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Ata da 2.137ª (dois milésimos centésima trigésima sétima) Sessão Ordinária da 1 

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

Norte, 9ª (nona) 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 sete dias do mês de 5 

outubro de dois mil e dezenove (07/10/2019) 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 DECRETO 13 

LEGISLATIVO Nº 022/2019 – DE AUTORIA DO EDILJOÃO MARIA LUCIANO,QUE 14 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO CARNAUBENSE A SENHORA MARIA DAS 15 

DORES CÂNDIDO FERNANDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE 16 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 023/2019 – DE AUTORIA DO EDIL JOÃO MARIA 17 

LUCIANO,QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO CARNAUBENSE AO SENHOR 18 

ADOLFO LUCENA DE AZEVEDO NETO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 19 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 024/2019 – DE AUTORIA DO EDIL 20 

JOÃO MARIA LUCIANO,QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO CARNAUBENSE 21 

AO SENHOR ANTÔNIO DE PÁDUA DOS SANTOS, E DÁ OUTRAS 22 

PROVIDÊNCIAS.Não havendo nenhum vereador inscrito no PEQUENO 23 

EXPEDIENTE, a Senhora Presidenta passou para o GRANDE 24 

EXPEDIENTE,usaram da palavra os Vereadores: Fabiano de Araújo Medeiros nas 25 

correspondências que aqui chegaram se fala na escola isolada da comunidade 26 

Rajada, o governo do estado através da 9ª DIRED já encaminhou a secretaria 27 

estadual de educação e cultura o Projeto da reforma da escola, esse projeto estar 28 

estimado em torno de cento e vinte dois mil reais, e que possivelmente a equipe irá 29 

planejar dentro das condições orçamentárias para iniciar as obras.Marfran de 30 

Medeiros Santos –comentou sobre a eleição do Conselho Tutelar que foi realizada, 31 

onde foram eleitos cinco candidatos, parabenizar a todos, disse que que a votação 32 

deveria ser maior dentro do município, pelo que sei foram 980 eleitores que votaram, 33 
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na eleição passada foram mais de 1000 eleitores, então, o índice diminuiu em 34 

relação a eleição anterior, tivemos a participação do JCN, a Câmara Municipal pela 35 

primeira vez abriu espaço para os candidatos ao conselho tutelar, o povo fala em 36 

renovação, mas não vai as urnas para votar, como também falam em renovação 37 

nessa Casa, e há dois anos atrás houve renovação nessa Casa de 04 vereadores; 38 

desde já falar que o Projeto das fraldas através do deputado Kleber, a cada dia 39 

cresce mais em Carnaúba dos Dantas, já estamos atendendo 48 famílias, falar que o 40 

vereador Marfran não faz política com esse projeto, o que nós queremos é ajudar 41 

essas famílias sem ver cara, porque estou beneficiando pessoas que são pré 42 

candidatos a vereador na eleição do próximo ano, e estou cedendo pra todos que 43 

nos procura, porque ouvi comentários que “eu” estava fazendo política com o 44 

referido assunto, e não faço política sobre esse assunto, essas fraldas, levo na porta 45 

da pessoa, e pra mim é orgulho fazer isso, “fazer o bem sem ver a quem”.Marcelo 46 

de Medeiros Dantas parabenizou pela eleição que aconteceu do Conselho Tutelar, 47 

uma eleição integra, correta, e desejar boa sorte a todas entrou Rejane, que também 48 

já tinha passado pelo Conselho, desejo, dizer as pessoas que não conseguiram 49 

êxito, que não desistam, quem vem mais eleições pela frente, trabalhe mais, que a 50 

comunidade reconheça, houve um pequeno numero de votantes, o trabalho do 51 

conselho tutelar é um trabalho muito árduo, não pode estar divulgando o que se faz 52 

lá; em relação a esse Requerimento que foi enviado a Casa, o que vejo é a 53 

dificuldade de nós vereadores fiscalizar, quer dizer, um Requerimento que foi 54 

enviado no dia 13 de maio, estar sendo respondido agora, depois de praticamente 55 

cinco meses que vem a resposta do Executivo, e vem incompleta, porque na hora 56 

que a gente solicita pra onde foi gasto o incentivo de mil e quatorze reais que vem 57 

para cada funcionário, porque, se gastou com fardamento e equipamentos, porque 58 

não mandou a nota fiscal pra gente saber devidamente o que foi gasto, só que aqui 59 

ela explica que foi em outubro do ano passado, cada ano, em dezembro chega mil e 60 

quinze reais por cada funcionário, e já tem o resido deixado de 2017, aqui 24 de abril 61 

de 2018, que tinha ainda um restante de 2016 que era da época de Doutor Sérgio 62 

Eduardo, só que não tem empenhado e o prefeito não pode pagar, se quiser paga, 63 

mais não quer, porque tem como provar que vem mil e quinze reais por cada agente, 64 

vou solicitar as notas fiscais do mês de outubro de 2018, e de 23 de julho de 2019, 65 

como também outros ofícios que vem, quer dizer, 30 dias dar para responder um 66 
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oficio, em trinta dias a equipe não tem como responder os nossos ofícios?, aí fica 67 

difícil fiscalizar, porque, não se resolve em 30 dias, porque, vem resposta da 68 

encanação de João de Gelmires até Sonia que só vive entupida, porque não 69 

aumenta o diâmetro do cano, é um pedaço curto, trocar por uma encanação maior 70 

de 100 ou 150, colocar uma manilha maior se for possível, dizer que infelizmente o 71 

Regimento Interno da Casa no artigo 25 diz que é 30 dias, e a não informação é 72 

crime. Fabiano de Araújo Medeiros em aparte – uma observação que faço, é que 73 

vem muita resposta do setor administrativo informando que foi encaminhada aos 74 

secretários competentes, e infelizmente, a interpretação que me passa é que não 75 

estão orientando os secretários a responder a documentação que é encaminhada, 76 

acho que se alguém aqui recebeu alguma resposta dos secretários, foi um e outro 77 

documento perdido no meio de muitos que a gente precisa, então, se faz necessário 78 

que o Executivo oriente os cargos comissionados pra que também responda. 79 

Marcelo de Medeiros Dantas continuou sua fala disseque ira entrar com uma 80 

solicitação pra cada secretário sobre o artigo 25 da Lei Organica, porque encontrei o 81 

secretário Laércio no CEJUC e ele me indagou porque eu tinha filmado e não tinha 82 

falado com ele, então perguntei, Laércio você não sabe que tem 30 dias para dar 83 

informações, ele disse que não sabia, muitas coisas eles não são informados, e 84 

cada Proposição que a gente solicita é enviada uma via para o secretário e outra 85 

para o prefeito pra ele ser ciente das coisas, lógico que, se eles solicitarem mais um 86 

tempo, que solicite através de oficio.José de Azevedo Dantasagradeceu a toda 87 

equipe que coordenou  a eleição para o conselho tutelar do município de Carnaúba 88 

dos Dantas, através do presidente Sérgio Samuel, Fabio Locutor e demais membros 89 

que estavam lá dando o suporte, a todos os eleitores que decidiram ir votar, 90 

parabenizou as cinco mulheres eleitas, como também os cinco suplentes; também 91 

parabenizou os coordenadores da Cavalgada de Carnaúba dos Dantas, que a cada 92 

ano esta ficando organizada; convidar todos os vereadores e população 93 

carnaubense para o dia 12 de outubro participarem do 15º evento das crianças que 94 

é promovido pelo vereador “Dué”, todas as crianças de Carnaúba dos Dantas estão 95 

convidadas a partir das 19:00 horas para participarem desse evento no Bairro Dom 96 

José Adelino Dantas; falou também  que iria cobrar da secretaria de obras de 97 

urgência o problema do esgoto que fica por trás da oficina de Saulo,  porque é 98 

ajeitando e os caminhões pesados passando por cima e estourando, que veja uma 99 
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solução, tanto da oficina, quanto da secretaria de obras, porque já estou cansado de 100 

tanto cobrar; em relação a festa de Nossa Senhora das Vitorias, na próxima sessão 101 

vou colocar uma Indicação pedindo que seja feita a limpeza de todas as ruas no 102 

Monte do Galo, como também faça uma vistoria nos postes que estão sem 103 

iluminação, e faça podação das arvores.Marli de Medeiros Dantasparabenizou o 104 

secretário de agricultura, meio ambiente e pesca – Mucio, pela brilhante palestra e 105 

oficina que foi dada no dia primeiro de outubro nessa Casa através de uma parceria 106 

feita com o IF Campus de Picuí/PB, através da professora Samara, ela passou o dia 107 

inteiro, pela manha deu uma palestra muito importante, e a tarde a professora 108 

juntamente com a estagiaria fizeram uma oficina excelente falando sobre o lixo 109 

eletrônico, já que Carnaúba dos Dantas estar sendo a primeira cidade da região do 110 

Seridó que vai implantar um ponto de coleta que se chama eco ponto, que será 111 

inaugurado, dia 17/10 será a inauguração do primeiro ponto de coleta do lixo 112 

eletrônico no município de Carnaúba dos Dantas, a professora Samara vai vir 113 

juntamente com a equipe do IFPB, é necessário, e pra que isso aconteça tem que 114 

dar o destino correto desse material, foi através dessa parceria com o IF que eles 115 

conseguiram, já que no RN tentaram, mais foi muito difícil conseguir por aqui, 116 

conseguiram através de uma professora, o destino do lixo eletrônico de carnaúba 117 

dos Dantas vai ser pra uma cidade da PB, e de lá é que eles fazem toda 118 

arrecadação para enviar pra Alemanha. José de Azevedo Dantas em apartedisse 119 

queanda por aí a fora e ver muito lixo a céu aberto, isso é muito preocupante, tenho 120 

na minha casa lixo eletrônico em um local, já procurei um local pra colocar e não 121 

encontrei, então, esse ponto de coleta é muito positivo.Marli de Medeiros 122 

Dantaspor aqui não tem ponto de coleta, acredito que a primeira arrecadação de lixo 123 

eletrônico será bastante volumosa em carnaúba dos Dantas, porque aqui mesmo na 124 

Casa tem uma sala cheia de lixo eletrônico, o ponto de coleta será no Horto Florestal 125 

de carnaúba dos Dantas, e será descartado de forma correta,e a partir do dia 17/10 126 

Carnaúba terá esse ponto de coleta; parabenizou toda equipe organizadora do 127 

processo eleitoral, foi um trabalho excelente, a contagem de votos foi feita através 128 

da equipe que estava lá, muito bem monitorada, bem transparente, estão todos 129 

estão  de parabéns,  parabenizou a todos os candidatos, foram guerreiros, andaram 130 

fazendo o trabalho, pedindo voto, o resultado já saiu, e temos que desejar boa sorte, 131 

sabemos que não é fácil, já fui conselheira, sei o quanto é complicado estar na 132 
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função de conselheiro tutelar, recebe muitas criticas, mais a população não conhece 133 

de fato o trabalho do conselheiro, que essa nova gestão faça um bom 134 

desempenho.João Maria Luciano disse que também esteve presente a palestra 135 

sobre o lixo eletrônico, muito proveitoso, parabenizouà iniciativa do secretário Mucio, 136 

creio que vai ser mais um avanço para nosso município, além de ser a primeira 137 

cidade da região do Seridó do RN, além da cidade de Picuí/PB que já tem esse 138 

projeto, a parceria muito positiva, o secretario Mucio me convidou para cortar os 139 

pneus, através da lixadeira, fiquei muito grato por também contribuir com essa ação; 140 

sobre as eleições quero só registrar que não pude estar presente porque estava de 141 

plantão em Currais Novos, e não pude acompanhar e votarparabenizo aos que 142 

foram eleitos, que façam um ótimo trabalho ao longo desses quatro anos no nosso 143 

município; parabenizar o empresário Didi, onde estar acontecendo o campeonato de 144 

futebol, esse ano ele inovou, e deu prioridade aos desportistas que treinam na sua 145 

arena, fez um campeonato diferenciado, realmente estar um campeonato muito 146 

equilibrado, já é a segunda semana que estar acontecendo; comentou que foi ao 147 

comercio de Itamar no Monte do Galo, ele me chamou a atenção, porque sabemos 148 

que a única saída que tem é aquele pequeno trecho, e pensar como é que vai ser o 149 

movimento de carros na festa de outubro, tem um trecho perto da bueira que dar pra 150 

fazer uma limpeza, principalmente onde faz a curva, os caminhões já estão 151 

passando por cima das calçadas, e não tem outro jeito, então, ire até ao próprio 152 

secretário Mucio, e levar até o local, com a maquina enchedeira dar pra fazer uma 153 

limpeza até o encontro da bueira, dar pra limpar uns cinco metros, e ver se facilita 154 

melhor o acesso dos caminhões, segundo informações, talvez não seja liberado no 155 

período da festa, porque foi colocado concreto e demora trinta dias pra 156 

secar.Marcelo de Medeiros Dantas em apartedisse que é interessante, porque, 157 

sabemos que temos a festa de Nossa Senhora das Vitorias com grande romaria, e 158 

vai fazer uma obra dessa, o que estar faltando é planejamento, sei que é necessário 159 

ter tempo pra que se faça essa obra, tem prazos, só que, pensar logisticamente, 160 

porque é a maior festa do nosso município, que vem romeiros de todas as partes do 161 

Brasil, e interditar um trecho daquele, é nessas horas que quando a gente fala, é 162 

porque a gente estar perseguindo fulano de tal, não estou dizendo o prefeito, e sim a 163 

equipe técnica sabe o prazo da obra, aí faz uma coisa dessa no período de nossa 164 

festa principal, é preocupante essa situação, o engenheiro sabe muito bem quanto 165 
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tempo gasta, quer dizer, devia ter alertado a festa principal do nosso município que é 166 

a de Nossa Senhora das Vitorias, fica a desejar mais uma vez. João Maria Luciano 167 

– as informações que passei foi através de Itamar, segundo ele, conversou com 168 

alguns responsáveis, irei obter mais informações, e espero que no período da festa 169 

seja pelo menos liberado.Em seguida a Senhora Presidenta passou para a ORDEM 170 

DO DIA onde foram submetidas à discussão, votação e aprovação por unanimidade, 171 

as seguintes proposições: PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO DO Nº 015 172 

AO 026/2019; PROJETOS DE LEI DO Nº 030 AO 039/2019; PROJETO DE LEI Nº 173 

018/2019;PROJETO DE LEI Nº 020/2019.Como não havia mais nada a tratar, a 174 

Senhora Presidenta declarou EM NOME DE DEUS encerrada a sessão, convidando 175 

todos para se fazerem presentes à sessão seguinte, marcada para o dia 14 de 176 

outubro no mesmo horário e local de costume. Esta Ata foi lavrada no dia 11 de 177 

outubro de 2019, por mim, Cleonice da Silva Dantas - Recepcionista, que conforme 178 

achada será assinada por todos. Marli de Medeiros Dantas, Presidenta.  Marcelo 179 

de Medeiros Dantas, Secretário. 180 
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