,  achei que seria mais fácil a gente decidir lá, pela questão da comunidade 75 

escolar se fazer presente nessa reunião, fiz o seguinte: vai ser entregue os ofícios 76 

de hoje pra amanha, a audiência vai ser amanha as 19:00 horas, na verdade nós 77 

ainda só colocamos o banner publico, nós recebemos esse documento pra 45 dias, 78 

e 25 dias já se passou.Marcelo de Medeiros Dantas quando a senhora me mandou 79 

via whatapp que eles não vão esta presente aqui no nosso debate, com certeza ia 80 

deixar a discussão mais rica, mais é interessante que possa enviar ainda essa 81 

semana, para que a gente possa agendar terça ou quarta feira da próxima 82 

semana.Marli de Medeiros Dantas  a diretora da escola me deu a resposta assim 83 

que recebeu, porque já ia fazer os ofícios para todos, e ela mandou de volta dizendo 84 

que não aceitava, aí tive que remarcar, por isso que acho que já estão sabendo que 85 

vai ter essa audiência, ainda hoje a gente organiza a documentação, e amanha 86 

muito cedo o documento chega em Currais Novos, até pelo e-mail a gente envia, eu 87 

mando virtual, e o documento físico vai amanha, dar certo para quinta feira as 19:00 88 

horas, e que fique bem claro essa questão, eles acham que é denuncia, e caem em 89 

cima da Câmara de vereadores, isso é um documento que veio pra gente fazer a 90 

nossa parte,vocês acham quinta feira muito em cima?então vocês decidem aqui o 91 

dia melhor, porque amanha não, e quarta feira vai haver um encontro sobre a 92 

campanha de 2020, tem vagas pra mais dois vereadores, porque aproveito a viagem 93 

pra gente fazer a reinstalação do ITEP, que agora vai ser 1ª, 2ª e 3ª vias, todas as 94 

vias vão ser tiradas aqui na Casa, temos uma demanda de 200 pessoas pra 2ª via, 95 

mais seria melhor marcar a audiência essa semana ainda.Fabiano de Araújo 96 

Medeiros  estou a disposição em qualquer momento não sei a agenda dos outros 97 

envolvidos., porém, não eu sugiro que seja encaminhado esses ofícios solicitando a 98 

participação de todos, inclusive, do MP, porque fiquei bastante triste.Em seguida, 99 
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foram lidas pelo Secretário da Casa, as Proposições da Pauta: PROJETO DE LEI Nº 100 

028/2019 – DE AUTORIA DA EDIL MARLI DE MEDEIROS DANTAS,QUE INSTITUI 101 

A MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO “DONA DESINHA” NA CÂMARA MUNICIPAL 102 

DE CARNAÚBA DOS DANTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE 103 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 015/2019 – DE AUTORIA DA EDIL MARLI DE 104 

MEDEIROS DANTAS,QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO CARNAUBENSE A 105 

SENHORA VIVIANE CRISTINA DE BARROS PAZ, E DÁ OUTRAS 106 

PROVIDÊNCIAS; REQUERIMENTO Nº 033/2019 – DE AUTORIA DO EDIL 107 

FABIANO DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE SOLICITA DO EXMº. SR. GILSON 108 

DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E AO EXMº. SR. NELTER 109 

QUEIROZ - DEPUTADO ESTADUAL, SOLICITANDO QUE SEJA ENCAMINHADO 110 

A ESTÁ CASA DE LEIS INFORMAÇÕES DETALHADAS DA EMENDA 111 

PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL NELTER QUEIROZ COM SEU 112 

RESPECTIVO PROJETO REFERENTE AO ANO DE 2018 PARA O MUNICÍPIO DE 113 

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 108/2019 – DE AUTORIA DO EDIL 114 

JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE 115 

OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL, QUE SEJA DESTINADO PARTE DA 116 

EMENDA DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO FARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO DO 117 

TRECHO QUE LIGA O POVOADO ERMO A RN 288 – CARNAÚBA DOS 118 

DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 109/2019 – DE AUTORIA DO EDIL FABIANO DE 119 

ARAÚJO MEDEIROS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE 120 

OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E A ILMªSRª. MONAYLLA FÁDYLLA DA 121 

SILVA ARAÚJO DANTAS – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 122 

SOCIAL, QUE BUSQUEM VIABILIZAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA 123 

OS JOVENS DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 124 

110/2019 – DE AUTORIA DA EDILMARLI DE MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA 125 

AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E AO 126 

ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA LOURENÇO – SECRETÁRIO MUNICIPAL 127 

DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO, QUE SEJA INSTALADO 01 (UM) 128 

REDUTOR DE VELOCIDADE (LOMBADA), NA RUA MANOEL MARTINIANO, MAIS 129 

PRECISAMENTE EM FRENTE AO TELECENTRO – POVOADO ERMO – 130 

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; MOÇÃO Nº 048/2019 – DE AUTORIA DE TODOS 131 

OS EDIS QUE MANIFESTA VOTOS DE PESAR PELO FALECIMENTO DA 132 
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SENHORA MARIA DAS NEVES AZEVEDO DE MEDEIROS, MAIS CONHECIDA 133 

POR DONA MARIA, OCORRIDO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019; MOÇÃO Nº 134 

049/2019 – DE AUTORIA DE TODOS OS EDIS QUE MANIFESTA VOTOS DE 135 

PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ VITOR NETO, MAIS 136 

CONHECIDO POR ZEBRA, OCORRIDO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019; 137 

MOÇÃO Nº 050/2019 – DE AUTORIA DE TODOS OS EDIS QUE MANIFESTA 138 

VOTOS DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR JOSIAS DA SILVA, MAIS 139 

CONHECIDO POR JOSIAS, OCORRIDO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019; 140 

MOÇÃO Nº 051/2019 – DE AUTORIA DE TODOS OS EDIS QUE MANIFESTA 141 

VOTOS DE PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORITA TEREZINHA DE 142 

JESUS SILVA, MAIS CONHECIDA POR TEREZINHA, OCORRIDO NO DIA 25 DE 143 

AGOSTO DE 2019.No PEQUENO EXPEDIENTE, usou da palavra  os Vereadores 144 

Fabiano de Araújo Medeiros, Marli de Medeiros Dantas, defenderam suas 145 

Proposições já lidas no expediente, e Marfran de Medeiros Santos aproveitou o 146 

expediente para registrar que o Moto Clube RN 288 esteve presente na sexta feira 147 

no 3º Bate Fica na cidade de Areia/PB, aonde em parceria com o Moto Clube 148 

Aventureiros do Brejo levamos até a cidade de Areia/PB o cantor aqui da terra o 149 

Hugo Estourado, o Moto Clube RN 288 procura sempre dar atenção as pessoas da 150 

nossa terra, Hugo Estourado deu um show, estava chovendo muito em Areia, e o 151 

publico não saiu da frente do palco, na próxima sessão irei entrar com um voto de 152 

louvor e aplauso, sabemos de suas dificuldades mais temos que dar uma atenção, 153 

no próximo ano no 4º Moto Fest da cidade de Areia ele irá se apresentar dois dias, 154 

estamos vendo outras cidades pra fazer parcerias com os Moto Clubes também, 155 

para valorizar o musico da nossa terra, abrir pra outros cantores do nosso município, 156 

o Moto Clube RN 288 estar tendo uma representatividade muito grande em todas as 157 

cidades que andamos, e fazendo parcerias com os outros Moto Clubes. Queria aqui 158 

pedi novamente pra todos os vereadores que tenham pessoas com deficiência, que 159 

me procure para fornecimento das fraldas, cada dia esse projeto estar crescendo em 160 

Carnaúba dos Dantas, esse projeto teve inicio em janeiro, hoje já temos cadastradas 161 

38 famílias, “fazer o bem sem ver a quem estamos fazendo o bem”.Prosseguindo, a 162 

Senhora Presidenta passou para o GRANDE EXPEDIENTE,usaram da palavra os 163 

Vereadores: Marli de Medeiros Dantas –quando o vereador Fabiano de Araújo 164 

falou dos cursos profissionalizantes, é de grande importância, hoje temos 165 
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profissionais que no passado fizeram cursos de cabeleireira (o), tiro como exemplo 166 

em Carnaúba dos Dantas a senhora Jacira, ela é fruto de uma oportunidade, que na 167 

gestão do ex-prefeito Zeca Pantaleão trouxe um projeto para Carnaúba dos Dantas 168 

de vários cursos, entre eles houve o curso de buffet, e hoje é um sucesso na nossa 169 

região, as custas do esforço de Jacira, mais que apareceu essa oportunidade 170 

naquela época onde teve o interesse de fazer o curso, e hoje é referencia na nossa 171 

região, e Carnaúba dos Dantas é uma grande referencia. Tenho lutado aqui na Casa 172 

pra ver se a gente consegue através de parcerias, o curso de informática hoje é um 173 

curso profissionalizante, o que Tiago ensinou em parceria com o IF Campus 174 

Picuí/PB, nós conseguimos profissionalizar pela questão das horas, eram dadas 175 

apenas 20 horas, mas que a gente contemplasse uma turma com menos pessoas e 176 

fosse dado 60 horas com uma turma, e quando eles receberem o certificado no final 177 

do ano, eles estão com um certificado na mão profissionalizante, que serve com 178 

prova de títulos em qualquer concursos que fizerem, a idéia foi essa, da mesma 179 

forma do curso de cuidador de idosos, não vai ter como fazermos o curso completo  180 

esse ano devido um problema que houve com a professora, não teve como iniciar no 181 

período que ela queria, que também é um curso profissionalizante, ainda não vamos 182 

conseguir o diploma pra que os alunos sejam profissionalizantes pela questão das 183 

horas também, esse ano ela vai poder ofertar em torno de 30 horas, e o curso são 184 

120 horas, vai ser feito a primeira etapa em 2019, e a conclusão em 2020 e que  se 185 

torne um curso profissionalizante, a gente sabe que hoje existe uma demanda muito 186 

grande pela procura de cuidadores de idosos, o interesse principal em trazer esse 187 

curso pra Carnaúba dos Dantas foi em relação a Casa de Amparo, ela pediu que a 188 

gente priorizasse os funcionários, porque a questão de cuidar de idoso é muito 189 

complexa. Fabiano de Araújo Medeiros em aparte é louvável essa capacitação, 190 

tendo em vista que além da Casa de Amparo do Idoso, nós temos outras entidades 191 

que precisa de profissionais acompanhando, cuidando e zelando dos nossos idosos, 192 

infelizmente o que temos com bastante freqüência, são acidentes com idosos que 193 

precisam se locomover pra outros municípios, mais precisamente a hospitais como o 194 

Walfredo, e outros, precisamos de acompanhantes que saiba lidar com a parte de 195 

saúde, como também da higiene, é importante ter essa capacitação, e que possa 196 

permanecer enquanto a Câmara estiver ofertando capacitações, se criar 197 

qualificações anualmente, sempre procurando renovar com esses profissionais, 198 
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porque, de fato, é importante, e muitas vezes famílias que tem condições de zelar de 199 

seus entes queridos dentro da sua própria residência, pode contratar um profissional 200 

qualificado pra dar o suporte, e com dignidade que aquele cidadão construiu ao 201 

longo de sua vida.Marli de Medeiros Dantas –o principal publico, da parceria com a 202 

UERN, pediu que fosse feito uma triagem com o pessoal que viesse se inscrever, o 203 

principal publico seria a Casa de Amparo, profissionais da saúde, e depois para a 204 

comunidade, ela disse que absorvesse pessoas, que já cuida de idosos, ou pessoas 205 

que temos aqui,que são os cuidadores sociais, não é simplesmente ter um curso, 206 

tem que ter o dom, e quinta feira dia 29 estão todos convidados às 9:00 da manha 207 

para dar inicio o curso de cuidador de idosos, com a presença da diretora da UERN, 208 

Cirlene Mafra e a professora Ana Lucia é quem vai ministrar o curso junto com a 209 

estudante de enfermagem de Carnaúba dos Dantas, Gabriela (filha de Lucia de 210 

Maricuta), estão no período do estagio, sem remuneração. Em relação a audiência 211 

publica sobre da “pessoa com deficiência”, que será realizada sexta feira dia 30, é 212 

importante a gente fazer um resgate de todas as matérias que a Casa Legislativa já 213 

entrou a respeito das pessoas com deficiência, da acessibilidade, de quando se luta 214 

a respeito, e do que falta fazer, tem muita coisa que ainda não foi feito, no ano de 215 

2013 fiz um pedido pra que colocasse na grade curricular do ensino fundamental a 216 

disciplina de libras, que hoje é uma realidade, mas até hoje não foi colocado, existe 217 

inúmeros profissionais em Carnaúba dos Dantas, mais ainda não existe na grade 218 

curricular, é importante que isso aconteça. Outra coisa que tenho batalhado junto 219 

com Fatoca é o curso que vai ser ministrado aqui na Casa, que serão mini cursos de 220 

Braile, será a primeira vez em Carnaúba dos Dantas, também ainda não aconteceu 221 

por questões de agendamento da professora Fatoca, é ela quem vai ministrar esse 222 

curso, vai trazer o material, só pode absorver 08 alunos de cada curso, e o alvo 223 

principal será os professores, porque é quem estar sujeito a lidar diretamente com o 224 

aluno cego, e precisa ser incluído com os demais alunos. Falou do projeto de lei que 225 

institui a medalha de honra ao mérito a Dona Desinha, na Câmara Municipal de 226 

Carnaúba dos Dantas, essa medalha vem apenas fazer uma alusão, das pessoas 227 

que fizeram parte da nossa historia, que essa medalha seja principalmente na área 228 

da educação, assistência social, e saúde, que foram as áreas mais atuantes da sua 229 

vida, principalmente como primeira Dama durante três mandatos, executou um 230 

excelente trabalho, mesmo deixando de ser primeira Dama continuou fazendo seu 231 
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trabalho como professora e como cidadã carnaubense, passou até os últimos dias 232 

de sua vida trabalhando, principalmente com os idosos, antes de falecer, pediu que 233 

a gente não abandonasse os idosos da associação Dona Desidéria, já procurei a 234 

família, e ficaram de não deixar esse projeto morrer, ainda estar adormecido, mais 235 

se Deus quiser a gente vai reativar, e através da Casa fazer essa homenagem a 236 

Dona Desinha. Marcelo de Medeiros Dantas estive fazendo uma visita na UBS do 237 

conjunto Seu Anísio, irei entrar com uma proposição ao senhor prefeito municipal 238 

para solicitar da empresa que terminou a obra, pra fazer os ajustes, porque na lateral 239 

da UBS, um vão que dar acesso esta cedendo, na entrada esta caindo a caliça, no 240 

período das chuvas deu uma infiltração, que até prejudicou os prontuários, o portão 241 

de uma das portas comido, uma porta do consultório do medico esta furada, uma 242 

conservadora de vacina – a bateria não funciona, porque se faltar energia, uma 243 

delas só durabilidade de 19 horas, e é de fundamental importância para conservar 244 

as vacinas.José de Azevedo Dantas em aparte – é o que sempre diz, onde tiver 245 

obra no município fiscalizarei, o direito de fiscalizar as obras, são dos vereadores, e 246 

também exigir, a gente cobra do município, mais a gente erra em não ir fiscalizar, 247 

estive fiscalizando uma obra a pouco tempo e exigir que fizesse a medição do 248 

cimento naquele calçamento, é nossa obrigação de fiscalizar. Maria Josiene de 249 

Macedo Dantas Pereira em aparte – sou consciente que é nossa obrigação, mais 250 

se chegar em uma obra, o engenheiro entregar o papel, vou saber o que estar 251 

escrito, estou mentindo, não existe uma pessoa da prefeitura responsável pra essa 252 

fiscalização?, se chegar na UBS como o vereador Marcelo chegou, ver uma porta 253 

quebrada, já sei que aquilo é de péssima qualidade, mais quando chegar lá e ver 254 

bem bonitinha, vou saber?, não sei vocês, mais eu pelo menos não consigo 255 

identificar, é onde pergunto, não tem ninguém da prefeitura que seja responsável 256 

para fazer essa analise, quando compra.Marcelo de Medeiros Dantas– quando é 257 

uma obra que foi de recursos próprios, como foi aquela encanação que foi feita, quer 258 

dizer, existe uma licitação, existe um corpo da prefeitura justamente para fazer isso, 259 

mais compraram de péssima qualidade, quando reclamei, lá já foram substituídas 260 

quatro vezes, porque não colocou um cano de qualidade, mais ainda sou o errado, 261 

mais as fotos estão guardadas, porque é que nessa rua Manoel Martiniano de um 262 

lado foi colocado o ruim, e porque na outra foi colocado o bom, só mudava a 263 

calçada, não se usa cano reciclável em obra externa em nenhum lugar do 264 
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mundo.Fabiano de Araújo Medeiros em aparte – quando a vereadora Josiene diz 265 

sobre a nota fiscal, mesmo sendo com recursos federais, estaduais, que tenha esse 266 

profissional para interagir, porque, o resultado final vai ficar no nosso município, seja 267 

recurso federal, vem uma empresa de fora ou até mesmo do nosso município, mais 268 

quando conclui a obra teoricamente, a parte negativa que poderá acontecer 269 

conseqüências negativas, vai ficar praticamente para o município, e hoje 270 

acompanhando pelo menos as pavimentações, já tive de ver o engenheiro Gdiael 271 

em ação, e uma outra pessoa acompanhando também as obras, é interessante que 272 

haja esses diálogos pra que de fato a parte negativa não venha sobrecarregar o 273 

município.Marcelo de Medeiros Dantas– vou entrar com uma proposição, porque o 274 

prefeito é obrigado a notificar a empresa, porque não tem um ano de inauguração, 275 

deu uma chuva e vazou, tem alguma coisa errada, não é problema da gestão, mais 276 

foi ela que inaugurou, então tem que correr atrás dos prejuízos. Em relação a parte 277 

de reumatologia, infelizmente nada, nós temos mais de 50 pessoas esperando uma 278 

consulta, e a prefeitura não disponibiliza o carro, nós temos a COPIRN onde o 279 

município é sócio, tem reumatologista em Ceará Mirim, quando digo que o prefeito é 280 

fraco, é por isso, porque já conversei com ele, chego na secretaria e diz que não tem 281 

carro, marque mais gente e contrate um micro ônibus, ou uma Van, seja lá o que for, 282 

mais leve essas pessoas, já que ele não quis fazer o convenio de Picui/PB, cadê a 283 

Van que nós temos do município, é justamente pra fazer isso, fica enrolando o povo, 284 

e o povo sofrendo de dor, soube que tinha um paciente que morreu, que tinha um 285 

exame, vou até investigar isso, eu vivia aqui lutando por uma ressonância de uma 286 

criança, foi feito sábado, depois de um ano e dois meses, conversei com a secretária 287 

Aline, ela me disse que ia fazer uma dispensa, porque tem mais gente na fila, 288 

procurei Lucineide e Geraldinho, não tem dinheiro no fundo da saúde, a criança 289 

precisa tomar uma medicação porque ela estar ficando com continência urinária, 290 

mais o neurologista só pode passar com a ressonância, não tem dinheiro pra isso, 291 

mais o carro que o prefeito anda, vai custar para o nosso município mais de cento e 292 

sessenta mil reais os quatro anos, o prefeito é o chefe do Executivo, o município 293 

disponibiliza de vários veículos, porque ele entrega o carro e solicita: tal dia vou pra 294 

Acari, Natal, Currais Novos, enfim, tem que ter um carro pra ele, mais não sacrificar 295 

o povo de Carnaúba dos Dantas dizendo que não tem dinheiro, e tem dinheiro pra 296 

ele andar no carro alugado, tem uma criança precisando de uma cintilografia, mais a 297 
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mãe não tem coragem de ir ao promotor, já disse a ela, a solução é essa, porque se 298 

ele não fizer nada, entrego ele na procuradoria, ele é sabedor disso, porque já disse 299 

a ele, ele prefere fazer uma licitação para contratação de festa, palco, tenda no valor 300 

de cento e noventa e três mil reais, não sou contra as festas, mas, só se faz quando 301 

se tem dinheiro, morreu um cidadão e tem o exame lá, se a família me autorizar, vou 302 

atrás pra dizer aqui, não vejo nenhuma movimentação para tirar a demanda 303 

reprimida, porque depende de dinheiro, sei que saúde é caro, mais nós não 304 

podemos deixar a população morrer sem ter uma solução, temos que tentar salvar o 305 

máximo que puder, não pode deixar o povo morrer, e o prefeito luxando num carro 306 

que vai custar cento e sessenta mil reais, onde ele aluga um prédio, e nós temos 307 

prédio publico, não pode, a gente tem que enxugar a maquina, nós temos 89 308 

funcionários a mais no nosso município, com sistema de contrato, sistema de 309 

convênios, temos 398 funcionários, com mais esses, é um absurdo, eu me 310 

arrependo em ter votado no prefeito Gilson Dantas, a única exigência que fiz pra ele, 311 

é que a APAMI não saísse daquele local, ele me garantiu que a saúde ia funcionar, 312 

sei que nem tudo ele pode resolver, mais a gente tem que tentar, na hora que ele 313 

tem 50 pessoas pra uma consulta, e não quis assinar o convenio de Picui/PB, se 314 

chegar o documento aqui, defendo ele, eu tenho que ter papel, vou investigar pra ver 315 

se é verdade, agora, dizer que não tem porque a COPIRN é em Ceará Mirim, isso é 316 

uma safadeza que faz com o povo.José de Azevedo Dantas –defendeu a Indicação 317 

nº 108/2019. Falou em relação a alguns assuntos que o vereador Marcelo de 318 

Medeiros Dantas indagou, disse não estar aqui para defender prefeito, porque, dos 319 

cargos comissionados que existe hoje na prefeitura não tem nenhum apontado pelo 320 

vereador “Dué”, mas, carro de gabinete sempre vai ser alugado, e o aluguel de um 321 

carro mais barato é na gestão de Gilson Dantas. Marli de Medeiros Dantas em 322 

aparte – a gente sabe da necessidade que é um transporte, hoje é necessário, 323 

antes a gente resolvia as coisas pegando carona com um e outro, depois que a 324 

gente tem o transporte aqui na Câmara, facilita muito, e é um gasto necessário, não 325 

tem como evitar, é tanto que procuro evitar a questão de toda semana, por exemplo, 326 

de estar indo a Natal, junto tudo e vou num dia só justamente pela questão de 327 

economia, a gente tem que saber muito bem como estar gastando o dinheiro publico 328 

que é de uma comunidade inteira, não é só de quem estar na presidência, eu acho 329 

que o prefeito precisa ter o seu o transporte, sua forma de se locomover, porque as 330 
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ações são muito maiores do que de uma Câmara, e a necessidade de todos os dias 331 

ele estar precisando do transporte, sei que a aquisição de um transporte podia ter 332 

acontecido aqui, mais vejo também de uma forma que o desgaste é muito rápido de 333 

um carro de prefeitura, eu acho que a locação é mais interessante, a questão da 334 

economia tem que ser bem trabalhada mesmo, o dinheiro é pouco, e tem que saber 335 

onde estar gastando cada real que vem para o nosso município.Marcelo de 336 

Medeiros Dantas em aparte –é diferente de uma Casa Legislativa, a prefeitura 337 

disponibiliza de vários veículos, infelizmente os funcionários não têm o zelo com os 338 

veículos do município, o Poder Executivo tem muito transporte que dar para evitar 339 

esse gasto.José de Azevedo Dantas –quando digo que é erro dos nove vereadores 340 

em não fiscalizar as obras, porque somos pagos pra isso, é uma falha minha, mais 341 

quando fui presidente dessa Casa foi que aprendi varias coisas, por exemplo, as 342 

licitações, publicações, enfim, antes não olhava essas licitações, porque era mais 343 

por carta proposta, e a gente não via, mais vi carro licitado para o gabinete do 344 

prefeito por quatro mil e quinhentos reais, e assim por diante. Sobre a saúde, a 345 

população de Carnaúba dos Dantas cresceu, por exemplo, Carnaúba recebe o 346 

dinheiro da saúde, e Santana do Seridó tem em torno de quatro mil habitantes, e 347 

Carnaúba dos Dantas hoje estar em torno de nove mil habitantes, só pra ter uma 348 

idéia hoje, foi todos os carros da saúde, ambulância, do gabinete, e ainda de 349 

urgência de nove horas da manha, acho que a presidenta através da secretaria de 350 

saúde, liberou o carro da Câmara para levar o senhor Butija que tinha que ir de 351 

urgência para Natal, semana passada estava na cidade de Cuité/PB quando uma 352 

pessoa do supermercado indignado teve que pegar o carro dele e ir para Campina 353 

Grande porque as sete horas da noite não tinha medico de plantão, hoje em 354 

Carnaúba dos Dantas tem em torno de 30 pessoas fazendo exames em Natal, estou 355 

dizendo a verdade, sei que tem os erros, mais o prefeito Gilson estar investindo mais 356 

na saúde do que os prefeitos anteriores, toda administração não é 100%, a 357 

secretária de saúde Inês Aline pode não entender de saúde, mais a parte 358 

burocrática pra avançar os serviços da saúde do nosso município, ela estar fazendo. 359 

Essa semana foi tantos plantões, que tinha um estoque grande de injeções no 360 

município e faltou, com tanta gente que é atendida com urgência e emergência, 361 

semana passada um vendedor passou mal aqui em Carnaúba dos Dantas, e foi pra 362 

APAMI, a gente sabe que na APAMI é melhor do que lá fora, e ele me disse que 363 
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quando estar em Currais Novos tem que usar o plano de saúde,que não é toda hora 364 

que tem clinica funcionando, o vereador João Maria Luciano é prova disso, que 365 

trabalha hoje no Hospital, que hoje estar mais a serviço da prefeitura do que do 366 

estado, acho que é um erro grande do governo do estado, o prefeito de Currais 367 

Novos teve que ter um jogo de cintura para poder melhorar o atendimento, tiro o 368 

chapéu pra ele, tem que dar valor ao povo da cidade, mais o nosso Seridó 369 

prejudicou, aonde o município estar tendo mais despesas pra ir a cidade de Santa 370 

Cruz, onde tem o hospital federal, a gente sabe também que  se arruma as coisas 371 

pra Carnaúba dos Dantas não olha a quem, quando fui fazer parceria com a 372 

prefeitura porque não tinha condição de fazer particular porque precisa de exames, 373 

precisa levar até a cidade Alexandria para fazer a cirurgia de cataratas, onde o 374 

medico atende lá é um dos melhores médicos de Natal, varias pessoas de Carnaúba 375 

dos Dantas fez cirurgia particular com ele disse ainda que vai  descobrir quem 376 

bloqueou as cirurgias de cataratas de Carnaúba dos Dantas na cidade de 377 

Alexandria. Marcelo de Medeiros Dantas em aparte  temos que fazer um trabalho 378 

sem pensar no amanha, só quem recompensa a gente é Deus, muitas vezes a gente 379 

faz por uma pessoa, e ela lhe dar patada, nós temos que fazer sem olhar a 380 

quem.Marli de Medeiros Dantas em aparte – fez uma observação, somos 381 

vereadores que estamos exercendo o cargo, a gente se torna de certa forma alvo da 382 

população, como por exemplo, a gente ouve muito dizer que vereador não faz nada, 383 

é até a hora que você se encontra na situação, por exemplo, hoje nós somos 384 

vereadores, e sabemos da capacidade do que cada um rala, amanhece e anoitece 385 

todo dia procurando as melhorias para o nosso município, a nossa condição não 386 

permite, por exemplo, isso vai ter que ser feito assim, eu quero dessa forma, porque 387 

nós apenas cobramos do prefeito pra que seja feito, e apontar é a coisa melhor do 388 

mundo, a gente quando estar observando consegue apontar, e dar fé de muitos 389 

erros, mais a gente também deve observar que as coisas também acontece, não 390 

caminha da forma que a gente deseja, mais caminha, então vejo hoje na questão da 391 

saúde, principalmente do município, que precisa sim, melhorar algumas coisas, 392 

existe ainda muita deficiência, e tem que melhorar, mais que alguma coisa já foi 393 

feito, deu andamento em algumas situações que estava com um pouco de 394 

dificuldade, não podemos aqui dizer que na gestão anterior a saúde não funcionou, 395 

porque ela funcionou sim, com suas dificuldades, mais funcionou, a gente tem mais 396 
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é que cobrar de verdade no que a gente acha que não estar funcionando da forma 397 

correta, e procurar cada dia mais batalhar pra que melhore, a gente pode até dizer 398 

que estar em melhor situação do que em outros municípios, mais que tem que 399 

cobrar e cada vez ser melhor.José de Azevedo Dantas – continuou sua fala e disse 400 

que trabalhou e trabalha como empregador, e que se não houver reunião, o 401 

empresário só vai ter empregador se estiver dando certo o seu comercio, na hora 402 

que o empregado não estiver querendo ajudar o patrão, vai chegar a um ponto, de 403 

demitir, e ajudar aquele que estar fazendo a empresa crescer, quando fui presidente 404 

dessa Casa, como aqui todos os funcionários são nomeados e contratados, tive que 405 

fazer uma reunião, a Câmara só funciona se todos ajudar, acredito que a senhora 406 

presidenta Marli de Medeiros fez o mesmo, tem gente que torce pra A, B ou C não 407 

crescer, temos que torcer para as industrias crescer, porque crescendo, tem 408 

empregados, e o comercio cresce, e tem renda para o município, eu torço pra todas 409 

as empresas de Carnaúba dos Dantas crescer, como em todo o Brasil, fico triste 410 

onde tem pessoas na rua falando do caso que aconteceu com um cidadão, a cidade 411 

parou, porque se a gente for hoje no Banco do Brasil, Caixa, ou outros, o pequeno 412 

não tem chance, é humilhado para trocar um cheque, um empréstimo, se funciona 413 

do mesmo jeito no setor publico, em Carnaúba dos Dantas já teve prefeito que 414 

atrasou pagamento, o atual prefeito paga em dia, o funcionário concursado não quer 415 

ajudar o município, já disse ao prefeito, abra processo administrativo, como Nena fez 416 

na cidade Cruzeta, saiu da prefeitura, mais botou moral no funcionalismo publico da 417 

cidade de Cruzeta. Essa semana vi nas redes sociais uma publicação da senhora 418 

presidenta Marli, estou falando isso, porque fui citado na época, sobre a funcionaria 419 

da Ematern Ana Maria que na época foi nomeada para a cidade de Currais Novos, 420 

juntou a população e fizeram uma passeata pra que ela não saísse de Carnaúba dos 421 

Dantas, e uma pessoa disse que tinha sido o vereador José de Azevedo. Marli de 422 

Medeiros Dantas em aparte – disse que fez o comentário porque também achou 423 

estranho quando viu no JCN, Ana Maria vai substituir o chefe da regional na sua 424 

ausência, ou seja, ela vai dar um suporte a região inteira, e deixando Carnaúba dos 425 

Dantas a desejar, porque não vai ter mais tempo só para o nosso município, na 426 

época foi feito uma luta, inclusive, o prefeito, foram conversar com Katia, pedindo até 427 

pelo amor de Deus que não tirasse Ana Maria de Carnaúba dos Dantas, e graças a 428 

Deus o pedido foi atendido, só que no governo atual, ela vai substituir o chefe da 429 
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regional quando ele estiver ausente. Fabiano de Araújo Medeiros em aparte – 430 

primeiramente, que foi dois documentos totalmente diferente um do outro, na época 431 

que foi solicitado a pedido a transferência de Ana Maria do município de Carnaúba 432 

dos Dantas para ouro município, o documento atual, a mais de quatro anos ela já faz 433 

um trabalho de assessoria na direção da regional de Currais Novos, nesse período 434 

ela se afasta para fazer as capacitações, dias de campo, e outras atividades 435 

relacionadas a regional de Currais Novos, no documento atual, ela estar substituindo 436 

por tempo indeterminado, por tratamento de saúde do diretor, que foi a própria 437 

indicação dele, e no documento não se diz transferência do município de Carnaúba 438 

dos Dantas, tanto é, que ela hoje estar na sede da Ematern, são duas redações 439 

totalmente diferente, até onde tenho conhecimento da pessoa de Ana Maria, ela não 440 

quer sair do município de Carnaúba dos Dantas, coisa que na época, a diretoria a 441 

nível estadual, sequer comentou com ela, independente de qualquer coisa, ela é 442 

uma ótima profissional, vem atuando no nosso município há onze anos, e a gente 443 

estar vendo pequenos grandes avanços na agricultura familiar, na sessão passada a 444 

senhora presidenta Marli de Medeiros destinou uma moção de louvor e aplauso a 445 

um dos agricultores que foi destaque recentemente, então, Ana Maria sequer 446 

naquele momento foi comunicada, olhei no portal da transparência e estava lá, 447 

transferência, ela hoje só estar substituindo mais por questão burocrática, 448 

permanece fazendo as atividades, e “Fabiano” enquanto estar ocupando hoje uma 449 

função de vereador, e na hora que perceber que a agricultura familiar de Carnaúba 450 

dos Dantas estar sendo prejudicada pelas ausências dela, podem ter certeza que 451 

vou estar cobrando também por meio de documento, Ana Maria não foi transferida 452 

hoje, inclusive, o blogueiro Anderson me mandou um questionamento, e com minhas 453 

palavras tentei esclarecer, diga-se de passagem, foi a melhor pessoa que podia 454 

responder; toda essa estrutura além de ter a indicação do próprio diretor por saber 455 

da competência e da qualidade dela, ela também tem autorização e o aval do corpo 456 

técnico a nível estadual, em relação as indicações, quando se cita terceiros, aí vossa 457 

excelência que já citou que o esposo dela tinha dito a alguém, já é algo que foge da 458 

minha ossada,mais o que posso dizer a vocês hoje, Ana Maria não foi transferida do 459 

município de Carnaúba dos Dantas, assim enquanto ela esteve e estar prestando 460 

assessoria há mais de quatro anos, nesse período ela teve que se ausentar, e se a 461 

portaria da época tivesse surgido com alguma finalidade desse tipo, como por 462 
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exemplo, estamos concluindo agora o projeto piloto de combate a desertificação, e 463 

vai precisar de capacitações de outros municípios, se tivesse havido um documento 464 

com a redação dessa natureza, e dialogado, como vossa excelência mesmo disse, 465 

mesmo sendo um poder publico, mais quando assumiu aqui e conversou com 466 

servidores, talvez não teria nem tido esse desgaste perante o que aconteceu, mais 467 

enfim, o que poderia colaborar com vocês seria isso, e dizer que de fato, o 468 

documento que foi publicado ela não estar transferida do município de Carnaúba dos 469 

Dantas. José de Azevedo Dantas – agradeço o aparte, mais no meu resumo citei o 470 

nome, porque na época foi varias pessoas que citou que tinha sido eu, da outra vez 471 

não participei do manifesto, mais fosse agora, ia sim, porque ela é muito 472 

competente. João Maria Luciano – fico muito feliz com o trabalho que Hugo 473 

Estourado esta fazendo através da musica, e levando o nome do artista 474 

carnaubense para outros estados. Quinta feira passada estive presente na Roda 475 

Comunitária no conjunto João Henrique Dantas, também esteve presente o vereador 476 

Fabiano Pacômio e vereadora Marli de Medeiros, na ocasião estiveram presentes 477 

Secretários Municipais, e população local, onde foi abordado o assunto do lixo 478 

eletrônico, como usar a lixeira que vai ser implantada.Marli de Medeiros Dantas em 479 

aparte – disse que a inauguração dessa lixeira estar prevista para o dia 01 de 480 

outubro, e os eco pontos que vão ser instalados será na secretaria de agricultura, 481 

meio ambiente e pesca – no Horto Florestal, em outros pontos, principalmente em 482 

locais de comercio uma idéia do vereador Fabiano que já foi acatada que fosse 483 

colocado em outros pontos, na reunião, no dia 01 de outubro a gente vai em campar, 484 

para que seja bem distribuída dentro do município, como também na zona 485 

rural. João Maria Luciano – realmente é muito importante, porque o lixo eletrônico 486 

tem muita radiação, foi uma brilhante idéia através do secretário Mucio junto com 487 

outras parcerias, o IF Campus de Picui/PB também estar com essa parceria, 488 

inclusive, há alguns dias atrás fui convidado para fazer parte dessa parceria na 489 

questão do corte dos pneus, disse que estou disponível. Na sexta feira esteve 490 

presente no Centro Pastoral Dom José Adelino Dantas, em parceria com o Beco 491 

Cultural e a prefeitura municipal, foi um grande evento a Peça Teatral “Chico 492 

Jararaca”, com um bom publico, agradecer a todos que estiveram envolvidos nesse 493 

evento. Falou do ponto muito positivo sobre os poços, que através deles estar sendo 494 

colocado dessalinizadores, que são os poços por trás da APAMI, e no conjunto João 495 
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Henrique Dantas, o Exercito veio fazer a instalação dos dessalinizadores, vamos ter 496 

esses pontos estratégicos para ter uma água boa para beber, e uma boa opção para 497 

as pessoas mais carentes do município, que vão ter um gasto a menos no seu 498 

orçamento. Na Roda Comunitária foi abordado de como seria a manutenção pós 499 

essas instalações, e o secretário Mucio esclareceu que ficaria por conta do 500 

município.Fabiano de Araújo Medeiros em aparte – falou da preocupação que tem 501 

enquanto municípe, comentou também da destinação dos dejetos que são gerados 502 

pelos equipamentos, no conjunto habitacional João Henrique Dantas ja teve um 503 

equipamento, tanto é que a equipe do Exercito fez a restauração na estrutura física, 504 

porém, naquele local vai precisar que seja destinado os dejetos, já o poço situado ao 505 

lado da APAMI quando foi perfurado, veio porque era uma unidade de saúde, e na 506 

época eu enquanto secretário nós solicitamos perfurações de poços da operação 507 

carro pipa II, era pelo volume de atendimento a população e o que é preocupante 508 

naquele local, por ser um dos locais urbanos que nós temos, é não ter onde fazer 509 

esse tratamento, não é o tratamento de purificar a água, mais os minerais que saem 510 

da água que não são utilizados, por isso existe essa preocupação, porque por um 511 

lado se faz um trabalho de purificação, e por outro lado a gente vai dar um descarte, 512 

assim como lixo eletrônico, e outros materiais de resíduos sólidos, se faz necessário, 513 

até porque os dejetos vai prejudicar bastante o nosso solo, então, é pertinente que já 514 

comece um debate, uma discussão construtiva para que encontre uma alternativa de 515 

dar uma destinação correta, e aqui aproveito para deixar uma sugestão, que o 516 

vereador João Maria possa compartilhar com a equipe do Executivo, que pelo 517 

menos o do conjunto João Henrique Dantas veja a possibilidade de destinar próximo 518 

ao rio carnaúba para que se faça um plantio de capim, e o reservatório que vai 519 

receber essas águas ver a possibilidade de criação de peixe, é uma alternativa, que 520 

se faz necessário que seja debatido, e ver a logística se teria como executar.João 521 

Maria Luciano – realmente são opções positivas, essa informação posso levar as 522 

pessoas competentes que vão estar a frente dessa situação, e que procure fazer o 523 

melhor na reutilização desses dejetos. Na questão dos carros, saúde, realmente a 524 

saúde é uma prioridade, sabemos que o nosso estado, não só na gestão atual, mais 525 

que já vem numa decadência das gestão anterior, principalmente na saúde, no meu 526 

ponto de vista, o prefeito estar fazendo um bom trabalho na saúde. A questão dos 527 

carros as vezes estou presente em situações, fui chamado algumas vezes como 528 
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voluntario para ir a uma viagem pra Natal porque os motoristas estão todos no seu 529 

destino, muitos cidadãos que não tem condições de fretar um carro me procura para 530 

ir fazer um exame em outros municípios, muitas vezes pego o carro do meu filho 531 

para socorrer algum cidadão, e assim é o dia a dia, realmente não vai atender a toda 532 

demanda, ate porque todos os municípios passa por situação financeira, mais creio 533 

que o nosso município não estar muito ruim como outros estão.ANTES DE PASSAR 534 

PARA A ORDEM DO DIA, COLOCO EM TRAMITAÇÃO PARA A COMISSÃO DE 535 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: PROJETO DE LEI Nº 028/2019 – DE 536 

AUTORIA DA EDIL MARLI DE MEDEIROS DANTAS. Em seguida a Senhora 537 

Presidenta passou para a ORDEM DO DIA onde foram submetidas à discussão, 538 

votação e aprovação por unanimidade, as seguintes proposições:REQUERIMENTO 539 

Nº 033 /2019; INDICAÇÕES DO Nº 108, 109 E 110/2019; MOÇÕES DO Nº 048 AO 540 

051/2019.Como não havia mais nada a tratar, a Senhora Presidenta declarou EM 541 

NOME DE DEUS encerrada a sessão, convidando todos para se fazerem presentes 542 

a sessão seguinte, marcada para o dia 02 de setembro no mesmo horário e local de 543 

costume. Esta Ata foi lavrada no dia 30 de agosto de 2019, por mim, por 544 

mim, Cleonice da Silva Dantas, Recepcionista, que conforme achada será assinada 545 

por todos. Marli de Medeiros Dantas, Presidenta.  Marcelo de Medeiros Dantas, 546 

Secretário. 547 
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