
 

 

 

 

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ/RN, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 

2020. 

 

No 3º (terceiro) dia do mês de Dezembro do ano de 2020, precisamente às 09h15, 

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. Dando inicio aos trabalhos, o Sr. Presidente fez a chamada 

regimental à qual responderam os seguintes vereadores: Arlindo Dias de Lima, Eclécio 

Fernandes da Cunha, Kleiber Chacon, Marcos Antônio Acioli e Rafael Lins de Oliveira 

Júnior. Sendo verificada a existência de quorum regimental, o Sr. Presidente declarou 

aberta a sessão legislativa e agradeceu a presença dos colegas parlamentares nesta 

reunião. Na sequência, ao ser iniciada a Fase do Expediente, o 1º Secretário da Mesa 

Diretora, Marcos Antônio Acioli, procedeu à leitura da Ata da 29ª Sessão Ordinária 

realizada na data de 26 de Novembro de 2020, a qual foi aprovada sem restrições. 

Logo em seguida foram apresentadas as seguintes matérias: Ofício 

110/2020/GP/PMA, oriundo do Gabinete do Prefeito Municipal, Antonio Bráulio da 

Cunha, encaminhando a este Poder Legislativo a Lei Ordinária nº 544/2020, bem como 

o seu respectivo Autógrafo de Lei, já sancionado, que dispõe sobra a autorização de 

Crédito Adicional Especial no orçamento corrente para atender despesas com o projeto 

“Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Arez” e dá outras providências; Lei 

Ordinária nº 544/2020, que dispõe sobre a autorização de abertura de Crédito 

Adicional Especial no orçamento corrente para atender despesas com o projeto 

“Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Arez” e dá outras providências; 

Autógrafo de Lei nº 06/2020 do Projeto de Lei nº 016/2020 (Substitutivo do Projeto 

de Lei nº 14/2020), que dispõe sobre a autorização de Crédito Adicional Especial no 

orçamento corrente para atender despesas com o projeto “Sistema de Esgotamento 

Sanitário do Município de Arez” e dá outras providências; Oficio nº 111/2020/GP/PMA, 

oriundo do Gabinete do Prefeito Municipal, Antonio Bráulio da Cunha, encaminhando a 

este Poder Legislativo a Lei Ordinária nº 545/2020, que institui a Semana da 

Orientação Profissional para o primeiro emprego, nas escolas públicas municipais de 

Arez e dá outras providências; Lei nº 545/2020, que institui a Semana da Orientação 

Profissional para o primeiro emprego, nas escolas públicas municipais de Arez; 

Autógrafo nº 05/2020 do Projeto de Lei nº 06/2020, que institui a Semana da 

Orientação Profissional para o primeiro emprego, nas escolas públicas municipais de 

Arez; Ofício nº 112/2020/GP encaminhando o Projeto de Lei Substitutivo ao Projeto de 

Lei nº 13, que dispõe sobre a avaliação do desempenho dos servidores vinculados à 

atenção primária à saúde e dá outras providências; Projeto de Lei nº 17/2020 (Lei de 

iniciativa do Poder Executivo – Lei de avaliação do desempenho dos servidores 

vinculados à atenção primária à saúde. Sumula: Dispõe sobre a operacionalização do 

Programa de Desempenho do Ministério da Saúde, no âmbito do Município de Arez e 

dá outras providências); Ofício nº 148/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, 

encaminhando à Câmara de Vereadores a apresentação do primeiro e segundo 



quadrimestres da saúde, realizada na Câmara Municipal, às 09h30, do dia 30/11/2020, 

na qual foi falado sobre a questão financeira da saúde, bem como as apresentações 

das atividades realizadas nesse período; Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2020,  

de 30 de Novembro de 2020, que dispõe sobre o cancelamento da Nota  de Empenho 

nº 619.045/2019 de Dezembro de 2019  e dá outras providências. A Proposta de 

Emenda de Revisão da Lei Orgânica Municipal nº 01/2020 foi retirada da pauta pelo Sr. 

Presidente para ser apreciada e votada em sessão extraordinária a ser realizada na 

terça-feira, dia 08 de Dezembro. Na sequência, ao dar inicio à Ordem do Dia, o Sr. 

Presidente colocou em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2020, ao qual 

todo os vereadores deram o seu voto favorável. Na sequência, após a conclusão da 

Ordem do Dia, o Sr. presidente abriu o espaço aos colegas vereadores que 

desejassem fazer o uso da palavra. O nobre Vereador Eclécio Fernandes pediu a 

oportunidade e, ao fazer o uso da palavra, comentou sobre o Ofício enviado a esta 

Casa pelo Poder Executivo encaminhando a Lei Ordinária, já sancionada, que “institui a 

Semana da Orientação Profissional para o primeiro emprego, nas escolas públicas 

municipais de Arez”. Disse o vereador que a referida lei será de grande importância 

para o município, em especial para os jovens e adolescentes da rede pública municipal 

de ensino. O nobre vereador expressou a sua alegria pela aprovação do projeto de lei 

de sua autoria e da sanção da lei, e espera que a mesma seja posta em prática no 

retorno das aulas em nosso município. Depois, falou do interesse de algumas 

faculdades, ao tomar conhecimento desse projeto de lei, as quais entraram em contato 

com o nobre vereador para se inteirar melhor dessa sua iniciativa, e se colocaram à 

inteira disposição para trabalhar em parceria com o nosso município para fortalecer o 

projeto no intuito de fornecer orientação profissional aos jovens. Ainda com a palavra, 

falou de outro projeto que pretende apresentar nesta Casa a respeito do primeiro 

emprego na nossa cidade, tendo em vista que muitos jovens precisam ter a sua 

primeira oportunidade no mercado de trabalho. Portanto, é importante que haja essa 

orientação profissional e que o município possa se adequar e encaminhar os jovens 

para o seu primeiro emprego, fortalecendo as políticas públicas para a nossa juventude 

e, consequentemente, o fortalecimento do nosso município, oportunizando a todos os 

jovens a oportunidade para que possam trabalhar e colocar o seu conhecimento em 

prática. Na sequência, o nobre Vereador Arlindo Dias pediu a oportunidade e 

apresentou algumas reclamações que recebeu de servidores municipais sobre o 

pagamento do mês atual que, segundo foi informado, está sendo feito por sorteio, 

inclusive alguns já receberam o salário e a rescisão. O nobre vereador apelou para a 

sensibilidade do gestor municipal com relação ao pagamento dos demais servidores. O 

nobre Vereador Eclécio Fernandes pediu um aparte na fala do nobre vereador e disse 

que esse sorteio também está ocorrendo no esgotamento sanitário. Disse o vereador 

que na sua comunidade, Cercado Grande, o serviço está sendo prestado a algumas 

pessoas, enquanto que outras que procuraram a secretaria responsável solicitando o 

serviço não estão sendo atendidas. O nobre vereador encerrou as suas palavras 

dizendo que a secretaria deve atender a toda a comunidade e não a um grupo 

exclusivo. O nobre Vereador Arlindo Dias voltou a falar e comentou o assunto 

abordado pelo nobre Vereador Eclécio Fernandes, sobre o esgotamento sanitário, e 

disse que certo cidadão da Comunidade de Camocim solicitou na secretaria esse 

serviço, mas não foi atendido; porém, o trator enviado pela secretaria àquele povoado 

atendeu apenas o seu vizinho da casa ao lado. O nobre vereador encerrou as suas 



palavras dizendo que irá procurar o secretário responsável para saber se o cidadão 

daquela comunidade já foi atendido. Logo em seguida, o nobre Vereador Kleiber 

Chacon fez o uso da palavra e relatou sobre uma reclamação dos servidores 

contratados do Pronto Atendimento Doutor Juca. Disse o nobre vereador que foi 

informado que alguns servidores daquela unidade de saúde estão deixando os seus 

cargos antes do término do contrato, ficando toda a demanda do atendimento à 

população sob a responsabilidade de apenas dois técnicos, enquanto que a escala 

diária deveria dispor de quatro técnicos. O nobre vereador encerrou as suas palavras 

pedindo ao gestor do município providências com relação a essa situação, tendo em 

vista que a demanda no atendimento neste final de ano só tende a aumentar. 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 a ser realizada 

na data de 10 de Dezembro, e comunicou também sobre a sessão extraordinária que 

acontecerá na terça-feira, dia 08 de Dezembro. 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, Marcos Antônio Acioli, 1º Secretário, e Kleiber Chacon, 

2º Secretário. A esta sessão ordinária não compareceram os nobres vereadores: 

Adonias Avelino da Silva, Breno José Lins da Silva e Emanuel Inácio Ferreira. 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 03 de Dezembro de 2020. 
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