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Ata da 2.133ª (dois milésimos centésima trigésima terceira) Sessão Ordinária da 1 

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

Norte, 5ª (quinta) 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 dois dias do mês de 5 

setembro de dois mil e dezenove (02/09/2019) às 10:00 (dez) horas, com a presença 6 

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

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

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

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

Pereira. A Senhora Presidenta declarou EM NOME DE DEUS aberta a sessão, cuja 11 

Ata da Sessão anterior foi dispensada da leitura. Em seguida, foram lidas pelo 12 

Secretário da Casa, as Proposições da Pauta: PROJETO DE LEI Nº 029/2019 – DE 13 

AUTORIA DO EXECUTIVO, QUE ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESAS DO 14 

MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, PARA O EXERCÍCIO 15 

FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE DECRETO 16 

LEGISLATIVO Nº 016/2019 – DE AUTORIA DO EDIL JOSÉ DE AZEVEDO 17 

DANTAS, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO CARNAUBENSE AO SENHOR 18 

ANTONIO MOREIRA BORGES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE 19 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 017/2019 – DE AUTORIA DO EDIL JOSÉ DE 20 

AZEVEDO DANTAS, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ CARNAUBENSE A 21 

SENHORITA GREICE DOS SANTOS SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 22 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 018/2019 – DE AUTORIA DO EDIL 23 

JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ 24 

CARNAUBENSE A SENHOR CARMEN LÚCIA DANTAS, E DÁ OUTRAS 25 

PROVIDÊNCIAS; REQUERIMENTO Nº 034/2019 – DE AUTORIA DO EDIL 26 

FABIANO DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE SOLICITA DO EXMº. SR. GILSON 27 

DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL, QUE SEJA ENCAMINHADO A 28 

ESSA CASA, CÓPIAS DAS AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PARA O USO DE 29 

COMBUSTÍVEL, COM A IDENTIFICAÇÃO (PLACA) DE CADA VEÍCULO, 30 

REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2017, 2018 E O PRIMEIRO 31 

SEMESTRE DE 2019. O PAPEL CONSTITUCIONAL DO VEREADOR É DE 32 

LEGISLAR E FISCALIZAR AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 33 
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TENDO COMO BASE O ART. 25 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL; 34 

REQUERIMENTO Nº 035/2019 – DE AUTORIA DO EDIL FABIANO DE ARAÚJO 35 

MEDEIROS, QUE SOLICITA DO EXMº. SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – 36 

PREFEITO MUNICIPAL, QUE SEJA ENCAMINHADO A ESTÁ CASA DE LEI, 37 

INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS – 38 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA 39 

DOS DANTAS/RN. O PAPEL CONSTITUCIONAL DO VEREADOR É DE LEGISLAR 40 

E FISCALIZAR AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, TENDO COMO 41 

BASE O ART. 25 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL; INDICAÇÃO Nº 111/2019 – DE 42 

AUTORIA DO EDIL MARCELO DE MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA AO EXMº 43 

SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL, QUE SEJA FEITO 44 

A TROCA DA BATERIA DE UMA DAS CONSERVADORAS DE VACINAS DA UBS 45 

PARTEIRA ELITA DANTAS – CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 46 

112/2019 – DE AUTORIA DO EDIL MARCELO DE MEDEIROS DANTAS, QUE 47 

INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL 48 

E AO ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA LOURENÇO – SECRETÁRIO 49 

MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO, QUE SEJA FEITO UMA 50 

VISTORIA EM TODA ESTRUTURA FÍSICA DA UBS PARTEIRA ELITA DANTAS – 51 

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 52 

RESTAURAÇÃO; INDICAÇÃO Nº 113/2019 – DE AUTORIA DO EDIL MARCELO 53 

DE MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE 54 

OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E AO ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA 55 

LOURENÇO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO, 56 

QUE SEJA FEITO UMA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA VALA QUE FICA 57 

LOCALIZADA NA RUA POR TRÁS DA CASA DE AMPARO “JOSÉ BERNARDO 58 

MARIMBA” – PRAÇA ANTONIO JUSTINO – CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; 59 

INDICAÇÃO Nº 114/2019 – DE AUTORIA DO EDIL MARCELO DE MEDEIROS 60 

DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – 61 

PREFEITO MUNICIPAL E AO ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA 62 

LOURENÇO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO, 63 

QUE SEJA COLOCADO PROTEÇÃO NAS PAREDES CONTRA O ATRITO DAS 64 

CADEIRAS DOS PACIENTES DA  UBS PARTEIRA ELITA DANTAS - CARNAÚBA 65 

DOS DANTAS/RN; MOÇÃO Nº 052/2019 – DE AUTORIA DE TODOS OS EDIS 66 
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QUE MANIFESTA VOTOS DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ 67 

ARAÚJO DANTAS, MAIS CONHECIDO POR ZÉ ADÍLSON,OCORRIDO NO DIA 27 68 

DE AGOSTO DE 2019; MOÇÃO Nº 053/2019 – DE AUTORIA DO EDIL MARFRAN 69 

DE MEDEIROS SANTOS QUE MANIFESTA VOTOS DE CONGRATULAÇÃO, 70 

LOUVOR E APLAUSO AO JOVEM HILDON HUGO DANTAS DE MACEDO, PELA 71 

APRESENTAÇÃO DE SUA MUSICALIDADE NO TERCEIRO BATE E FICA EM 72 

AREIA/PB.No PEQUENO EXPEDIENTE, os Vereadores Fabiano de Araújo 73 

Medeiros e Marcelo de Medeiros Dantas, defenderam suas Proposições já lidas 74 

no expediente. Prosseguindo, a Senhora Presidenta passou para o GRANDE 75 

EXPEDIENTE,usaram da palavra os Vereadores: Marcelo de Medeiros Dantas –76 

voltou a falar da UBS Parteira Elita Dantas, tem inúmeros defeitos a olho vivo, não 77 

tem um ano de inauguração, e estar um desperdício, todo deteriorado fica uma 78 

situação de um prédio novo, mas danificado, e o prefeito tem como notificar a 79 

empresa, porque é dinheiro publico jogado fora, material de péssima qualidade que 80 

foi colocado lá, se o prefeito não fizer isso, a responsabilidade é dele, essa 81 

Indicação já foi solicitada, o prefeito tem coragem de ir pra uma radio falar de 82 

irresponsáveis dos ex-prefeitos, mais dê nomes aos irresponsáveis, não se esconda 83 

atrás de um microfone, porque a população precisa saber quem foi que retirou o 84 

dinheiro, recolheu na fonte e não passou o dinheiro para o INSS, cadê esse 85 

dinheiro? Cadê que não manda o convenio de Picui/PB pra gente ver, porque se ele 86 

estiver certo, eu não faço cerimônia, vou defender mesmo sem gostar dele, agora, 87 

que envie as informações que pedimos, porque somos pagos para investigar, 88 

fiscalizar, mais ele não manda, porque tem coisa errada, se não tivesse coisa errada 89 

ele mandava, está lá um entulho por trás da Casa do Idoso, até vou conversar com 90 

Daniel se aquele entulho é da Casa do Idoso, porque se fora responsabilidade é da 91 

Casa do Idoso recolher, se o prefeito não enviar as documentações pra essa Casa,, 92 

se a gente executar o artigo 25,  tem gente que vai perder o emprego, como é que 93 

vou investigar uma situação dessa, não tem como investigar, o prefeito mande que 94 

nós vamos estudar pra ver se estar certo, como por exemplo, uma criança  de quatro 95 

anos que estar precisando de uma laringoscopia, já faz dois meses que colocou de 96 

urgência, e a mãe dela me relatou que sexta feira procurou Visa – responsável pela 97 

regulação, e ela disse que não tem nem previsão, já fui varias vezes procurar, 98 

porque precisa de uma anestesia, e não tem, a mãe estar se queixando que a 99 
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criança estar ficando rouca, sem voz, porque fica uma situação da secretaria, 100 

crianças precisando, e não tem, disse a ela que só podia levar para o ministério 101 

publico, vou me referi ao prefeito, porque ele é o gestor, se ele tem dinheiro para 102 

fazer contratação de carro e outras coisas a mais para o luxo dele, também tem uma 103 

criança de nome João Miguel Dantas de quatro anos com o diagnostico de urgência, 104 

como outros e outros, lá na secretaria pede para o pai ou a mãe da criança pedi 105 

outra requisição, já faz um ano e dois meses que estar lá, eles pedem outra pra ficar 106 

mais perto, e enganar o povo, porque Mariluce de Lero não é mulher de mentira e é 107 

o neto dela que estar precisando disso, aí fica essa situação, mais tem dinheiro pra 108 

festa, não sou contra festa, desde que tenha dinheiro, já falei para as duas mães, 109 

que leve a causa para o ministério publico, no dia que estiver tudo certo, eu digo, o 110 

prefeito é arrochado, é forte, agora, fica uma situação do prefeito não faz o convenio 111 

com Picui/PB porque é caro, já a COPIRN, se precisa de exames lá em Mossoró, 112 

Ceará Mirim, não tem carro pra ir, é uma vergonha pra um prefeito desse, de um 113 

novo tempo que ajudei a botar, mais me arrependo, porque ele me enganou dizendo 114 

que a saúde ia funcionar, 53 pessoas precisando de consultas com o 115 

Reumatologista, não vou falar da secretaria e nem da reguladora, o fraco é o 116 

prefeito, saiu uma ressonância de uma criança pra o sábado, não colocaram o 117 

diagnostico de urgência, é mil trezentos e cinqüenta reais, um pai de família que 118 

ganha um salário mínimo não tem condições de pagar, aí falei, coloque na justiça, 119 

sabe porque ele não bota, porque a saúde é tríplice, estado, município e federal, 120 

porque se botar, volta contra ele mesmo, dê o advogado sem ser pela prefeitura, 121 

como se fosse particular, soube que tem um paciente que morreu aqui, tinha um 122 

exame lá, mais a família ainda não me autorizou a falar, se me autorizar, rasgo aqui 123 

e chamar essa cabra safado esse prefeito, são atitudes, a prevenção ainda continua 124 

sendo o melhor remédio para o problema de saúde, faça o convenio com Picui/PB, 125 

porque diz que lá custa mais caro.José de Azevedo Dantas em aparte – disse que 126 

o vereador esqueceu que fomos participar de uma reunião na cidade de Cubati/PB, 127 

aonde uma pessoa lá tirou as nossas duvidas, e até discutimos isso aqui, já faz 128 

tempo, aonde ele disse de fazer uma audiência publica, agora, lá o convenio só dar 129 

direito os exames para os municípios de outro estado só não tem direito aos 130 

hospitais, mais como o paciente é do RN, aí é fácil, essa semana doutor Adolfo, 131 

ligou pra lá, e conseguiu dois internamentos, porque dar direito, eles conseguem 132 
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dentro da PB, nesse caso falarmos com a pessoa pra vir para a audiência publica e 133 

explicar.Marcelo de Medeiros Dantas sempre diz, para enviar a documentação 134 

para aqui, não pude ir pra essa audiência, a nossa COPIRN só dar direito aos 135 

exames, não dar direito a internação, estou entendendo perfeitamente, estávamos 136 

compactuando o consorcio, não era o hospital, e o que estou é das 53 pessoas é 137 

consulta, que o irresponsável do prefeito fez um convenio com a COPIRN, e estar aí 138 

o povo sofrendo, infelizmente enquanto o prefeito não estiver pulso para resolver as 139 

coisas, a prefeitura cheia de carros, e dizer que não tem carro pra levar essas 140 

pessoas, porque ele não contrata FAN pra Ceará Mirim, uma cidadã com mais de 90 141 

anos machucou a perna e precisou de uma ambulância para levar ela, e não tinha, 142 

mais temos um funcionário bom, que veste a camisa e disse, vamos, porque ela ia 143 

pagar cento e trinta reais pra ir a Caicó, a consulta de cento e cinqüenta reais com 144 

doutor Silvio Santos, e a ambulância estava aí, isso é uma má gestão, que o povo 145 

pobre precisa e tem que tirar de onde não tem, mais com meia hora depois apareceu 146 

a ambulância, cadê que ele veio aqui dizer as ações que fez, venha, porque tenho 147 

umas perguntinhas pra ele.José de Azevedo Dantas defendeu suas proposições; 148 

disse que no ano de 2020 vai fazer 16 anos que esta vereador nessa Casa, até 149 

agora não entrava com titulo de cidadão a pessoas que não morasse em nosso 150 

município, sempre homenageia aquelas pessoas que adotou Carnaúba dos Dantas 151 

como sua cidade,  disse que participa de todas as igrejas que existe em Carnaúba 152 

dos Dantas, mas, me considero católico, em uma conversa no grupo de Whatsapp, 153 

Marcelo de Rosilda disse que estava com um projeto de trazer o Padre Antônio 154 

Maria e a Irmã Greice pra Carnaúba dos Dantas, o Padre onde percorria com seus 155 

shows sempre recebia titulo de cidadão nas cidades que passava, e como ele estar 156 

terminando a sua turnê de shows pelo Brasil a fora, Marcelo perguntou se poderia 157 

entrar com esses títulos de cidadãos e a Comenda Dom Adelino Dantas, que o 158 

mesmo ia fazer de tudo para trazer o Padre pra fazer um show em Carnaúba dos 159 

Dantas, dessa vez seria um show gratuito, e as despesas aéreas o pessoal da igreja 160 

é quem estar levantando esse dinheiro pra pagar, o show seria com a Banda da 161 

igreja – Cavaleiros de Cristo, além de pregar a missa no dia 24, fazia o show, assim, 162 

estou entrando com esse projeto em nome deles dois. Dizer  ainda que podíamos 163 

muito bem convocar o diretor do consorcio de Picui/PBpara vir participar da sessão 164 

dessa Casa, e passar pra gente a realidade do consorcio.Maria Josiene de Macedo 165 
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Dantas Pereira em aparte disse que seria interessante, até quando Maria das 166 

Vitorias – ex-secretária de saúde veio nessa Casa, comento se sobre isso, que 167 

viesse representantes, da COPIRN, AMSO e de Picui/PB, seria interessante, pra 168 

cada um expor o que tem de valores, e o que teria de benéfico, para podermos 169 

analisar, porque não adianta só o consorcio de Picui/PB vir aqui, se a gente não tem 170 

muita noção em relação aos outros.Marcelo de Medeiros Dantas em aparte – falou 171 

dos requerimentos solicitando os valores dos exames da AMSO, COPIRN, e como 172 

ele alegava que não fazia o de Picui/PB, por exemplo, lá teria que pagar doze mil 173 

reais, e ia ter tantos exames, então, fica isso de boca, infelizmente não mandam pra 174 

gente a documentação para que possa analisar, se é inviável o convenio de Picui/PB 175 

não tenho informações concretas, é papel, porque o cidadão quando cobra da gente, 176 

aí diz, vamos ali à Câmara que tem uma copia para o cidadão ler, mas não vem 177 

nenhum documento, agora, fica a gente aqui feito pato, e eles não envia a 178 

documentação, e são obrigados, tem 30 dias pelo artigo 25 da lei orgânica, se a 179 

gente for executar a lei orgânica na promotoria, tem gente que vai se lascar, vai 180 

perder o emprego, estão querendo que a gente faça isso.José de Azevedo Dantas 181 

– sobre a saúde, na ultima sessão também discutimos, nós como vereadores é bom 182 

fiscalizar se essas pessoas que estão indo pra Natal nos carros do município, se 183 

estão indo a passeio, porque exames estar saindo, vendo uma reportagem sobre a 184 

cidade de Bento Fernandes, uma cidade de cinco mil e quinhentos habitantes, 0.6 185 

igual o município de Carnaúba dos Dantas que tem uma faixa de nove mil 186 

habitantes, recebe o mesmo repasse do FPM, já aqui recebe muito repasse do 187 

ICMS, IPVA e outras coisas, não sei o que estar acontecendo naquela cidade onde 188 

o prefeito decretou falência, a gente sabe que tem cidade que faz eventos de 189 

emancipação política com bandas bem cara, pelo que vejo em Carnaúba dos Dantas 190 

as bandas não são tão caras, mais hoje em dia se o município quer economizar tem 191 

que acabar com tudo isso, pode até fazer eventos com os pratas da casa, atéo atual 192 

governo vem economizando, porque houve um desgaste muito grande no 193 

país.Marfran de Medeiros Santos– defendeu a Moção nº 053/2019, a Hildon Hugo 194 

pela apresentação de sua musicalidade no terceiro Bate e Fica na cidade de 195 

Areia/PB, o mesmo já foi convidado para se apresentar dois dias no Evento em 196 

Alagoa Grande/PB, e já ficou pré agendado pra ele tocar em Areia/PB também ano 197 

que vem no 4º Moto Fest,  e que nada mais justo parabenizar esse jovem, que 198 
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sabemos das suas dificuldades, temos que dar apoio aos músicos locais; agradecer 199 

o convite da associação do Sitio Xique Xique, a pessoa de Lili que me enviou o 200 

convite, estive presente lá na associação, o vereador Fabiano também esteve lá, já 201 

tem 50 sócios, a associação estar crescendo, e uma das coisas que citamos lá, é 202 

para não misturar política no meio da associação, pra que amanha ou depois os 203 

sócios não comecem a sair da associação por causa de política, fui lá como 204 

vereador, coloquei a disposição na associação pra gente marcar uma reunião lá  na 205 

Assembléia com o deputado Kleber, pra ver o que ele pode estar oferecendo de 206 

projeto para a associação, não é só com a associação do Xique Xique, estamos 207 

aberto a qualquer associação, desde a hora que não queiram misturar política, 208 

porque sabemos que dentro de Carnaúba dos Dantas tudo se fala em política, a 209 

reunião foi muito proveitosa, estava também presente outros representantes da 210 

prefeitura municipal, o secretario de agricultura, pesca e meio ambiente  Múcio e o 211 

secretario de obras Laércio inclusive, falou o mesmo falou que aquele prédio foi 212 

cedido para a associação, para ficar usando, em parceria com a prefeitura municipal, 213 

disse ainda que o prédio irá passar por uma reforma, onde a prefeitura vai entrar 214 

com recurso em questão de cimentos, tintas, e a associação entrará com a parte de 215 

mutirão para fazer a limpeza, já foi acertado que vai iniciar dia 07 de setembro, das 216 

06:00 horas até meio dia, achei muito bacana essa questão, são agricultores que 217 

estão preocupados de estar melhorando a sua situação no campo; falou do 218 

programa que estamos agora com o deputado Kleber, esse programa já existe, é 219 

mais uma opção, que teremos para oferecer a comunidade de Carnaúba dos Dantas 220 

10 tipos de medicação já estão sendo conversada com as pessoas que  pega as 221 

fraldas, e queira participar do projeto também, então, são mais medicações que todo 222 

dia tem dentro da farmácia lá em Currais Novos pra gente poder estar ajudando as 223 

pessoas que necessite; ainda falar que foi alavancada as eleições do conselho 224 

tutelar, e não poderia aqui deixar de falar, que é algo muito importante para as 225 

crianças e adolescentes, sabemos das dificuldades que existe dentro do conselho 226 

tutelar pra coisa acontecer, lógico que todos que estão lá são responsáveis, e vão aí 227 

agora correr atrás das suas eleições, o eleitor hoje não tem interesse em votar no 228 

conselho tutelar, podemos alavancar isso através da Casa, para conscientizar a 229 

população que é necessário votar naqueles representantes. Marcelo de Medeiros 230 

Dantas em aparte – se possível saber do coordenador se poderia ceder o espaço 231 
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da Casa pra eles mostrarem os projetos, é muito importante isso, não sei se pode, 232 

tem que ver essa questão, porque são cinco votos, e são dez candidatos, e o eleitor 233 

pode votar em cinco candidatos. José de Azevedo Dantas em aparte – inclusive, 234 

não sei se é pelo ministério publico, tem muitas cidades que a próxima eleições do 235 

conselho tutelar só vai poder votar em um candidato, já estão enviando os projetos 236 

pras Câmaras, é até interessante isso. Marfran de Medeiros Santos  hoje a gente 237 

sabe que pode votar em cinco pré candidatos, tenho a pessoa que vou votar, como 238 

os demais vereadores também, mais fica aqui o apelo a comunidade pra se fazer 239 

presente no dia da votação, o cidadão não é obrigado a ir votar, é muito importante 240 

para o desenvolvimento do município em relação a criança e ao adolescente, a 241 

gente precisa ver com a administração que cuida da questão dos conselheiros, em 242 

eles vir a essa Casa e falar de suas ações como conselheiros. João Maria Luciano 243 

– falou da audiência publica que aconteceu na Casa Legislativa sobre o futuro da 244 

escola estadual Caetano Dantas e da escola isolada da Rajada, e logo após a 245 

audiência publica, houve uma reunião sobre a vinda do Padre Antonio Maria, e ficou 246 

decidido que o evento será em frente a Igreja de São José no dia 24 de outubro, na 247 

véspera da festa de Nossa Senhora das Vitorias, e foi levantado a questão do local 248 

onde vai ficar o parque de diversão, sabemos que nos anos anteriores o parque 249 

ficava na rua da Igreja, e devido a vinda do Padre, também vai ter um grande 250 

numero de Romeiros, e o espaço vai ficar pequeno com a quantidade de pessoas 251 

que vem assistir o show do Padre, creio que o prefeito e sua equipe vai ver isso, e 252 

tentar levar o parque pra outro local para que fique totalmente livre aquele espaço, 253 

com certeza vai vir um grande numero de pessoas das cidades vizinhas e de outros 254 

estados pra esse grande evento. Esteve presente no ultimo dia da semana cultural, 255 

onde tinha a feirinha cultural com os cidadãos mostrando suas comidas, seus 256 

trabalhos, e um grande show na Praça Caetano Dantas, e uma grande apresentação 257 

com o palhaço mirim pirim pim pim, surpreendi com um grande numero de cidadãos 258 

carnaubenses que veio prestigiar o evento em praça publica, uma criança de dez 259 

anos de idade com um grande talento, Carnaúba dos Dantas estar de parabéns com 260 

tantos talentos; falou do desfile cívico no Povoado Ermo da escola Francisco 261 

Macedo, um grande show de apresentação, a gente ver como aquela comunidade 262 

se dedica, parabenizar a todos que estiveram a frente do desfile, a Fanfarra deu um 263 

show a parte.Marli de Medeiros Dantas iniciou falando do conselho tutelar, dizendo 264 
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que é importante que a gente faça um trabalho com eles, até para tirar duvidas em 265 

relação ao papel do conselheiro, e também como é o procedimento de uma eleição 266 

do conselho tutelar, já fui conselheira, e o trabalho do conselho tutelar é bem mais 267 

diferente do que o trabalho do vereador, é mais difícil e mais complicado, recebe 268 

mais criticas até do próprio vereador; em relação aos trabalhos da Casa, falou da 269 

aula inaugural do curso de cuidador de idosos com muito sucesso, uma procura 270 

imensa pra esse curso, até porque, o vereador Marfran estava comigo na hora que 271 

conversei com Juçara Medeiros, lembrei-me dela, porque ela é uma cuidadora 272 

social, o cuidador de idosos tem algumas modalidades, e a pessoa que cuida de 273 

seus entes queridos em casa, chama-se cuidador social, ela me disse que tem esse 274 

curso, ela conseguiu esse curso através de Carlinhos do Inaraí, teve que se deslocar 275 

de Carnaúba dos Dantas até Natal pra poder fazer esse curso, por aí à gente vai 276 

vendo a dimensão que é, e que precisa valorizar as parcerias, praticamente a custo 277 

é zero pra nosso município a nossa única despesa é com a remoção da professora 278 

de Caicó a Carnaúba dos Dantas, e com alimentação dela, foi um sucesso total a 279 

aula inaugural, continua sendo procurado, as pessoas querendo fazer esse curso, 280 

parabenizar mais uma vez essa parceria que nós temos com a UERN Campus 281 

Caicó, pela dimensão e pela grandiosidade que nós estamos conseguindo pra 282 

Carnaúba dos Dantas através desses cursos;com relação a audiência que 283 

aconteceu sobre os destinos da escola isolada da Rajada e a escola estadual 284 

Caetano Dantas, foi muito bem esclarecido através do chefe da 9ª DIREC Agnaldo, 285 

que agora se chama DIREC, na verdade, Agnaldo chegou aqui meio espantado, 286 

senti nos olhos dele que vinha com outras informações, não era a informação que 287 

estava no documento que foi lido aqui enviado pelo ministério publico a essa Casa, 288 

estava tendo outra ideia a respeito da audiência publica, quando ele tomou 289 

conhecimento, então, os esclarecimentos dele já disse tudo, não precisou de 290 

discussão, nem de movimento, foi tudo muito bem esclarecido e o que ficou 291 

resolvido, é que estamos montando um relatório, para que as escolas continuem 292 

funcionando, mais que seja cedido em outros horários pra comunidade, para 293 

projetos comunitários, tanto da cidade de Carnaúba dos Dantas, como a da 294 

comunidade Rajada,o ex-vereador Marcos de Elita deu a ideia, que esse salão 295 

principal fosse doado a comunidade para inúmeras atividades, sabemos que 296 

Carnaúba dos Dantas tem essa deficiência, a gente não tem um local grande pra 297 
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organizar nossos eventos, após terminar o relatório, será enviado ao ministério 298 

publico o resultado dessa audiência publica.Na sexta feira aconteceu também a 299 

audiência publica para discutir assuntos sobre políticas publicas de pessoas com 300 

deficiência, a audiência foi proveitosa em partes, o assunto é pertinente, importante, 301 

agradeço a ideia do vereador Fabiano e da vereadora Maria Josiene, mas, na minha 302 

opinião, a falha maior foi o tempo que foi muito extenso, e da próxima vez que a 303 

gente faça uma audiência publica desse tipo, pra discutir assuntos pertinentes pro 304 

município, que a gente não desperdice tanto tempo com pessoas que não tem 305 

conhecimentos do que acontece na nossa realidade, tomaram tempo falando 306 

assuntos que as vezes não era de interesse da própria audiência, fica aqui minha 307 

observação; já que iniciei falando sobre parcerias, desde o presidente José de 308 

Azevedo foi empossado, pra que a gente traga parcerias aqui pra nosso município, 309 

através de instituições, como sabemos, as instituições hoje são parceiras dessa 310 

Casa Legislativa, mais eu pessoalmente como vereadora estou indo quinta feira para 311 

Currais Novos, e só vou poder falar sobre essa parceria com a UNP que tem o Polo 312 

de Currais Novos, na próxima reunião com o resultado que trouxer, tenho certeza 313 

que Carnaúba dos Dantas vai ganhar muito com isso, iremos ter grandes benefícios 314 

através dessa parceria, tenho lutado bastante, justamente em relação a educação, 315 

porque que é a única coisa que transforma o ser humano; parabenizar  a escola do 316 

Povoado Ermo pelo brilhante desfile cívico, e as apresentações, que, com toda 317 

simplicidade, aquele povoado consegue tocar nossos corações, o tema foi sobre o 318 

meio ambiente, o que me chamou mais atenção foi o grupo de crianças que 319 

apresentaram a sensibilidade sobre as pessoas que foram vitimas de Brumadinho – 320 

MG, foi bastante emocionante, muito organizado, o povoado Ermo sempre 321 

surpreende com suas apresentações, a Fanfarra que já é a menina dos olhos do 322 

povoado Ermo, fez uma belíssima apresentação, estão todos de parabéns; ontem foi 323 

a abertura da Pátria no município de Carnaúba dos Dantas, estive presente, quem 324 

apresentou a abertura foi o Balde Lata, é um magnífico projeto encampado pelo 325 

nosso grande musico e artista Vitor Meneses; gostaria de chamar atenção de todos 326 

os colegas vereadores, e não sei se já estão por dentro do que vai acontecer esse 327 

ano nas festividades da festa de outubro, uma das preocupações é a questão da 328 

interdição de ruas, segundo o projeto que foi apresentado, esse ano vai haver 329 

interdição de mais uma rua, acho que isso é motivo de se preocupar, e conversar 330 
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com os organizadores, porque não é viável mais uma rua ser interditada, 331 

praticamente só vai ficar a rua Tonheca Dantas desobstruída, já mostrei isso para o 332 

secretário de obras, mas o mesmo acha que tem, e a maioria decidiu na reunião que 333 

vai dar certo dessa forma, a idéia que dei é que coloque o parque na rua que pega a 334 

Câmara e vai até a prefeitura, porque praticamente não tem moradores. João Maria 335 

Luciano em aparte disse que se teve a idéia do parque ser colocado na rua que fica 336 

a loja de Elenusca, só não sabe se cabe, de qualquer forma tem os pontos 337 

comerciais.José de Azevedo Dantas em aparte disse que se fosse o prefeito, 338 

colocava na rua que fica a Câmara e a prefeitura, porque é a única que não vai 339 

atrapalhar, já na rua da loja de Elenusca pra cá também tem vários pontos 340 

comerciais, e vou defender o nosso comercio.Nilson da Costa Araújo em aparte 341 

falou da questão de interditar as ruas, na festa de março foi testemunha, onde já 342 

estava fechado do lado Igreja, a Tonheca Dantas, e para descer com o caminhão, 343 

encontrou um bêbado que estacionou em frente a João de Gelmires, teve que 344 

colocar uma cinta no carro e puxar, porque não tinha por onde fazer a manobra do 345 

caminhão, em sua opinião não acha viável fechar. Marli de Medeiros Dantas – 346 

então, seria até uma forma de elaborar um documento, se todos concordarem, a 347 

gente faz, assina e entrega ao secretário, e pede a ele que traga pra essa Casa pra 348 

gente discutir, é importante a opinião da Casa, vou fazer um documento e pedi que 349 

venha a essa Casa pra gente discutir; sobre o Padre Antônio Maria, vai ser feito uma 350 

campanha para conseguir as passagens, porque o restante é gratuito.ANTES DE 351 

PASSAR PARA A ORDEM DO DIA, COLOCO EM TRAMITAÇÃO PARA A 352 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: PROJETO DE LEI 353 

Nº 029/2019 – DE AUTORIA DO EXECUTIVO,QUE ESTIMA RECEITA E FIXA 354 

DESPESAS DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, PARA O 355 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.Em seguida a 356 

Senhora Presidenta passou para a ORDEM DO DIA onde foram submetidas à 357 

discussão, votação e aprovação por unanimidade, as seguintes proposições: 358 

PROJETO DE LEI Nº 028/2019; PROJETO DE LEI Nº 026/2019; PROJETO DE LEI 359 

Nº 023/2019; PROJETO DE LEI Nº 024/2019; PROJETO DE LEI Nº 021/2019; 360 

REQUERIMENTOS Nº 034 E 035 /2019; INDICAÇÕES DO Nº 111, 112, 113 E 361 

114/2019; MOÇÕES Nº 052 e 053/2019.Como não havia mais nada a tratar, a 362 

Senhora Presidenta declarou EM NOME DE DEUS encerrada a sessão, convidando 363 



234 
 

todos para se fazerem presentes à sessão seguinte, marcada para o dia 09 de 364 

setembro as 18:30 horas no mesmo horário e local de costume. Esta Ata foi lavrada 365 

no dia 05 de setembro de 2019, por mim, por mim, Cleonice da Silva Dantas, 366 

Recepcionista, que conforme achada será assinada por todos. Marli de Medeiros 367 

Dantas, Presidenta.  Marcelo de Medeiros Dantas, Secretário. 368 
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