
 

 

 

 

 

 

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ/RN, REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

No 1º (primeiro) dia do mês de Outubro do ano de 2020, precisamente às 9h15, reuniu-

se ordinariamente a Câmara de vereadores do Município de Arez, Estado do Rio 

Grande do Norte, sob a presidência do Exmo. Sr. Jone Chacon do Nascimento e 

secretariado pelos nobres Vereadores: Marcos Antônio Acioli, 1º Secretário, e Kleiber 

Chacon, 2º Secretário. Sendo verificada a existência de quorum regimental, o Sr. 

Presidente declarou aberta a sessão legislativa e agradeceu a presença dos colegas 

parlamentares nesta sessão legislativa. Na sequência, ao ser iniciada a Fase do 

Expediente, o nobre Vereador Breno Lins sugeriu ao Sr. Presidente que a leitura da ata 

da sessão ordinária anterior fosse suspensa para que haja brevidade na duração da 

reunião em virtude da temperatura ambiente pela falta de energia elétrica. O Sr. 

Presidente consultou os demais parlamentares, com relação ao que foi sugerido pelo 

colega parlamentar, todos os vereadores foram de acordo. No Expediente do Dia foram 

apresentadas as seguintes matérias: Ofício nº 093/2020/GP/PMA, oriundo do 

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício, João Elias de Matos Neto, encaminhando 

a este Poder Legislativo a Lei nº 542/2020, bem como o seu respectivo Autógrafo de 

Lei, já sancionado, que denomina o Conjunto Habitacional Renascer, no Bairro Centro, 

no município de Arez/RN, e dá outras providências; Ofício nº 094/2020/GP/PMA, 

oriundo do Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício, João Elias de Matos Neto, 

encaminhando a este Poder Legislativo a Lei nº 543/2020, bem como o seu respectivo 

Autógrafo de Lei, já sancionado, que reconhece a Associação dos Catadores de 

Materiais Recicláveis de Arez – AMAREZ, como entidade de utilidade pública do 

município de Arez/RN; Redação Final que trata do Projeto de Lei nº 06/2020, que 

institui a semana de orientação profissional para o primeiro emprego, nas escolas 

públicas municipais de Arez/RN; Mensagem sobre Crédito de Recursos Financeiros 

– Orçamento Geral da União, oriundo da Gerência Executiva de Governo Natal, 

encaminhada ao Presidente desta Casa Legislativa, Jone Chacon do Nascimento; 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre a Redação Final do Projeto 

de Lei nº 06/2020, de autoria do Vereador Eclécio Fernandes da Cunha, que institui a 

semana de orientação para o primeiro emprego, nas escolas públicas municipais de 

Arez. Após a leitura das matérias constantes no Expediente do Dia, o Sr. Presidente 

deu início à Ordem do Dia e colocou em votação o Projeto de Lei nº 06/2020, de 

autoria do nobre Vereador Eclécio Fernandes. Todos os parlamentares deliberaram a 

favor da referida proposição. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação o 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre a Redação Final do Projeto de 

Lei nº 06/2020. Todos os parlamentares votaram a favor do referido projeto de lei. Após 

a Ordem do Dia, foi lida a publicação do Edital de Convocação, expedido pelo Sr. 

Presidente, tornando público que no dia 07 de outubro de 2020, quarta-feira, às 09h, no 

plenário da Câmara Municipal, será realizada a audiência pública para a discussão do 

Projeto de Lei nº 010/2020, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 



para o exercício de 2021,na forma que estabelece o artigo 48, § 1º, Inciso I, da Lei 

Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Na sequência, o 

Sr. Presidente facultou a oportunidade aos vereadores que desejassem fazer o uso da 

palavra. O nobre Vereador Arlindo Dias pediu a oportunidade, e, a princípio, 

cumprimentou a todos, e iniciou as suas palavras relatando uma reclamação de uma 

cidadã do município acerca do posto de saúde do povoado de Areias que, segundo 

disse, está faltando material para curativo. Disse o vereador que a senhora que fez a 

reclamação não dispõe de recursos suficientes para adquirir o material para tratar o 

ferimento na perna do seu marido. O nobre Vereador pediu ao Líder do Governo, Breno 

Lins, que voltasse a sua atenção para essa situação. Depois, falou da importância do 

papel do vereador que é cobrar as ações do Poder Executivo, fazendo deste Poder 

Legislativo uma Casa mais forte e atuante. Continuando, o nobre Vereador voltou a 

falar, como em outras sessões, dos pedidos de informações que fez ao Poder 

Executivo, não atendidos, e citou as rescisões pagas e não pagas. Ainda com a 

palavra, o nobre vereador fez menção do ofício que enviou há 62 dias ao Poder 

Executivo pedindo outras informações, sem resposta até a presente data: o que 

considerou um desrespeito com esta vereança. O nobre vereador falou ainda sobre a 

Campanha do Setembro Amarelo que consiste na conscientização da prevenção da 

prática do suicídio, e criticou a gestão municipal por não ter realizado nenhuma ação 

com relação a isso. O nobre Vereador Eclécio Fernandes pediu um aparte na fala do 

Vereador Arlindo Dias e comentou sobre uma minuta de um projeto de lei sobre a 

campanha do setembro amarelo, que apresentou nesta Casa no inicio do ano, mas não 

obteve êxito. O nobre vereador pediu aos colegas parlamentares para que haja 

agilidade neste importante projeto de lei, principalmente neste período de pandemia, 

oferecendo apoio psicológico às pessoas que mais precisam. Depois o nobre Vereador 

Arlindo Dias voltou a falar e responsabilizou o gestor da pasta da Saúde pela falta de 

material para atender à população, e o considerou sem competência para o cargo e 

que o gestor do município deveria admitir alguém que possa prestar um bom serviço à 

sociedade. Depois falou da reprovação de um requerimento seu pela maioria dos 

parlamentares, no qual solicitava informações: o que, segundo o vereador, lhe causou 

indignação. O nobre vereador concluiu dizendo que, enquanto for parlamentar nesta 

Casa, irá cobrar as ações do Poder Executivo, independente de oposição ou situação. 

O nobre Vereador Adonias Avelino pediu a oportunidade e comentou o assunto 

abordado pelo nobre Vereador Arlindo Dias sobre o posto de saúde de Areias, com 

relação à falta de material para curativo, e esclareceu que é necessário que seja feito 

um cadastramento, junto à Secretaria de Saúde, para que o paciente possa receber o 

material de curativos para todo o mês. O nobre Vereador Marcos Acioli pediu a 

oportunidade e, ao cumprimentar a todos, falou sobre a insegurança na zona rural, e 

solicitou ao Poder Executivo, junto ao destacamento policial, que dê mais assistência 

àquelas comunidades, tendo em vista os frequentes assaltos acorridos. Disse ainda 

que já havia feito essa cobrança ao executivo, pois a presença dos policias poderia 

inibir mais a prática dos assaltos naqueles povoados. Na sequência, não havendo mais 

nada a tratar, e nenhum Vereador inscrito para falar, o Presidente da Mesa Diretora, 

Jone Chacon do Nascimento, declarou encerrada a sessão ordinária, e convidou a 

todos para a próxima reunião legislativa na data de 08 de Outubro. Em seguida, pediu 

que fosse lavrada a presente ata que, após ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 

Sr. Presidente, Jone Chacon do Nascimento, e Marcos Antônio Acioli, 1º Secretário, e 



Kleiber Chacon, 2º Secretário. A esta sessão ordinária a presença dos nobres 

vereadores foi unânime. O inteiro teor desta reunião foi gravado, passando o arquivo 

de áudio correspondente a integrar o acervo documental desta reunião.          

                                                                                                                                                                         

Sala da Sessão da Câmara Municipal de Arez/RN, em 01 de Outubro de 2020. 
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