
 

 

 
 

 
ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ/RN, REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. 
 

No 8º (oitavo) dia do mês de Outubro do ano de 2020, precisamente às 9h25, 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 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 
Sessão Ordinária realizada no dia 01 (primeiro) de Outubro de 2020, a qual foi 
aprovada pela unanimidade dos vereadores participantes a esta sessão, com restrição. 
O nobre Vereador Arlindo Dias fez uma objeção à leitura da ata e disse que na 
ocasião em que o nobre vereador Breno Lins pediu que a leitura da ata da sessão 
anterior fosse dispensada, não foi de acordo, e pediu que fosse feita uma retificação 
com relação ao que foi registrado. No Expediente do Dia foram apresentadas as 
seguintes matérias: Ofício nº 127/2020, oriundo do Conselho Municipal de Saúde, 
encaminhado a este Poder Legislativo, através do qual esclarece a demanda 
apresentada pelos vereadores Arlindo Dias e Breno Lins, no dia 24/09/2020, referente 
à falta de material de curativo no posto de saúde de Areias, relatado na ultima reunião 
do Conselho Municipal de Saúde de Arez. O Conselho informou que não estava ciente 
da demanda. Segundo informações dos Conselheiros Valério Dias e Ana Maria, a falta 
de material não condiz com o apresentado pela usuária. O que poderia ter acontecido 
seria a esterilização do material no momento da procura da mesma; mesmo assim, o 
Conselho Municipal se responsabilizou de averiguar as informações apresentadas. 
Requerimento nº 07/2020, de autoria do nobre Vereador Breno José Lins da Silva, 
com fins que o Poder Executivo Municipal faça um estudo técnico concernente à 
possibilidade de apresentar a esta Casa Legislativa um projeto de lei atinente ao CBO 
– Código Brasileiro de Ocupação dos motoristas de ambulâncias neste município de 
Arez/RN. Após a leitura do Expediente do Dia, o Sr. Presidente deu inicio à Ordem do 
Dia e colocou em votação o Requerimento nº 07/2020, de autoria do nobre Vereador 
Breno Lins, ao qual todos os parlamentares deram o seu voto favorável. Na sequência, 
o nobre Vereador Breno Lins pediu ao Sr. Presidente licença para se retirar da reunião 
por estar precisando resolver assuntos pessoais. Logo em seguida, o Sr. Presidente 
facultou a oportunidade aos nobres vereadores que desejassem fazer o uso da palavra. 
O nobre Vereador Eclécio Fernandes pediu a oportunidade e, a princípio, 
cumprimentou os colegas parlamentares e a população que acompanha esta sessão 
ordinária através das redes sociais. Ao iniciar as suas palavras, o nobre vereador fez 
um breve relato sobre a campanha do Outubro Rosa que trata da conscientização da 
população feminina sobre a prevenção do câncer de mama e colo do útero, e cobrou 
do Poder Executivo que intensifique as ações no município nesta causa, neste mês que 
é dedicado à saúde da mulher, em parcerias com instituições público/privadas e 
Governo do Estado, com a realização de exames precoces que contribuam para o 
aumento de chances de cura. Na sequência, o nobre Vereador Arlindo Dias pediu a 
oportunidade e, a princípio, cumprimentou os colegas parlamentares e a população que 
acompanha esta sessão através das redes sociais, e iniciando as suas palavras, 
comentou sobre a praça de eventos do Guaraíras, cuja obra encontra-se parada e 
pediu providência da gestão atual com relação à continuação da mesma: o que tem 
sido uma reivindicação daquela população, pois tem sido um meio de entretenimento 



para os moradores daquele bairro. Depois, reclamou do descaso da Secretaria de 
Saúde com relação a uma cidadã da comunidade do Sapé, paciente com câncer de 
mama, que foi encaminhada à CECAN, em Natal, para tratamento, e foi esquecida no 
seu retorno para casa, sendo necessário que a mesma pagasse condução para o seu 
regresso: o que causou indignação ao nobre vereador. Depois, pediu ao Sr. Presidente 
que convocasse a Secretária de Saúde do Município para que viesse a esta Casa 
prestar esclarecimentos aos vereadores e à população sobre a prestação de contas 
dos gastos com o COVID-19. O Sr. Presidente pediu ao nobre Vereador que fizesse 
essa solicitação através de requerimento. Ainda com a palavra, o nobre Vereador 
Arlindo Dias informou aos colegas parlamentares que dispõem de um prazo de 10 
dias para a apresentação de propostas de emendas para serem inseridas na lei 
orçamentária para o exercício de 2021. Na sequência, o nobre Vereador Adonias 
Avelino pediu a oportunidade e comunicou aos colegas parlamentares sobre um 
evento que irá acontecer na cidade, na data de 09 de Outubro, relacionado ao outubro 
rosa, com exames de ultrassonografia mamária, como prevenção contra o câncer de 
mama; porem esclareceu que os exames serão realizados em um grupo seleto de 
mulheres que já fazem o tratamento. O nobre Vereador Emanuel Inácio pediu a 
oportunidade e disse que desconhecia o evento comentado pelo nobre vereador 
Adonias Avelino, e disse que houve uma falha de comunicação da secretaria de saúde 
com esta Casa, não informando aos vereadores, para que os mesmos pudessem 
compartilhar com a população. O nobre vereador concluiu as suas palavras dizendo 
que existe no município uma assessoria de comunicação que deveria se encarregar de 
divulgar à população os eventos do interesse de toda a comunidade. 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 15 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 não 
compareceu o nobre vereador Rafael Lins de Oliveira Junior. 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 08 de Outubro de 2020. 
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