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Ata da 2.135ª (dois milésimos centésima trigésima quinta) Sessão Ordinária da 1 

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

Norte, 7ª (sétima) 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 dezesseis dias do mês 5 

de setembro de dois mil e dezenove (16/09/2019) às 19:00 (dezenove) horas, com a 6 

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

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

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

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

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

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

lidas pelo Secretário da Casa, as Proposições da Pauta: PROJETO DE LEI Nº 13 

030/2019 – DE AUTORIA DO EDIL FABIANO DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE 14 

CONCEDE COMENDA DOM JOSÉ ADELINO DANTAS AO SENHOR GUILIANO 15 

CÉSAR DE FARIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI Nº 16 

031/2019 – DE AUTORIA DO EDIL FABIANO DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE 17 

CONCEDE COMENDA DOM JOSÉ ADELINO DANTAS A SENHORA TEREZINHA 18 

DAISIA FERREIRA DE OLIVEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE 19 

RESOLUÇÃO Nº 001/2019 – DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, DE 20 

URGÊNCIA/URGENTÍSSIMA QUE CRIA A ESCOLA DO LEGISLATIVO 21 

CARNAUBENSE, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS 22 

DANTAS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE DECRETO 23 

LEGISLATIVO Nº 020/2019 – DE AUTORIA DA EDILMARLI DE MEDEIROS 24 

DANTAS, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ CARNAUBENSE A SENHORA 25 

SHIRLENE SANTOS MAFRA MEDEIROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 26 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 021/2019 – DE AUTORIA DA EDIL 27 

MARLI DE MEDEIROS DANTAS,QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ 28 

CARNAUBENSE A SENHORA ANA LÚCIA DE FRANÇA MEDEIROS, E DÁ 29 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS; REQUERIMENTO Nº 037/2019 – DE AUTORIA DO 30 

EDIL MARCELO DE MEDEIROS DANTAS, QUE SOLICITA DO EXMº. SR. SILVIO 31 

RICARDO GONÇALVES DE ANDRADE BRITO – PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 32 

COMARCA DE ACARI/RN, SOLICITANDO QUE O MESMO DISPONIBILIZE UM 33 
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TEMPO DESTINADO A VISITAR O PRÉDIO DO CENAR E A ESTAÇÃO DE 34 

TRATAMENTO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 122/2019 – DE 35 

AUTORIA DO EDIL MARCELO DE MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA AO EXMº 36 

SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E  37 

AO ILMº SR. LAÉRCIO JUNIOR DA SILVA LOURENÇO – SECRETÁRIO 38 

MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PÚBLICO, QUE SEJA FEITO O 39 

SANEAMENTO DA RUA GUILHERMINA MARTA DE MEDEIROS - CARNAÚBA 40 

DOS DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 123/2019 – DE AUTORIA DO EDIL MARCELO 41 

DE MEDEIROS DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE 42 

OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL, QUE SEJA DESTINADO PARTE DA 43 

EMENDA DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO FARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO DA 44 

RUA GUILHERMINA MARTA DE MEDEIROS - CARNAÚBA DOS DANTAS/RN; 45 

INDICAÇÃO Nº 124/2019 – DE AUTORIA DO EDIL MARCELO DE MEDEIROS 46 

DANTAS, QUE INDICA AO EXMº SR. GILSON DANTAS DE OLIVEIRAPREFEITO 47 

MUNICIPAL, QUE BUSQUE ESFORÇOS JUNTO AO SETOR COMPETENTE EM 48 

COLOCAR ÁGUA ENCANADA NA RUA MANOEL MACEDO - CARNAÚBA DOS 49 

DANTAS/RN; INDICAÇÃO Nº 125/2019  DE AUTORIA DOS EDIS FABIANO DE 50 

ARAÚJO MEDEIROS E MARIA JOSIENE DE MACEDO DANTAS PEREIRA, QUE 51 

INDICA AO EXMº SR. FRANCISCO DO PT – DEPUTADO ESTADUAL E AO 52 

ILMº SR. MANOEL MARQUES DANTAS – DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 53 

ESTRADAS E RODAGEM DO RN – D.E.R, QUE JUNTOS VIABILIZEM A EMISSÃO 54 

DE CARTEIRINHAS DO PASSE LIVRE, NA CENTRAL DO CIDADÃO DE 55 

PARELHAS/RN, COMO TAMBÉM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS DE 56 

VEREADORES; MOÇÃO 053/2019DE AUTORIA DO EDIL MARCELO DE 57 

MEDEIROS DANTAS, QUE MANIFESTA VOTOS DE PESAR PELO 58 

FALECIMENTO DA CRIANÇA ENZO GABRIEL PACHELI SANTANA, OCORRIDO 59 

NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019; MOÇÃO 054/2019 DE AUTORIA DE TODOS 60 

OS EDIS, QUE MANIFESTA VOTOS DE PESAR PELO FALECIMENTO DA 61 

SENHORA TEREZINHA AUGUSTA DANTAS, MAIS CONHECIDA POR 62 

TEREZINHA DE ANTONIO PEQUENO, OCORRIDO NO DIA 03 DE SETEMBRO 63 

DE 2019; MOÇÃO 055/2019 DE AUTORIA DO EDIL JOSÉ DE AZEVEDO 64 

DANTAS, QUE MANIFESTA VOTOS DE CONGRATULAÇÃO, LOUVOR E 65 

APLAUSO AO SENHOR MARCELO DANTAS DE MEDEIROS, PELA DEDICAÇÃO 66 
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E DESEMPENHO NA ARTICULAÇÃO DA VINDA DO PADRE ANTONIO MARIA 67 

AO MUNICIPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN. No PEQUENO EXPEDIENTE, 68 

os Vereadores Fabiano de Araújo Medeiros, Marcelo de Medeiros Dantas e Marli 69 

de Medeiros Dantas, defenderam suas Proposições já lidas no expediente. 70 

Prosseguindo, a Senhora Presidenta passou para o GRANDE EXPEDIENTE, 71 

usaram da palavra os Vereadores: Marcelo de Medeiros Dantas voltou a defender 72 

suas proposições; em relação ao CENAR, é muito triste ver aquele espaço jogado as 73 

traças, isso não vem só da gestão do atual prefeito, já vem da gestão do ex-prefeito 74 

Sérgio Eduardo, infelizmente, o prefeito que assume, que sucede o outro, não só 75 

pega as coisas boas, o prefeito tem que tomar coragem, porque bota uma pessoa 76 

pra trabalhar duas semanas e retira, tenha pulso, coloque e enfrente, coloque uma 77 

pessoa direto lá, o mini campo era pra estar sendo usado pelos desportistas, o mato 78 

estar tomando conta, o teto do CENAR estar caindo, e o prefeito disse que o 79 

dinheiro do IPTU ia servir pra isso, até agora não foi feito nada; sobre o projeto dos 80 

Agentes de Endemias e de Saúde, até agora não chegou nessa Casa, vai terminar o 81 

mandato do prefeito, e não manda as informações que solicitei sobre o gasto, onde 82 

vem mil e quinze reais pra cada Agente de Saúde, esse dinheiro pode ser gasto em 83 

propagandas, fardamentos, material de consumo,  e já faz quase um ano que não 84 

vem, alguma coisa estar errada, é difícil exercer a função de vereador, as outras 85 

prefeituras da redondeza paga, é o incentivo, mais o prefeito daqui come o dinheiro, 86 

porque não aparece, então, ele mostre em que gasta esse dinheiro, para os Agentes 87 

de Saúde e de Endemias ficarem satisfeitos, mais ele não tem a competência de 88 

mandar pra essa Casa; sobre a saúde, tem uma senhora precisando fazer uma 89 

endoscopia há seis meses,  ela já fez uma de urgência, que deu uma ulcera, e o 90 

medico pediu para repetir, o povo morre a míngua na gestão de Gilson Dantas, 91 

porque não tem recurso para pagar uma endoscopia, consulta do Reumatologista, 92 

tem mais de 50 pessoas numa fila, e não tem nenhuma solução, o prefeito é 93 

irresponsável, medicamentos básicos estão faltando na farmácia popular, tem um 94 

paciente com o céu da boca todo queimado porque passou mais de um ano pra sair 95 

o exame, e hoje a cidadã se encontra com câncer; sobre o CENAR e a lagoa de 96 

captação disse que faria uma denuncia ao ministério publico porque acaba 97 

escorrendo fezes da lagoa de captação para o leito do rio, prejudicando toda 98 

população que utiliza da água, foi colocado um  requerimento no dia 31 de maio, já 99 
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tinha falado antes, estão esperando a Cosern; finalizando solicitou que o prefeito 100 

explicasse o repasse que é recolhido em folha do funcionário para o INSS, como ele 101 

foi obrigado agora a parcelar uma divida do INSS, porque senão travava o recurso 102 

do FPM na gestão dele, ele paga hoje dezessete mil reais mensal, que foi dos outros 103 

gestores, mais não tem coragem de dizer quem foi o gestor que recolheu e não 104 

repassou para o INSS, entrei com um requerimento solicitando do prefeito o período 105 

e de quem foi a gestão  que recolheu o INSS; e não foi repassado para o INSS, cadê 106 

esse dinheiro, mais ele não tem coragem, o prefeito é fraco, mais ele paga hoje 107 

quase dezoito mil reais, que dava pra estar ajudando nos exames, na medicação 108 

para população. Marfran de Medeiros Santos – disse que esteve em Natal 109 

Participando do I Encontro Regional De Prevenção Às Violências No Ambiente 110 

Escolar, gostaria de deixar meu abraço a João Maria que deu todo apoio na logística 111 

pra nós, participando desse seminário, junto com Civanildo, o professor e ex-112 

vereador José Adenilson, onde foi abordado vários itens, é um tema muito 113 

importante hoje para a sociedade, João Maria junto com outros integrantes irão 114 

ministrar esse seminário na cidade de Caicó no dia 02 de outubro, iremos ver se 115 

traremos eles pra nosso município, que é muito importante, abrange varias 116 

situações, lá estava o secretário de educação, representante da policia militar, 117 

policia civil, então, é muito importante esse debate em Carnaúba dos Dantas; 118 

comentou do problema que estar acontecendo, em relação a feira, prometi  entrarei 119 

com uma proposição na próxima sessão, aonde temos que ver a questão da 120 

logística da feira, sou feirante, sei da situação, temos muitos amigos, mas, sabemos 121 

que nem todos tem educação, infelizmente, rasga um abacaxi aqui, outro ali, joga as 122 

cascas no chão, enfim, atrela lonas para fazer a sua barraca em qualquer local, e 123 

isso acarreta vários problemas, tem que partir de nós aqui na Casa, conversar com 124 

Roberto pra ver o que podemos fazer a titulo de educação, porque, sabemos que 125 

lixo não é para colocar no chão, e sim nos depósitos, eles podem até alegar que não 126 

tem lugar apropriado, mais pode colocar em uma cesta e levar até os tambores de 127 

lixo, é questão da gente conversar com o secretário de obras, ele ir lá, falar com 128 

todos os feirantes, e tenho certeza que vão atender, posso até ir na feira domingo e 129 

fazer esse trabalho junto com o secretário, pelo que sei, existe um projeto da 130 

prefeitura municipal, iremos nos reunir e ver o que pode estar fazendo junto com o 131 

Executivo para tentar resolver essa situação; por fim comentou  que quarta feira as 132 
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19:00 horas iria receber juntamente com o vereador Marcelo os pré candidatos ao 133 

Conselho Tutelar, convidar toda comunidade e vereadores pra se fazer presente. 134 

João Maria Luciano– iniciou falando da noticia boa que o secretário de agricultura, 135 

meio ambiente e pesca Múcio, falou da recuperação das estradas vicinais do 136 

município, onde já foi concluída as do sitio Maribondo, Salgadinho, Santa Rita até 137 

Manoel Lazaro, Cachoeira Branca, disse que não adiantou muito os serviços porque 138 

estava terminando o desvio da continuação do Pórtico, mas já estar sendo retomado 139 

esse trabalho das estradas vicinais, deixou seus agradecimentos; por fim disse que 140 

no sábado passado esteve presente no Povoado Ermo, foi uma brilhante noite, após 141 

a novena houve a realização de uma peça teatral contando a historia do Padroeiro 142 

São Francisco de Assis, foi um momento muito importante pra aquele povoado, um 143 

espetáculo emocionante, agradecer a Wagner Cortes, um grande artista,  que reuniu 144 

os moradores e fez com que aquele evento acontecesse, só tenho que agradecer a 145 

todos. José de Azevedo Dantas– inicialmente parabenizou o coordenador do 146 

SEBRAE em nosso município como também ao senhor Jemmifran pela Palestra que 147 

aconteceu semana passada nessa Casa através do SEBRAE para os pequenos, 148 

grandes e médios empreendedores do município, participei dessa palestra, foi muito 149 

proveitosa; sobre as dividas do município junto ao INSS, o colega edil Marcelo estar 150 

de parabéns em falar sobre esse assunto, mais qualquer um de nós vereadores, 151 

inclusive, eu quando fui presidente dessa Casa, no primeiro mês as contas da 152 

Câmara também, não por problema da Câmara e sim por causa do Executivo que 153 

estava bloqueada devido o INSS do município, qualquer um de nós pode fazer um 154 

requerimento e ir ao INSS e pegar, se não me engano, tinha dividas de ex-prefeitos, 155 

aonde no inicio de mandato do Executivo foi bloqueado com quase trezentos mil 156 

reais, ou seja, quase trezentos mil reais a menos para o município de Carnaúba dos 157 

Dantas, e o prefeito foi obrigado a parcelar em 280 meses, e essa problemática estar 158 

acontecendo em vários municípios, se não me engano, no município de Carnaúba 159 

dos Dantas é descontado trinta e quatro mil reais mensais, o município não tem mais 160 

bloqueio de receber o FPM, mas, agora, outra lapada de funcionários, se caso foi 161 

parcelado, todo mundo ficou pago, mais naquela época os Cargos Comissionados 162 

colocaram na justiça no rompimento entre Zeca e Boboca, e eles colocaram na 163 

justiça, isso vem rolando, o próprio Boboca recorreu, depois Dr. Sérgio recorreu, e 164 

veio a sentença agora pra pagar, e infelizmente caiu no colo do prefeito Gilson 165 
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Dantas, se não parcelar, é bloqueado de novo, os funcionários entraram na justiça 166 

contra a prefeitura, não contra o gestor, a justiça tem que tomar as providencias e 167 

aplicar uma multa no gestor na época que fez isso aí, infelizmente acontece essas 168 

coisas, e seja lá quem for o prefeito, vai ter que pagar, os últimos 06 prefeitos pra 169 

frente vai pegar essa divida, o certo é dividir, e seguir em frente, porque não tem 170 

como se livrar; parabenizou os gestores da Câmara Municipal, desde a época que 171 

começou a pagar, quando eu, Marfran e Pepeto ganhamos a primeira vez pra 172 

vereador no ano de 2004, dois ou três meses recebemos o subsidio completo, na 173 

época Fabio Ronan era presidente, foi até o TCE e conversou, o TCE disse que era 174 

para descontar e repassar, inclusive, o ex-presidente dessa Casa Absalão foi 175 

condenado por causa que não arrecadou o INSS;  sobre o problema da feira livre, 176 

tem que se organizar, o fiscal tem que jogar duro, aumentar a equipe, aumentar o 177 

valor, porque nas outras cidades paga muito mais do que em Carnaúba dos Dantas, 178 

porque os feirantes vem mesmo, pra vender e ganhar seu dinheiro, e o responsável 179 

tem que ser o município mesmo, foi solicitado através de requerimento pra fazer 180 

uma reforma no mercado publico, semana passada conversei com Edvaldo (Vada), 181 

tem um problema de uma associação, tem que chamar o pessoal da associação pra 182 

sentar e colocar isso em dia, e dar um comodato, e o problema que dizem que não 183 

tem como a feira crescer, toda cidade tem rua pra crescer, agora, as pessoas que 184 

vão chegando querem ir lá pra frente onde já estão os primeiros. Marfran de 185 

Medeiros Santos em aparte – veja só, como feirante posso dizer, existe um erro na 186 

feira daqui, que os lugares dos feirantes em outras cidades são demarcados com 187 

tinta, já em Carnaúba dos Dantas não tem isso, existe o problema da barraca, nem 188 

todo mundo quer adquirir uma barraca, pois o custo é de seiscentos reais, mais 189 

cento e cinqüenta reais da lona e o que prefere fazer é colocar a sua mesa, e faz um 190 

puxado em cima já de um outro puxado com a lona pra cobrir a barraca, então isso 191 

vai estourar em algum lugar, pega no portão de Itamiram (Nega), no muro de fulano, 192 

e isso acaba gerando um problema, porque quando é uma corda só, é uma coisa, 193 

mais quando junta, aí aparece trinta, quarenta corda, pra desamarrar no final é 194 

sacrifício danado, eu vi uma critica, mais vou conversar com o fiscal, acho que 195 

Roberto tem que estar na feira logo cedo, porque, segundo informações, ele não 196 

estar chegando cedo e deixando o feirante fazer o que quer, na cidade de Picuí/PB a 197 

gente chega as duas horas da manha, o fiscal já estar lá, isso é um problema de 198 
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conscientização, essa questão do feirante tirar o lixo de qualquer jeito, isso tem que 199 

doutrinar os feirantes para não fazer isso, e não acontecer um caso pior dentro da 200 

feira, pelo que ficamos sabendo, fica gerando confusão com os vizinhos, e eles 201 

estão ali todo domingo, e os próprios moradores acaba ficando numa situação difícil, 202 

então, tem que partir do fiscal essa cobrança dentro da feira. Nilson da Costa 203 

Araújo em aparte– comentou que já foi dado idéia de demarcar com tinta o local da 204 

feira, e para facilitar mais ainda a questão de sentar as barracas, poderia enterrar 205 

em alguns locais canos de 50 com meio metro, e o feirante já vinha com seu ferro 206 

pra colocar dentro e puxar a tenda, já resolveria bastante o problema dessa questão 207 

de amarrar barraca em outra barraca. Marfran de Medeiros Santos em aparte – 208 

essa questão da contribuição, nenhum feirante é contra em aumentar o valor, todos 209 

são a favor, desde a hora que dê condições a eles também, hoje paga dois reais, em 210 

Picuí/PB é quatro reais, e em Parelhas é três reais, é um valor assustador, mais 211 

infelizmente é um valor que já vem de tempo, agora, desde a hora que aumentar, o 212 

município tem que dar condições ao feirante, como a questão do banheiro publico, o 213 

prefeito liberou horas extras pra Socorro começar a vir, mas ela tem uma certa 214 

preocupação, como sou vereador e estava na feira, e os feirantes começaram a me 215 

cobrar, então, Socorro começava a andar um pouco na linha, todo final de semana 216 

ela chegava as quatro horas, então, dava uma aliviada, porque, como os banheiros 217 

fica aberto a noite os noiados faziam suas necessidades de qualquer jeito e ficava 218 

aquele imundice, quando Socorro chegava as seis horas da manha, não dava conta 219 

de limpar tudo, e o mal cheiro incomoda muito os feirantes,eles são a favor de pagar, 220 

mas que tenha as condições suficientes. Maria Josiene de Macedo Dantas Pereira 221 

em aparte – até vem colocando algumas Indicações pra que viabilize a possibilidade 222 

de fazer ao redor do Mercado Publico a feira coberta, lembrou quando veio morar 223 

em Carnaúba dos Dantas e andava na feira, as bancas chegava bem perto da 224 

residência do pai da vereadora Marli, e hoje, fica um pouco vazio aquele espaço, as 225 

bancas estão ocupando mais espaço no Mercado, estão seguindo a seqüência pra 226 

rua principal, se não tomar uma atitude, ninguém vai conseguir atravessar na rua 227 

principal, porque a feira vai se transferir pra Praça, porque as barracas estão se 228 

evadindo pra rua da Praça, disse que não anda de sandália, e sim de tênis, porque 229 

varias vezes foi atropelada pelos carrinhos que o pessoal usa então, estar faltando 230 

fazer a separação como os standers no chão pra cada um ter acesso ao espaço, e 231 
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deixar demarcado, na verdade, é uma misturada de produtos, tudo que procurar na 232 

feira de Carnaúba dos Dantas, acha, estar muito desorganizada a feira. Fabiano de 233 

Araújo Medeiros em aparte– o nosso mandato já tinha defendido uma Indicação e 234 

um Requerimento solicitando a sinalização com novas pinturas, como também a 235 

secretaria de agricultura, já que a feira estar dentro dessa contextualização, de 236 

atualizações de cadastros, de identificar de onde estar vindo os feirantes e tal, 237 

defendemos também uma proposição, que inclusive, no município de Parelhas foi 238 

feito uma capacitação para os feirantes através do SEBRAE, é onde sugiro que 239 

busque tentar colocar por setores, por exemplo, legumes, verduras, produtos 240 

animais e produtos vegetais, roupas, enfim, procurar destinar de uma melhor forma 241 

possível, iria diminuir bastante; em relação ao que o vereador Marfran citou da 242 

educação local, poderia se trabalhar de uma forma ecológica, com os pneus 243 

colocando em alguns pontos estratégicos, em parceria com alguns criadores de 244 

suínos e caprinos, aqueles produtos que estão sendo descartados seja reutilizados 245 

para produção animal, foi sugerido isso também, não é fácil, na época que ocupei a 246 

função de secretário, o senhor Tota de Tibúrcio chegava muitas vezes primeiro do 247 

que os feirantes, nós tínhamos hoje aqui o pessoal nos sábados já se organizando 248 

para o dia seguinte, o senhor Tota de Tibúrcio estava em cima, é um conjunto de 249 

ações, quem estar na pratica sabe as dificuldades, mais se buscando de forma 250 

coletiva, e vendo essas situações, inclusive, o acesso, entre um stander, uma 251 

barraca e outra, em muitos momentos a gente ver que estar espalhado vários 252 

produtos no chão, dificultando até uma pessoa com deficiência ter acesso, ou um 253 

carrinho de mão, então, cabe um dialogo, não é fácil convocar os feirantes de fora 254 

para vir pra cá e debater a situação, mais acho que é pertinente, e com certeza, na 255 

hora que os feirantes de fora ver que as coisas estão começando a se organizar, vai 256 

entrando no clima e vai aderindo as mudanças que estar acontecendo. José de 257 

Azevedo Dantas– agradeceu o aparte dos colegas vereadores, disse que no 258 

próximo domingo vai fazer uma visita completa na feira, muitos não pode comprar 259 

uma barraca, mais tem uns que apura mais dinheiro na feira do que seu próprio 260 

comercio na semana toda, e não paga imposto, vou entrar com uma proposição no 261 

que observar na feira, na próxima sessão vou dizer o que estar faltando ou não, 262 

porque vou andar em toda feira; para finalizar deixar os parabéns a senhora 263 

governadora por estar asfaltando a rodovia que liga Cerro Corá a Lagoa Nova. Marli 264 
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de Medeiros Dantas falou em relação a feira livre, os vereadores que fizeram parte 265 

da gestão do ex-prefeito Sérgio Eduardo, devem lembrar muito bem, pelo menos tive 266 

acesso a um planejamento que foi feito pelo secretário na época Ranieri, acredito 267 

que a secretaria de agricultura deve ter participado daquele planejamento, era um 268 

projeto magnífico, teria resolvido o problema se tivesse tido coragem de enfrentar, é 269 

que, na hora que começou a enfrentar, começaram os problemas com os feirantes, 270 

não é fácil mudar uma cultura de anos, e anos que vem se fazendo totalmente 271 

errado, e de uma forma ou de outra, todos os gestores que já passaram todos 272 

empurram com a barriga, fica difícil de uma hora pra outra mudar toda essa cultura, 273 

mais se tiver um gestor que tenha pulso e tenha coragem de enfrentar, vai acontecer 274 

naturalmente, vai existir desgaste, mais tenho certeza também, que no futuro bem 275 

próximo será de grande valor pra comunidade, todos vão aceitar e agradecer; disse 276 

que domingo teve que vir a essa Casa para pegar sua caixa de som, um feirante 277 

tinha amarrado no portão da Câmara, tive que esperar o feirante aparecer, e pedi a 278 

ele pra não colocar mais, quando sai ele amarrou em cima do portão, o que a 279 

vereadora Maria Josiene falou em relação a feira, é a pura realidade, também 280 

freqüento a feira, pra quem tem uma estatura mais alta é terrível andar na feira, 281 

porque bate a cabeça nas barracas, porque estar uma desorganização muito 282 

grande, só estar faltando um planejamento e enfrentar esse problema que vem se 283 

arrastando e cada vez piorando; outra questão é aquelas barracas que fica a 284 

semana toda amontoada ao lado do Mercado Publico, na época, o ex-prefeito Sérgio 285 

Eduardo tinha solicitado uma parte da lavanderia, para quando terminar a feira, os 286 

feirantes deixarem lá, alguém derrubou essa ordem, voltou tudo, e o desmantelo 287 

continua do mesmo jeito; em relação ao Mercado Publico, também precisa fazer um 288 

planejamento, um trabalho muito bem feito com as pessoas que utiliza aquele 289 

espaço, porque é presenciado por todos moradores daquelas ruas, somos 290 

testemunhas, quando terminada a feira, a quantidade de baldes de salmoura que 291 

jogam ao lado do mercado, a partir das quatro horas da tarde quem mora naquela 292 

proximidade o mal cheiro é horrível, tem que ficar com as portas e janelas fechadas, 293 

já procurei o prefeito varias vezes, na gestão do ex-prefeito Sérgio Eduardo tinha 294 

parado, e já voltou novamente, tudo isso é falta de planejamento e de fiscalização, 295 

fiscalizar e punir as pessoas. Fabiano de Araújo Medeiros em aparte– uma coisa 296 

que é muito pertinente é que na época que foi construída a estrutura da forma que 297 
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ela estar, não se tratava nos temas ambientais ou higienização, infelizmente hoje 298 

estar totalmente fora do padrão, inclusive, esses dejetos de salmoura e outros, hoje 299 

na situação que se encontra, ou coloca no banheiro, ou tem uma bacia nos 300 

quiosques, mais é muito delicado, tanto é que, na gestão do ex-prefeito Sérgio 301 

Eduardo, a vigilância sanitária esteve fazendo uma vistoria pra tentar fazer um 302 

trabalho com os profissionais ali presentes, mais é tão delicado, que a qualquer 303 

momento pode ser interditado também, é preocupante e que hoje não temos 304 

nenhum abatedouro, imagine a gente não ter nenhum local para os marchantes e 305 

comercializantes do segmento não poder trabalhar numa área daquela, não adianta 306 

só jogar pedra, a gente tem que buscar uma alternativa, na época, nós 307 

apresentamos um croqui da estrutura, inclusive, com uma proposta de se buscar 308 

recursos parlamentares para fazer uma parte coberta da feira, que não fosse essa 309 

parte que pega a rodoviária, porque seria outro transtorno, mais que tinha também 310 

essa alternativa de se buscar, como no município de Jardim do Seridó, uma área 311 

que pudesse cobrir, e os veículos maiores não pudesse ficar interditado, então, têm 312 

todas essas questões delicadas, com os moradores, não é fácil a localidade. Marli 313 

de Medeiros Dantas– queria aqui fazer uma observação a respeito das festividades 314 

do Povoado Ermo, o Alto de São Francisco foi um momento impar na apresentação, 315 

os profissionais que ali estiveram, são pessoas simples da comunidade, mais que 316 

tiveram todo um interesse e cuidado de fazer com toda riqueza de detalhes, e ficou 317 

muito bonito a apresentação, isso devemos agradecer ao nosso artista carnaubense 318 

Wagner Cortes que teve todo o interesse de fazer esse trabalho com eles, e ficou 319 

belíssima a apresentação, merece ser apresentada em outras ocasiões aqui em 320 

Carnaúba dos Dantas. José de Azevedo Dantas em aparte aproveitou, e 321 

parabenizou Clara Bezerra, onde assistindo na TV, viu a entrevista dela incentivando 322 

os jovens a mostrar seus talentos. Marli de Medeiros Dantas– na verdade, isso vai 323 

se tornando exemplos pra outras pessoas, Clarinha estar se tornando exemplo pra 324 

muitas crianças e adolescentes que tem vontade, e às vezes até pela timidez, falta 325 

também oportunidade digo muito, que essa geração que estar despertando agora 326 

para o esporte, depois que existe o nosso ícone no esporte o carnaubense Airton 327 

Lucas, essa nova turma que estar chegando, com certeza iremos ter outros Airton 328 

Lucas por aí a fora, porque ele se tornou exemplo para muitos, vejo a grande 329 

satisfação e o interesse dessa meninada de querer jogar futebol, o exemplo quando 330 
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é bom, merece ser bem divulgado, também assistiu a reportagem; agradeceu ao 331 

contador da prefeitura de Carnaúba dos Dantas, que esteve nessa Casa fazendo a 332 

apresentação da LOA sexta feira passada, estiveram presentes alguns vereadores, 333 

Marfran, João Maria, Fabiano, também estava presente, e ele na ocasião deu a 334 

sugestão de que, se a Câmara tiver interesse, ele viria em um dia de sessão para 335 

discutir esses assuntos na hora da sessão, achei interessante, disse que iria solicitar 336 

pra quando chegar os últimos dias de devolução para a prefeitura, não ficar 337 

complicado pra fazer a reformulação das emendas, me pediu que solicitasse sua 338 

presença com antecedência, que antecede a nossa devolução para prefeitura, pra 339 

que ele venha aqui discutir a LOA com os demais vereadores, comentou também 340 

que achou interessante a forma como a professora Dapaz a procurou, e 341 

agradecendo a todos os vereadores um ato simples que a gente faz aqui na Casa 342 

cotidianamente onde as pessoas que falece, a gente entrega uma Moção de voto de 343 

pesar, ela disse que ia guardar com muito carinho, ficou emocionada quando leu a 344 

Moção, uma coisa muita simples, mais que ficou muito grata em a Câmara ter 345 

lembrado da sua família; disse que no pequeno expediente falou a respeito dos 346 

títulos de cidadão carnaubense, quase todos os vereadores já conhece da grande 347 

contribuição que a professora Shirlene estar dando a Carnaúba dos Dantas, assim 348 

como também a professora Ana Lucia que através desse projeto que a gente vem 349 

fazendo, desde o inicio da gestão de José de Azevedo, junto com a professora 350 

Fatoca de Carnaúba dos Dantas, é apenas um gesto de agradecimento e gratidão 351 

pelo que elas estão contribuindo com o município, agora também irá fazer parceria 352 

com a secretaria de educação; enviei pra todos os vereadores a minuta do Projeto 353 

de Resolução nº 001/2019, é muito interessante, tem alguns pontos que vale a pena, 354 

um momento que a gente deve aproveitar, porque foi uma solicitação que já vem do 355 

mandato do Vereador José de Azevedo na época que ele esteve presidente teve 356 

muito interesse, só que na época a escola do Legislativo ainda andava a passos 357 

lentos, só que agora foi lançado através do presidente da FECAM Paulinho Freire, 358 

foi lançado para os pólos, então, nós fomos contemplados com o pólo de Currais 359 

Novos, mais segunda feira o vereador João Maria esteve em Natal, porque houve 360 

um problema com minha mãe e não tive como ir, e de ultima hora o vereador João 361 

Maria foi junto com Bada da cidade de Acari, e lá foi o lançamento da escola da 362 

Assembléia para os pólos, Erineide me disse que algumas cidades seriam 363 
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contempladas se tivesse a escola do Legislativo Municipal, então, quem tivesse a 364 

maior agilidade para criar essa escola com mais urgência, vai sair na frente, ela 365 

perguntou se a gente tinha feito, como  não foi no dia da sessão, não tinha como 366 

entrar com o projeto naquele dia, por isso que pedi com urgência/urgentíssima, a 367 

Mesa Diretora estar entrando hoje, pedi aos colegas pra gente votar, já estar feito 368 

até o convite, mais vamos fazer um Banner pra mandar pessoalmente para cada 369 

vereador, será o lançamento aqui em Carnaúba dos Dantas a escola municipal do 370 

legislativo, então, ele já vem com o lançamento, e já vem com a oferta de cursos pra 371 

Carnaúba dos Dantas, quem tiver a oportunidade de ler essa minuta, o Projeto de 372 

Resolução, vai ser toda em cima dessa minuta e essa urgência que pedi, é porque 373 

só temos a ganhar com isso, se a gente passar por essas oportunidades da próxima 374 

semana, então, não sei quando será outra vez que a gente vai ter essa sorte de ter 375 

uma oportunidade como essa. Fabiano de Araújo Medeiros–iniciou sua fala 376 

fazendo alguns alertas em relação a gestão municipal, que é pertinente, e nós temos 377 

que estar buscando alternativas, quando se diz em relação as maquinas do PAC II, 378 

tive informações que a pá carregadeira continua sendo utilizada de forma incorreta, 379 

e a nossa preocupação é que quando uma maquina dessa para devido a alguns 380 

motivos mecânicos, o município, e mais precisamente o agricultor, ou o cidadão é o 381 

maior prejudicado, prova disso é que nós temos uma retro escavadeira que já faz 382 

bastante tempo que não estar atendendo as necessidades do homem do campo, 383 

alerto, porque uma maquina dessa danificando não é barato, e como até o momento 384 

a gestão municipal ainda não criou o Fundo Municipal para manutenção dessas 385 

maquinas, tem que se buscar recursos de algum local, é melhor prevenir do que 386 

remediar, outra ação que me chama bastante atenção, e o senhor prefeito tem 387 

conhecimento melhor do que eu, é que temos dois sistemas de energia solar, mais 388 

precisamente na propriedade do ex-vereador Manoel Lazaro, e na propriedade do 389 

senhor Dorinho na Barra Salgada, sistemas esses que foram adquiridos através do 390 

DNOCS na época que o senhor prefeito ainda era vereador, e foi municipalizada na 391 

gestão do ex-prefeito Sérgio Eduardo, infelizmente esses dois equipamentos se 392 

encontra com problemas, esses dois cidadãos precisando utilizar, e até o momento 393 

não foi solucionado, será necessário que a gestão tome as devidas providencias, e 394 

que essas duas famílias não sofra com o gasto de energia. João Maria Luciano em 395 

aparte – em relação ao senhor Manoel Lazaro, sexta feira estava no gabinete do 396 
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prefeito, e comentou se sobre essa peça, o prefeito disse que essa semana daria 397 

uma resposta positiva ou não. Fabiano de Araújo Medeiros – agradeço a vossa 398 

excelência por também estar pontuando essa necessidade; outra ação que chamou 399 

bastante atenção é que existe as diárias, e aqui quero ser bem pontual em relação 400 

aos motoristas de ambulância do nosso município, como nós sabemos, o valor ainda 401 

permanece de quarenta reais, a forma de pagamento estar me deixando curioso, o 402 

motorista faz cinco viagens, e recebe duas viagens, fica três, então, estar algo que 403 

não condiz com a nossa lei, vou entrar com uma proposição na próxima sessão 404 

solicitando esclarecimentos, até porque nós sabemos que quarenta reais é um valor 405 

simbólico para a importância desses profissionais, principalmente ao atendimento do 406 

cidadão, e muitas vezes, quando acontece com qualquer um de nós, nem todo 407 

mundo as vezes tem dinheiro, aqui eles não recebe a diária adiantada ou durante a 408 

ocorrência. José de Azevedo Dantas em aparte falou sobre o sistema,e disse que 409 

o pessoal de Manoel Lazaro deve ter procurado quase todos os vereadores, tem o 410 

problema do técnico, graças a Deus em Carnaúba dos Dantas muito gente estar 411 

instalando a energia solar, em conversa com os filhos de Ageu, os mesmos estão 412 

voltando pra Carnaúba para trabalhar no setor de energia, eles me passaram que 413 

estão fazendo um curso, porque é complicado, em toda essa região só tem um 414 

profissional que é em Caicó;com relação as diárias, muitos também me procuraram, 415 

quando o prefeito Gilson assumiu a prefeitura, tinha 17 diárias atrasadas, e ele 416 

colocou em dia, o certo era receber antes de viajar, mais acontece atrasar também, 417 

daqui pra Natal qualquer motorista quando vai com pessoas aonde parar não 418 

paga. Fabiano de Araújo Medeiros – em relação ao sistema de energia solar, o 419 

que mais me chama atenção é que o DNOCS deu um amparo durante enquanto 420 

estava no seu poder, e na época sequer era comunicado a gestão para que o 421 

profissional do município pudesse ser qualificado também, nós temos profissionais 422 

no município que talvez hoje poderia estar dando esse suporte, o que me chama 423 

atenção é que não tivemos esse informe, tal dia a equipe vai para Carnaúba dos 424 

Dantas fazer a manutenção periódica, geralmente, essa comunicação na época era 425 

vereador Gilson Dantas, e assim era solucionado naquele momento; sobre a 426 

questão da diária, o que estar me chamando atenção, e antes tenho de registrar o 427 

que vossa excelência disse que tinha em torno de 17 diárias atrasadas, e o prefeito 428 

atual pagou, parabenizo por ter assumido o compromisso da gestão anterior, o que 429 
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me chama atenção é a forma que foi repassado pra mim como estar sendo 430 

conduzido, se tem cinco diárias referente a aquele mês, era justo que recebesse as 431 

cinco, e pelo que foi me passado, se tem cinco, recebe três, e no outro mês duas, 432 

então fica acumulando, e independente de qualquer coisa, mesmo tendo esse apoio 433 

nos restaurantes, nas BRs, mais nós sabemos que é um direito do trabalhador, 434 

temos a lei, então, é importante a gente ter um entendimento, qual é a dinâmica, e o 435 

porque a gestão estar utilizando dessa forma, pra que a gente também possa 436 

compreender, e se possível necessário for, debater junto com o profissional que 437 

estar questionando a forma de pagamento das diárias; outra questão é em relação 438 

ao servidor contratado da gestão passada, que foi exonerado do cargo no ultimo dia 439 

do ano, ele passou por situações de saúde, fez tratamento, hoje ele não tem mais 440 

direito ao bolsa família, estar desempregado, o beneficio que ele tinha via INSS foi 441 

cortado, e o que mais chamou atenção é que ele ainda continua com vinculo na 442 

prefeitura, como se via INSS estivesse recebendo um salário mínimo, volto a dizer, 443 

pertinente a gente estar tocando no assunto pra que a gestão também possa tomar 444 

as providencias, e se reorganizar nesse sentido, após a campanha política nós 445 

temos o período de transição, e é normal que o candidato eleito monte uma equipe 446 

competente para absorver as informações daquela gestão, e quando se dar baixa, 447 

automaticamente é de responsabilidade do empregador dar baixa pra que o vinculo 448 

não exista mais, então, hoje esse cidadão estar sendo prejudicado porque estar 449 

constando que ele tem vínculos na gestão municipal, solicito aos vereadores da 450 

base do prefeito que possa ver esse detalhe, e aqui não vou expor o nome, porque 451 

ele pediu mais ele vai me dar uma copia do documento, se for o caso, posso 452 

repassar para os demais vereadores se o mesmo me autorizar, para que possa ser 453 

tomada as devidas providencias, o que não pode é o cidadão que por motivo de 454 

saúde não estar podendo trabalhar, o INSS cortou seu beneficio, e até o bolsa 455 

família que é uma ajuda simbólica, ele não estar recebendo, então, em cima de 456 

todas essas informações peço compreensão dos colegas vereadores, que a gente 457 

possa levar as sugestões, e a gestão tomar as devidas providencias. José de 458 

Azevedo Dantas em aparte perguntou se o cidadão procurou a prefeitura e o INSS. 459 

 Maria Josiene de Macedo Dantas Pereira em aparte agradeceu a secretária de 460 

saúde por disponibilizar pelo menos uma vez por semana a dentista e o medico, e 461 

que já foi iniciado o atendimento a noite da dentista na comunidade Rajada, e 462 
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provavelmente estará indo para o Povoado Ermo, porque na minha proposição o 463 

pedido era para a comunidade Rajada e o Povoado Ermo. Fabiano de Araújo 464 

Medeiros – parabenizo a vereadora Maria Josiene e ao conselheiro Fabio Locutor, 465 

em uma das reuniões do conselho ele levantou esse debate, é muito pertinente, e 466 

quantos moradores nessas comunidades rurais e adjacentes necessitam desse 467 

atendimento, muito louvável essa ação, em relação a pergunta do vereador José de 468 

Azevedo, sim, ele já procurou a prefeitura municipal, o setor responsável tem 469 

conhecimento, vamos esperar que seja tomada as providencias, e o cidadão não 470 

seja prejudicado, finalizou alertando a todos esses pontos, acho que é uma forma da 471 

gente contribuir, estamos cobrando para o melhor; comentou que não se pode em 472 

hipótese alguma parar mais uma maquina, em relação as estradas vicinais, o 473 

vereador João Maria vem trazendo algumas informações, mais nós sabemos o 474 

atraso que foi esse ano, por vários motivos, e um desses motivos foi justamente a 475 

reposição de pneus, reposição de peças, e infelizmente com o atraso, sofre o 476 

transporte escolar, os usuários, sofre quem realmente precisa do beneficio. João 477 

Maria Luciano em aparte – disse que em conversa com o coordenador Marquinhos, 478 

levantou essa questão, que realmente vai ser uma preocupação futura, sabemos 479 

que as maquinas vão aos pouco se desgastando, não só em Carnaúba dos Dantas, 480 

mais em outros municípios, e cada vez mais as despesas vão aumentando com 481 

manutenções, já estamos vendo as dificuldades, a falta de dinheiro, tendo que ser 482 

feita essa manutenções, e a cada ano que passa as maquinas vão se destruindo 483 

naturalmente, isso vai ser um problema futuro, espero que cada gestor sempre olhe 484 

com bons olhos, e dentro de qualquer forma fazer o melhor para que as maquinas 485 

sempre esteja a serviço da população. Fabiano de Araújo Medeiros – por isso a 486 

importância de se criar um Fundo Municipal de manutenção para os equipamentos, 487 

maquinas, que engloba não somente as do PAC, mais também outras, tive 488 

conhecimento que o caminhão pipa estava com um pequeno problema na parte 489 

elétrica.ANTES DE PASSAR PARA A ORDEM DO DIA, COLOCOU EM 490 

TRAMITAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 491 

FINAL: PROJETOS DE LEI Nº 030 E 031/2019 – DE AUTORIA DO EDIL FABIANO 492 

DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE CONCEDE COMENDA DOM JOSÉ ADELINO 493 

DANTAS; PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 020 E 021/2019 – DE 494 

AUTORIA DA EDILMARLI DE MEDEIROS DANTAS, QUE CONCEDE TITULO DE 495 
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CIDADÃ CARNAUBENSE.Em seguida a Senhora Presidenta passou para a ORDEM 496 

DO DIA onde foram submetidas à discussão, votação e aprovação por unanimidade, 497 

as seguintes proposições:PROJETO DE LEI Nº 022 /2019; PROJETO DE 498 

RESOLUÇÃO Nº 001/2019; REQUERIMENTO Nº 037 /2019; INDICAÇÕES DO Nº 499 

122 AO 125/2019; MOÇÃO 053, 054 E 055/2019.Como não havia mais nada a 500 

tratar, a Senhora Presidenta declarou EM NOME DE DEUS encerrada a sessão, 501 

convidando todos para se fazerem presentes à sessão seguinte, marcada para o dia 502 

23 de setembro no mesmo horário e local de costume. Esta Ata foi lavrada no dia 19 503 

de setembro de 2019, por mim, Cleonice da Silva Dantas, Recepcionista, que 504 

conforme achada será assinada por todos. Marli de Medeiros Dantas, Presidenta.  505 

Marcelo de Medeiros Dantas, Secretário. 506 
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