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Ata da 2.134ª (dois milésimos centésima trigésima quarta) Sessão Ordinária da 1 

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

Norte, 6ª (sexta) 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 nove dias do mês de 5 

setembro de dois mil e dezenove (09/09/2019) às 18:30 (dezoito e trinta) horas, com 6 

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

Dantas, Marcelo de Medeiros Dantas, Nilson da Costa Araújo, Fabiano de 8 

Araújo 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 João Maria Luciano 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. Em seguida, foram lidas pelo 13 

Secretário da Casa, as Proposições da Pauta: PROJETO DE DECRETO 14 

LEGISLATIVO Nº 019/2019 – DE AUTORIA DA EDILMARLI DE MEDEIROS 15 

DANTAS,QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ CARNAUBENSE A SENHORA 16 

SEBASTIANA CÂNDIDO DOS SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 17 

REQUERIMENTO Nº 036/2019 – DE AUTORIA DO EDIL FABIANO DE ARAÚJO 18 

MEDEIROS, QUE SOLICITA DO EXMº. SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – 19 

PREFEITO MUNICIPAL E DO ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA 20 

LOURENÇO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO, 21 

INFORMAÇÕES DETALHADAS O DO POR QUE NÃO FOI CONCLUÍDA A 22 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA: ENG.º. JOSÉ ESTEVAM NETO, LOCALIZADA NO 23 

CONJ. HAB. SEU ANÍSIO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS 24 

DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 115/2019 – DE AUTORIA DA EDIL MARLI DE 25 

MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE 26 

OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E A ILMª SRª. RÚBIA RAQUEL DANTAS 27 

ROQUE – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SEJA INSERIDA A 28 

DISCIPLINA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS NA GRADE 29 

CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO, PARA O ANO DE 30 

2020; INDICAÇÃO Nº 116/2019 – DE AUTORIA DA EDIL MARLI DE MEDEIROS 31 

DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – 32 

PREFEITO MUNICIPAL AO ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA LOURENÇO –33 
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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO, QUE 34 

BUSQUEM MEIOS DE COLOCAR TABELAS DE BASQUETE NA QUADRA DE 35 

ESPORTES JOSÉ PEREIRA DA SILVA (ZÉ OI) NO BAIRRO SÃO JOSÉ – 36 

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 117/2019 – DE AUTORIA DA EDIL 37 

MARLI DE MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS 38 

DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL, QUE SEJA FEITO UMA 39 

CONSCIENTIZAÇÃO COM TODOS OS FEIRANTES NA FEIRA LIVRE DE 40 

DOMINGO PARA QUE ELES NÃO ESTACIONE EM CIMA DA FAIXA DE 41 

PEDESTRES E NEM NA ACESSIBILIDADE DAS CALÇADAS – RUA JUVENAL 42 

LAMARTINE - CENTRO   – CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 43 

118/2019 – DE AUTORIA DA EDIL MARLI DE MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA 44 

AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL 45 

AO ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA LOURENÇO – SECRETÁRIO 46 

MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO, QUE SEJA FEITO UM 47 

CONSERTO NA ACESSIBILIDADE DA CALÇADA DO INSTITUTO MUNICIPAL 48 

JOÃO CÂNDIDO FILHO – RUA JOSÉ VENÂNCIO - CENTRO   – CARNAÚBA DOS 49 

DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 119/2019 – DE AUTORIA DO EDIL MARFRAN DE 50 

MEDEIROS SANTOS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE 51 

OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL, AO  ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA 52 

LOURENÇO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO 53 

E AO EXMº SR. MANOEL MARQUES DANTAS – DIRETOR DO DEPARTAMENTO 54 

DE ESTRADAS E RODAGEM DO RN – DER, QUE SEJA ESTUDADO A 55 

VIABILIDADE DE IMPLANTAR UM REDUTOR DE VELOCIDADE DEPOIS 56 

DOPÓRTICO DA ENTRADA DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN – BAIRRO DOM 57 

ADELINO DANTAS, NA RN 288; INDICAÇÃO Nº 120/2019 – DE AUTORIA DO 58 

EDIL FABIANO DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON 59 

DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E AO  ILMº SR. MOARKZAN 60 

SANTOS – PRESIDENTE DA COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA 61 

DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, QUE SEJA 62 

INSTALADO (01) UM CHAFARIZ NA RUA: SOLDADINHO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, 63 

MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 121/2019 – DE 64 

AUTORIA DO EDIL FABIANO DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE INDICA AO EXMº 65 

SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E 66 
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AO ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA LOURENÇO – SECRETÁRIO 67 

MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO, QUE SEJA CONCLUÍDA A 68 

REDE DE ESGOTO DA RUA: JOÃO JUSTINO, CONJUNTO HABITACIONAL SEU 69 

ANÍZIO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN.No 70 

PEQUENO EXPEDIENTE, CONFORME O ARTIGO 216 – PARAGRAFO ÚNICO 71 

CONCEDE A PALAVRA AO SENHOR KLEITONDE MEDEIROS DANTAS – 72 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA,PARA QUE O MESMO FALE SOBRE 73 

ASSUNTOS REFERENTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS.Em 74 

sua explanação, disse que os festejos da festa terá inicio no dia 15 ao dia 25 de 75 

outubro, e esse ano vai haver algumas mudanças sobre a interdição de ruas, sobre 76 

o pavilhão cultural, algumas modificações de urgência pelo motivo da vinda do 77 

Padre Antônio Maria, motivo esse, grandioso para o município, no dia 24 ele ira 78 

celebrar a novena em nossa Matriz, e logo após vai fazer um breve momento, no 79 

máximo de cinco musicas, ele vem fazer um trabalho de evangelização,após ser 80 

publicada nas redes sociais, a Paróquia já recebeu mais de quatro ligações de 81 

caravanas da PB que vão vir para Carnaúba dos Dantas, então, o número de 82 

Romeiros que vão estar em nosso município poderá chegar a mais de cinco mil 83 

pessoas no dia 24 de Outubro; por isso já falou com Milton da questão do Parque de 84 

Diversão,por que não tem condições do parque ficar naquele local próximo a Igreja 85 

Matriz de São José, mais não é em todo local que vai colocar o parque, o 86 

responsável pelo parque já comunicou que fora daquele espaço fica inviável colocar 87 

brinquedo “samba”, por ser um brinquedo grande, toma muito espaço, e por 88 

Carnaúba ter muitos fios de alta tensão em alguns locais, foi montada uma 89 

comissão, e já foi feita a primeira reunião para debater e ver qual a melhor 90 

possibilidade de organizar a festa de outubro, e nessa primeira reunião foi dado a 91 

sugestão do parque de diversão ser colocado onde era antigamente, o dono do 92 

parque disse que não vindo com o brinquedo samba, pode ser colocado em 93 

qualquer outro local, a programação será: dia 20 a domingueira (feirinha), e dia 24 94 

véspera da festa, sugeri a rua da escola Caetano Dantas até a esquina da prefeitura, 95 

e ele disse que não tinha problema, ficamos para decidir,então, o parque ficando na 96 

rua principal vai ficar interditada, talvez a partir do dia 05 a 30 de outubro, a 97 

sugestão que dei, é levar a programação cultural, com o show musical também para 98 

a frente da Biblioteca Donatilla Dantas, estamos com o pensamento do lançamento 99 
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do livro de Vagner Cortes, e fecharia uma parceria com a Biblioteca pra ficar uma 100 

coisa bem organizada, aí movimentaria todo o centro da cidade, a domingueira do 101 

dia 20 e a festa do dia 24 ficar no mesmo local de antes, e as apresentações 102 

culturais com o show musical ficaria em frente a Biblioteca, o Padre montaria o 103 

pavilhão da Paróquia pra ficar lá, Deda fazia movimentação com os donos dos 104 

quiosques, para movimentar todo o centro; sempre digo, Carnaúba dos Dantas é a 105 

melhor cidade de interditar o centro, por ter a via de acesso que é a rua Tonheca 106 

Dantas que liga a entrada e saída da cidade sem problema nenhum,sobre a questão 107 

da opinião de ser em frente a Biblioteca, é porque Marcos de Elita estar organizando 108 

uma festa no dia 19 na escola Caetano Dantas, e não ficaria legal a gente jogar uma 109 

programação ao lado da escola Caetano Dantas, temos também uma programação 110 

dos Carnaubenses ausentes no dia 19, então seria um transtorno dois eventos um 111 

ao lado do outro. Iremos nos reunir novamente para bater o martelo e decidir como 112 

vai ficar com essa estrutura as pessoas vão chegar ao município e perceber que 113 

realmente estar em festa, já conversei com alguns empresários, e alguns não gosta 114 

dessa interdição do centro da cidade, diz que vai cair muito as vendas, e fui 115 

explicando quais os benefícios, porque, no período das festas é benefícios pra uns e 116 

outros não, mais para a maioria sim, depois do termino da festa de março fiz um 117 

levantamento de quanto Carnaúba dos Dantas arrecadaria no período festivo, e gera 118 

uma renda de 30% a mais no período das programações,Por fim falou que em 119 

outubro o Padre vai lançar o projeto de construção da imagem de Nossa Senhora 120 

das Vitorias, que vai ser um ponto riquíssimo, principalmente no setor turístico para o 121 

município de Carnaúba dos Dantas finalizando falou do agosto cultural que 122 

aconteceu de 12 ao dia 30, onde a feira teve uma boa repercussão, já estamos 123 

programando outra, e que da próxima vez traria  a relação dos gastos que teve na 124 

feira cultura, foi um  ponto positivo que tivemos, e convidou todos para o dia 14 125 

próximo sábado para o primeiro “Alto de São Francisco” no Povoado 126 

Ermo.Agradeceu a todos os vereadores pela oportunidade que lhe foi dada, porque 127 

sabe que os vereadores estão diretamente em contato com a população; pediu 128 

desculpas por ter enviado de ultima hora o convite para falar dos eventos  que serão 129 

realizados no período da festa de Nossa Senhora das Vitorias.Marli de Medeiros 130 

Dantas agradeceu a vinda do Secretário a essa Casa, sobre essa questão de contra 131 

tempo não vai agradar 100%, a grande maioria achando que dar certo, acho essa 132 
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programação excelente, e graças a Deus a festa vai voltar a ser como era antes, em 133 

relação a programação cultural  de ser em frente a Biblioteca, tem sentido bem 134 

interessante deu exemplo do Moto Fest que foi realizado naquele local, hoje aquele 135 

setor é um dos melhores locais pra se fazer festa, ontem foi realizada a feirinha  136 

beneficente naquele local, qualquer tipo de evento, lá é um local bastante adequado 137 

e o principal, não vai interditar muitas ruas, parabenizou pela decisão. Dando 138 

continuidade ao Pequeno Expediente, os Vereadores Fabiano de Araújo 139 

Medeiros, Marfran de Medeiros Santos e Marli de Medeiros Dantas, defenderam 140 

suas Proposições já lidas no expediente. Prosseguindo, a Senhora Presidenta 141 

passou para o GRANDE EXPEDIENTE,usaram da palavra os Vereadores: Marli de 142 

Medeiros Dantas agradecer aqui a todos que compraram a cartela do bingo, e tem 143 

certeza que todos através espírito solidário de ajudar, mais infelizmente, já foi 144 

explicado nas redes sociais, como também avisados através de telefone, o próprio 145 

presidente fez questão de montar uma equipe e ligar para avisar o motivo pelo qual 146 

deu esse contra tempo, problemas acontecem, não foi intencional, infelizmente o 147 

sistema não funcionou, eles conseguiram contratar um outro sistema, mais também 148 

não deu certo, mais já estar remarcado para o dia 22 de setembro, no terminal 149 

Turístico, onde será fechado e com direito a uma feijoada com todas as pessoas que 150 

compraram a cartela, felizmente as cartelas foram todas vendidas, Kleiton falou no 151 

encerramento cultural, queria parabenizar o secretário de cultura e todos os 152 

envolvidos pelo encerramento da semana cultural, foi um momento impar, tiveram 153 

varias apresentações, foram apresentados novos artistas, que foi o palhaço 154 

pirimpimpim; informar que iremos iniciar novamente outra etapa do curso de 155 

informática, essa semana irei procurar o professor Buriti que é a pessoa responsável 156 

pelo IFPB de Picuí, através das parcerias de projetos de extensão, pra gente 157 

também trazer um curso de inicialização de robótica para Carnaúba dos Dantas 158 

através de parcerias, vai depender apenas do material que eles  precisam para fazer 159 

as demonstrações, se a gente conseguir a liberação, em breve estaremos fazendo o 160 

curso de robótica, e publicando o inicio das inscrições, também informar a todos que 161 

próxima quinta feira iniciaremos a emissão de identidade, com a demanda das 2ª 162 

vias que são pagas, graças a Deus conseguimos instalar o sistema novamente, e 163 

quinta feira será a primeira etapa de uma lista de 200 pessoas, um dia na semana 164 

será atendidas 20 pessoas. Fabiano de Araújo Medeiros em aparte perguntou se 165 
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o equipamento vai continuar permanecendo o mesmo? Marli de Medeiros Dantas– 166 

graças a Deus, porque, no inicio do governo de Fátima Bezerra, ela tinha lançado o 167 

novo projeto que é todo digital, e pra isso iríamos ter uma despesa em torno de dez 168 

a doze mil reais pra poder trazer o novo projeto, mas, devido a inviabilidade de 169 

algumas Câmaras, ela atendeu ao pedido, e continuou com o antigo sistema; 170 

agradecer a todas as pessoas que estiveram a frente da feirinha que aconteceu em 171 

prol da Casa de Amparo, iniciar aqui pelo nosso funcionário Júlio Cesar pela força 172 

que deu na contratação das Bandas, graças a Deus deu muito certo; agradecer a 173 

todos que tiveram a sensibilidade de adquirir suas cartelas, agradecer a todos que 174 

direto ou indiretamente, porque tiveram muitas pessoas além daqueles voluntários 175 

que estavam ali por trás fazendo o seu trabalho, agradecer a Viviane que é uma 176 

pessoa de Petrolina/PE, que faz um belíssimo trabalho em Carnaúba dos Dantas a 177 

algum tempo, foi quem realmente enfrentou e colocou toda turma pra esse evento 178 

acontecer, agradecer também a todas as pessoas que se fizeram presentes ao 179 

evento, que foram lá com sua quantia mesmo pequena, comprar alguma coisa nas 180 

barracas, conseguimos vender tudo que foi fabricado, então, não poderia deixar de 181 

fazer esses agradecimentos, que Deus abençoe a todos. Marcelo de Medeiros 182 

Dantas iniciou sua fala dizendo que esteve visitando mais uma vez o CENAR, e fez 183 

alguns vídeos, é uma tristeza a situação que se encontra o nosso bem publico, ira 184 

enviar os vídeos para os vereadores terem ciência do abandono, vai ter que criar um 185 

instagram para colocar isso, porque o dinheiro do IPTU era para consertar o 186 

CENAR, os pedreiros não estão lá porque estão construindo a Praça do Povoado 187 

Ermo, isso é louvável, só que, quanto tempo ainda vai passar para consertar a 188 

estrutura, lá tem equipamentos novos da saúde, como cadeiras, biombo, juntos com 189 

outros encaixados cheios de pó, façam uma visita; se não tem utilidade, faça uma 190 

doação, mais não deixe o bem publico acabar, o nosso clube virou um deposito, até 191 

quando vamos perder uma estrutura daquela, já faz três anos que o prefeito estar no 192 

poder, e até agora não tomou nenhum iniciativa, lá tem trator, tanque pipa que 193 

poderia estar beneficiando o homem do campo que estar sem água, o prefeito 194 

enganou o povo dizendo que o dinheiro do IPTU seria para reformar o CENAR, 195 

como o resto das ruas que faz de metade disse que vai enviar um oficio pra Caixa 196 

Econômica solicitando informações do porque da rua Manoel Martiniano estar 197 

paralisada,  a rua José Estevam, estar lá a lagoa de captação, e não resolve, se 198 
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denunciar ao IDEMA, a prefeitura vai ser multada, quando transborda corre para o 199 

leito do rio, entrei com um Requerimento no mês de maio, onde foi enviado para a 200 

vigilância sanitária, agora estão alegando que falta a Cosern vir religar a energia, 201 

vou esperar dez dias, porque, quem vai denunciar ao IDEMA sou eu, o carro cheio 202 

de coco chega lá e despeja, isso é irresponsabilidade do senhor prefeito; sobre a 203 

laringoscopia, a cidadã foi obrigada a retirar a receita original, porque só faz o exame 204 

com a receita, ela disse que vai vender qualquer coisa de dentro de casa para pagar 205 

a laringoscopia e a saúde não anda, porque tem uma criança precisando de uma 206 

cintilografia, não posso me calar com isso, é irresponsabilidade do senhor prefeito, 207 

como temos casos que virou câncer, e o prefeito até chorou lagrimas de crocodilo, a 208 

pessoa hoje faz um tratamento, uma criança que até briguei na liga pra que 209 

antecipasse o exame, a prevenção ainda continua o melhor remédio pra que não 210 

venha uma coisa seria, a cidadã que faltou para diagnosticar, hoje estar fazendo 211 

radioterapia na boca, isso é uma vergonha; as ruas com esgoto a céu aberto, sobre 212 

as diárias do senhor prefeito, é um direito dele, mais vamos ter sensibilidade, sei que 213 

governar uma cidade é difícil, mais todos nós sabemos o que vamos enfrentar, se 214 

viemos pra essa Casa, vamos ser cobrados como somos, tem gente que já me olha 215 

atravessado porque cobro, mais também sou cobrado, não posso prevaricar das 216 

minhas funções até o ultimo dia do meu mandato nessa Casa, quer dizer, precisou 217 

eu investigar a UBS pra que fizesse um relatório, não precisa minha gente, o gestor 218 

tem que ir e ver, lá tem uma maquina de conservadora de vacina que é pra durar 16 219 

horas a bateria no caso de um blecaute, e a outra só dura 04 horas, porque a bateria 220 

não é boa, já fiz uma solicitação ano passado, refiz, porque, na hora que a vacina 221 

não estiver conservada, o anti vírus que estar introduzido nela pode até matar quem 222 

tomar essa vacina, vamos ver o que o senhor prefeito tem a fazer, ela ainda estar no 223 

período de garantia, ele tem que solicitar os consertos.José de Azevedo Dantas–224 

primeiramente parabenizar o secretário Kleiton pelas suas explanações referente à 225 

festa de outubro, gostou da ideia de trazer o parque de diversão pra esse setor da 226 

Câmara e prefeitura; parabenizar o presidente da Casa de Amparo – Daniel, e a 227 

todos os voluntários, principalmente a senhora presidenta dessa Casa - Marli de 228 

Medeiros que trabalha nessa causa há muitos anos; sobre as palavras do colega 229 

vereador Marcelo de Medeiros, já discutimos isso aqui sobre a saúde, o município de 230 

Carnaúba dos Dantas é a gestão que mais investe na saúde, sobre os calçamentos, 231 
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sabemos que é uma luta pra trazer de volta esses calçamentos, muita gente anda 232 

dizendo por aí que foi fulano de tal que liberou na época da emenda, lembro que tem 233 

emenda aqui de Fatima Bezerra, que foi na época de votar nela pra senadora, que o 234 

grupo do PMDB também apoiou ela, votei nela, e na época pedimos que ela 235 

arrumasse emenda no nome do grupo que estava apoiando-a, e na época, se não 236 

me engano, foi a senadora mais votada em Carnaúba dos Dantas, para governo, 237 

não votei nela, não posso dizer que arrumei emenda com a governadora; sobre a 238 

UBS do conjunto Seu Anísio, nós vereadores temos um pouco de culpa, já disse 239 

aqui varias vezes, porque toda obra que estiver sendo feita no município podemos 240 

fiscalizar, porque, esse é o papel do vereador, mas, a obra de calçamentos que estar 241 

sendo realizada no conjunto Seu Anísio estar sendo bem feita, parabenizou o senhor 242 

Humberto construtor dessa obra; sobre a educação, a secretária de educação vem 243 

fazendo um grande trabalho, ela trocou todas as carteiras que tinha lá da época do 244 

ex-prefeito Dr. Sérgio, aquelas carteiras estão sendo colocadas no CENAR, ótima a 245 

ideia de fazer doação e as que ficar lá, fazer leilão pra arrecadar dinheiro e terminar 246 

a obra da quadra de esporte do CENAR; ainda sobre o conjunto Seu Anísio, andei 247 

por todo aquele conjunto, rua por rua, e uma moradora me cobrou que tem varias 248 

ruas no escuro, e irei falar com o secretário de obras Laércio  para que troque todas 249 

as lâmpadas que estiver queimada no citado conjunto, cobraram também das pedras 250 

que fica no bairro Santa Rita, que se faça um esforço e tire aquelas pedras, nessa 251 

ultima campanha disse varias vezes que ia batalhar para tirar aquelas pedras das 252 

duas ruas, e vou cobrar; em relação ao esgoto, fazia dias que estava estourado, vi a 253 

preocupação de Laércio, mais também vou cobrar do prefeito, que a secretaria de 254 

agricultura não faça questão de liberar as maquinas para a secretaria de obras, 255 

porque ficar dizendo que não pode, porque vai pra tal local, quem estar sendo 256 

prejudicada é a população, a secretaria de agricultura e a secretaria de obras tem 257 

que estar unida, porque é uma das secretarias mais cobrada pela população é a de 258 

obras, vi a dificuldade do secretario Laércio no Monte do Galo com poucos 259 

funcionários pra cortar na mão, tendo uma retro escavadeira, da mesma forma que 260 

faço o governo, e pontuo o que estar sendo feito, também gosto de cobrar, porque 261 

nós vereadores somos muito criticados, mais uma vez quero parabenizar Kleiton 262 

porque ele veio aqui dialogar, foi uma ação muito boa dele em pedi o espaço e a 263 

senhora presidenta ter liberado, como ele mesmo falou, vai ter os pros e contra. 264 
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Maria Josiene de Macedo Dantas Pereira em aparte–não poderia deixar de 265 

parabenizar toda equipe, não só a prefeitura, em especial a secretaria de educação, 266 

pelo desfile cívico, mais um ano superou minhas expectativas em relação a 267 

participação, e com relação a organização, achei muito bonito, e pra vocês verem, 268 

quando uma coisa é bem organizada, as pessoas colaboram, porque antes as 269 

pessoas ficavam transitando, e ficava muito feio, e esse ano as pessoas 270 

respeitaram, a população também estar de parabéns pela questão de colaborar na 271 

organização do desfile cívico em Carnaúba dos Dantas. José de Azevedo Dantas– 272 

sobre o desfile, de dar os parabenizou ao blogueiro Juquinha pela transmissão 273 

através da TVJCN; parabenizar o Parelhense Formiga Preta pelo protesto que ele 274 

fez hoje entre a cidade de Parelhas e Santana do Seridó, ele teve a coragem de 275 

fazer um protesto pacifico, porque quem gostava de fazer protesto e agora estar 276 

levando as lapadas é a atual governadora Fatima Bezerra, e ainda faz, ele veio pra 277 

um evento na cidade de acari, e se preocupou mais em querer fazer um protesto, e 278 

Formiga fez o protesto sem prejudicar ninguém. Marfran de Medeiros Santos – 279 

parabenizou o jovem Daniel pelo excelente trabalho junto a Casa de Amparo, 280 

parabenizou também todos os voluntários que participaram da Feirinha em prol da 281 

Casa de Amparo, é muito gratificante ver como o carnaubense prestigiando o 282 

evento, muitas famílias estavam se confraternizando,e parabenizar a todos os 283 

envolvidos direto ou indiretamente pra que esse evento se tornasse realidade. 284 

Fabiano de Araújo Medeiros iniciou falando com muito respeito chamar a atenção 285 

novamente do Poder Executivo municipal no que se diz o projeto de lei que nós 286 

aprovamos nessa Casa, que a comissão de legislação teve o trabalho de apreciar o 287 

documento que veio do Executivo, e que poderá causar transtornos a saúde do 288 

nosso município em relação aos médicos, o projeto de lei que institui o regimento de 289 

plantão no valor do respectivo adicional por plantão hospitalar para médicos e 290 

enfermeiros efetivos e em contratação temporária, a comissão teve um trabalho, 291 

inclusive, de defender uma emenda que não era justo o profissional durante o seu 292 

plantão ele adoecer e perder o que ele tinha trabalhado, tivemos a preocupação, 293 

colocamos essa emenda, solicitamos informações ao Poder Executivo de onde 294 

estava vindo a tabela base, das informações que solicitamos, apenas uma foi 295 

enviado devido o setor o administrativo, no setor da secretaria de saúde, 296 

infelizmente não obtemos sucesso, porém, fui pego de surpresa, que num evento 297 
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que houve recentemente no Centro Paroquial no dia da reunião do conselho 298 

municipal de saúde, os médicos se reuniram com o senhor prefeito questionando o 299 

porque o plantão tinha reduzido o valor financeiro, o município de Carnaúba dos 300 

Dantas é um dos menores que paga plantão mais baixo, e os médicos querem que 301 

pelo menos tenha o valor que era anteriormente, e isso faltou simplesmente dialogo, 302 

porque os profissionais que estão atendendo na saúde de Carnaúba dos Dantas, 303 

particularmente escuta a população elogiando o trabalho desses profissionais que 304 

aqui estão, mais a prefeitura por sua vez, não há dialogo com ninguém, esse projeto 305 

ficou tramitando aqui isso e o tempo, nós tivemos que colocar aqui pra a Assembléia 306 

votar, e digo mais, o projeto foi sancionado, quando foi sancionado, o que me 307 

surpreende, que não é a primeira vez, o artigo que nós colocamos para dar o direito 308 

do profissional não tinha sido publicado, entrei em contato com o doutor advogado 309 

João Paulo, o mesmo orientou procurar a senhora secretária de administração 310 

Leticia, e graças a Deus conseguimos republicar a matéria, mais isso não pode 311 

acontecer, veja só vai ter que vir pra esta Casa uma readequação financeira, porque 312 

esse mês os profissionais montaram um plano de ação, esse mês eles vão dar as 313 

condições, e se essa readequação não vir pra esta Casa, possivelmente nós vamos 314 

ter uma demanda de médicos saindo do nosso município, e será que nós seremos 315 

culpados por causa disso?.Marcelo de Medeiros Dantas em aparte disse que as 316 

informações solicitadas pela comissão, não vieram corretas, aprovar um projeto que 317 

vem do executivo, a gente tem o direito de fazer a supressão e emendar, fizemos 318 

uma emenda ao projeto, porque o medico também, no seu trabalho ele pode 319 

adoecer, o profissional, não só o medico, o enfermeiro, e essa tabela era o nosso 320 

fruto pra saber como é que ia ficar, de onde vem essa tabela, mais infelizmente volto 321 

a dizer, não tem dialogo, a gente solicita por escrito pra não dizer que não recebeu, 322 

sou relator da comissão, Fabiano é o presidente e João Maria é o membro, quer 323 

dizer, nós temos que pensar bem direitinho pra votar um projeto do Executivo, estar 324 

aí os médicos revoltados porque baixou, e se não tiver medico para plantão em 325 

Carnaúba dos Dantas, nós temos como provar que a gente solicita as informações e 326 

não vem pra essa Casa. Fabiano de Araújo Medeiros– sem falar o tempo que 327 

levou, porque essa readequação orçamentária, no período que o projeto estava 328 

nessa Casa, teria ter como executado, resolvido, mais assim não foi feito, aí, os 329 

médicos foram pegos de surpresa, alerto isso aqui para a população e solicito que o 330 
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prefeito mande o que tiver de mandar pra essa Casa com urgência, outra questão 331 

que gostaria de falar, quando entrei com um Requerimento solicitando informações 332 

detalhadas das pavimentações da rua João de Deus e José Estevam, que são 333 

emendas, que aqui gostaria de citar que são emendas de Fatima Bezerra, ali no 334 

conjunto Seu Anísio, e do deputado federal João maia, não temos que esconder, 335 

tem que lembrar sim, é emenda deles, se houve algum entrave, compete ao 336 

Executivo solucionar, como o nosso mandato de vereador aqui foi solicitado do 337 

superintendente da caixa informações o porque das obras estavam paralisadas, e 338 

todos os colegas aqui são testemunhas, como também foi solicitado a questão da 339 

obra da quadra de Zé OÍ, informações vieram, então, a gente tem que entender que 340 

dentro das atribuições de cada um órgão tem que ser solucionado, agora o que 341 

chama atenção nas pavimentações, principalmente na rua José Estevam no 342 

conjunto Seu Anísio, é que a rua só é pavimentada até a rua Naninha Lucas, e tem 343 

outro pedaço de rua que não foi pavimentado, e qualquer de nós que possa ir lá, vai 344 

identificar isso, sobre o governo do estado, tenho diversas matérias aqui cobrando 345 

da atual gestão, e temos que cobrar sim, independente de quem estar, porque o 346 

resultado final é pra nós, agora, também não vou ser um criador de ilusões, e todo 347 

mundo aqui é consciente disso, que ninguém andou dizendo que Fatima Bezerra – 348 

atual governadora, iria fazer mágica para solucionar os problemas do RN não, nós 349 

somos conscientes que o atual orçamento que ela estar trabalhando, pega do PPA 350 

da gestão passada, não estou escondendo a carência que tem o governo do estado 351 

pra dar um suporte a nossa população não, em diversas matérias, seja na saúde, 352 

infra estrutura, educação, somos conscientes, e se somamos nessas reivindicações 353 

a população como toda, agora também não posso deixar passar, que dentro da atual 354 

gestão foi elaborado um planejamento que na semana passada foi apresentado o 355 

plano com a operação das estradas, que vão trabalhar em media com treze milhões 356 

de reais, ação essa que tem a participação do deputado Francisco do PT, que 357 

entrou com um Requerimento meses anteriores, e isso mostra que teve pelo menos 358 

interesse de querer solucionar, mais volto a dizer, que na condição de membro do 359 

PT, não estou defendendo ela, estou mostrando que a realidade é dura, mais que 360 

nós vamos encarar, e não me escondo de ninguém pra sair em nenhuma calçada 361 

dessa pra dizer que ela estar certa ou errada, quando ela estar errada nós dizemos 362 

sim, aproveito pra falar do governo que nossa ação, um oficio coletivo que contou 363 
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com a participação da ex-prefeita Nana, do deputado Francisco do PT, que a rede 364 

principal que vai ampliar a rede de abastecimento de água até a Vila de Santa Luzia, 365 

já estar quase concluída, não concluímos esse final de semana porque não 366 

tínhamos ainda profissionais para pavimentar aquele pedaço que estar próximo ao 367 

Pórtico, e seria de irresponsabilidade deixar lá descoberto, então, é uma ação que 368 

vai beneficiar algumas famílias, e temos que mostrar isso, como a atual gestão tem 369 

que mostrar, e eu pelo menos já tive de vir varias vezes subir a essa tribuna para 370 

parabenizar a atual gestão, como venho cobrando e como já cobrei anteriormente, 371 

como agora por exemplo, eu quero me direcionar ao senhor prefeito, temos que ter 372 

cuidado com as palavras que diz, principalmente o que escrevemos, o senhor 373 

prefeito não ação de vandalismo que aconteceu no CRAS, ele fez uma publicação 374 

na sua pagina pessoal nas redes sociais, que dizia assim: “Uma cena dantesca! É 375 

sofrível ver a politicagem em tons de ameaça!” ele tem a convicção se foi algum de 376 

nós que não fazemos parte da sua gestão, ele tem a certeza, se ele tem, porque não 377 

direcionou a pessoa que fez isso, agora, querer insinuar, induzir que nós estamos 378 

fazendo politicagem, peço a ele que se retrate, porque, eu não preciso fazer esse 379 

tipo de ação, graças a Deus venho tentando fazer um mandato com 380 

responsabilidade, e o prefeito foi muito infeliz nos seus termos, que foi uma ação de 381 

vandalismo, eu concordo, que é pra ser feito um BO, , principalmente ele nas 382 

condições de hoje, usar destes termos, então, eu verbalmente solicito que ele se 383 

retrate em relação a isso, ou, se ele tem a convicção de quem foi, que rasgue pra 384 

população, agora, o que não pode é querer fazer essas situações, porque, no meio 385 

político entre situação e oposição, existe pessoas de bem, pais e mães de família 386 

que não precisa atuar nessa linha, quando a gente se trata em oposição, a oposição 387 

de Carnaúba dos Dantas quando nós buscamos emendas, se soma mais do que 388 

atrapalha, pelo contrario, eu ainda não vi nenhum vereador aqui desta Casa trazer 389 

informações aqui que não seja importante para debater. José de Azevedo Dantas 390 

em aparte – sobre a cobrança que falei do governo do estado, é porque já 391 

passaram sete meses, e no governo de Robson Faria muita gente falava nessa 392 

pista, e todos os dias colocava o problema da ponte, e até um dia falei, que as 393 

pontes estão com problemas, mais daqui para a cidade de Equador estar pior, na 394 

época, que via as pessoas cobrando, e hoje estou cobrando, antes Fatima Bezerra 395 

cobrava das pontes na gestão de Robson Faria, e hoje também estou cobrando, sei 396 
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que o governo do estado se quisesse poderia dar uma ajuda nos tapa buracos, por 397 

enquanto seria melhor a fazer, para o município de Carnaúba dos Dantas, mais o 398 

Executivo também ajuda o governo do estado, hoje o Executivo paga nove mil reais 399 

de diária por mês aos policiais que atua no município de Carnaúba dos Dantas, que 400 

são do estado, então, uma coisa compensa a outra.Fabiano de Araújo Medeiros – 401 

que essa cumplicidade possa existir, dependendo de qual seja a esfera, municipal, 402 

estadual e federal, tem de existir essa cumplicidade, não estou aqui tirando o mérito 403 

de quem estar cobrando ou deixar de cobrar, porque a gente cobra, quantas e 404 

quantas vezes não falei, e defendemos aqui matérias em relação a sinalização, 405 

acostamento, os pontilhões que precisa que seja alargados, e outros itens, 406 

continuamos fazendo da mesma forma, infelizmente, nós que estamos aqui não 407 

temos o poder de executar, ficamos refém, mais temos que fazer nossa parte 408 

pontuando, quando tratamos aqui, por exemplo, da manifestação que aconteceu 409 

sobre a escola do JHD, foi fantástico, ajudou mesmo tendo o entendimento naquele 410 

período que o orçamento financeiro de 2019 ainda não estava aberto, mais foi 411 

fantástico, porque mostrou que a população entende que aquilo ali é nosso, por mais 412 

que é do estado, mais é dos nossos filhos, sobrinhos, irmãos que estão estudando 413 

ali, então, foi uma ação coletiva, e que o vereador Marfran participou comigo em 414 

uma audiência para debater ações daquela escola, então, é fantástica a participação 415 

da população, de forma construtiva.Marcelo de Medeiros Dantas em aparte disse 416 

que é um pedido de 2003 quando a ex-governadora Vilma de Faria tomou posse, 417 

isso foi um pedido do ex-prefeito Dr. Sérgio Eduardo, mais diante dos anos teve 418 

muitos outros pedidos, e veio sair agora, e quando a gente faz as nossas 419 

indagações aqui, mais nunca cheguei nesta Casa falando de alguma coisa que eu 420 

não tinha ido antes tentar resolver, infelizmente, tem horas que a gente tem que 421 

tomar atitude de levar para o ministério público, porque, são situações que é pra 422 

ontem, ficamos atado porque não se resolve, então, tem que ter um horizonte pra se 423 

resolver, porque, trabalho mais na área de saúde, e é pra ontem, é prevenção, 424 

nunca cheguei aqui falando de alguma coisa que não tenha como provar. Fabiano 425 

de Araújo Medeiros – quero aqui registrar os parabéns ao secretario de cultura e 426 

turismo Kleiton pela semana da cultura, agosto cultural, foi um evento fantástico, fico 427 

feliz, até por uma proposição nossa que virou lei, e estar sendo cumprida, todas as 428 

vezes que o procurei para tratar dos temas sempre me deu total abertura pra 429 
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dialogar e até contribuir com algumas sugestões; parabenizar a todos que ajudaram 430 

na organização do desfile do 07 de setembro do nosso município, foi muito bonito, 431 

tive a felicidade de receber o convite de João Maria de Dadi, no qual participei da 432 

Fanfarra da escola estadual JHD, deu pra matar um pouco a saudade no trombone, 433 

foi gratificante, e agradeço a compreensão de todos, e que nosso mandato estará a 434 

disposição da população, dos blogueiros se for o caso, para transmitir ou ser 435 

cobrado em relação ao governo do estado; referente  ao Requerimento nº 036/2019, 436 

como também a rua João de Deus, ambas essas ruas fazem parte daquelas três 437 

emendas, e infelizmente não foram concluídas, principalmente a rua José Estevam, 438 

por trás da rua Ivan Roque, e em certo ponto tem um esgoto a céu aberto, então, se 439 

faz necessário que seja enviado essa documentação, de preferência, solicitando a 440 

metragem para que a gente possa ter uma noção do que precisa, se foi o que de 441 

fato estar no projeto, porque, o que a gente estar vendo é ruas sendo feitas por 442 

pedaços, da mesma coisa é a rua João de Deus, inicia-se na residência do Cabo 443 

Iranildo Pereira, foi pavimentação ate a rua Sinhá Rita, popularmente conhecida por 444 

“riacho dos cachorros”, então, se faz necessário que essas informações venha até a 445 

nossa Casa, pra que a gente possa averiguar os projetos com detalhes.ANTES DE 446 

PASSAR PARA A ORDEM DO DIA, COLOCOU EM TRAMITAÇÃO PARA A 447 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: PROJETO DE 448 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 019/2019 – DE AUTORIA DA EDIL MARLI DE 449 

MEDEIROS DANTAS, QUE CONCEDE TITULO DE CIDADÃO 450 

CARNAUBENSE. Em seguida a Senhora Presidenta passou para a ORDEM DO 451 

DIA onde foram submetidas à discussão, votação e aprovação por unanimidade, as 452 

seguintes proposições: PROJETO DE LEI Nº 025 /2019; PROJETO DE LEI Nº 027 453 

/2019; REQUERIMENTO Nº 036 /2019; INDICAÇÕES DO Nº 115 AO 454 

121/2019. Como não havia mais nada a tratar, a Senhora Presidenta declarou EM 455 

NOME DE DEUS encerrada a sessão, convidando todos para se fazerem presentes 456 

à sessão seguinte, marcada para o dia 16 de setembro as 19:00 horas no mesmo 457 

horário e local de costume. Esta Ata foi lavrada no dia 13 de setembro de 2019, por 458 

mim, por mim, Cleonice da Silva Dantas, Recepcionista, que conforme achada será 459 

assinada por todos. Marli de Medeiros Dantas, Presidenta.  Marcelo de Medeiros 460 

Dantas, Secretário. 461 
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