
 

 

 
 
 

 
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ/RN, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 

2020. 

 

No 10º (décimo) dia do mês de Setembro do ano de 2020, precisamente às 9h30, 

participaram da Sessão Ordinária os Vereadores da Câmara Municipal 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 na sessão ordinária. Na sequência, foi iniciada a Fase do Expediente, 

na qual o 1º Secretário da Mesa Diretora, Marcos Antônio Acioli, procedeu à leitura da 

ata da Sessão Ordinária realizada no dia 03 (três) de Setembro de 2020, a qual foi 

aprovada pela unanimidade dos vereadores participantes a esta sessão, sem 

restrições. No Expediente do Dia foram apresentadas as seguintes matérias: Abertura 

do Processo Legislativo nº 0054990009/2020-CMA, iniciado em 02/09/2020, que 

trata sobre o Projeto de Lei sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da lei 

orçamentária para o exercício de 2021; Ofício nº 85/2020, oriundo do Gabinete do 

Gabinete do Prefeito em exercício, João Elias de Matos Neto, encaminhando ao 

Presidente desta Câmara Municipal, Jone Chacon do Nascimento, o Projeto de Lei 

sobre as Diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para O Exercício de 2021; 

Mensagem do Prefeito em exercício, João Elias de Matos Neto, submetendo à 

aprovação da Câmara Municipal o projeto de lei que institui as diretrizes orçamentárias 

para o exercício de 2021, atendendo disposições constitucionais, bem como da Lei 

Complementar nº 101/2000; Projeto de Lei nº 10/2020, que dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021, e dá outras 

providências; Despacho, emitido pelo Presidente da Mesa Diretora, Jone Chacon do 

Nascimento, encaminhando ao Presidente da Comissão de Justiça e Redação, 

Vereador Kleiber Chacon, o Projeto de Lei nº 010/2020, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o 

exercício de 2021 e dá outras providências; Ato nº 10/2020/GP/CMA, de autoria do 

Presidente desta Casa Legislativa, Jone Chacon do Nascimento, que estabelece no 

âmbito da Câmara Municipal de Arez medidas para a retomada das sessões 



presenciais, observadas as ações necessárias para a prevenção do contágio pelo novo 

coronavirus, COVID-19. 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 17 de Setembro. 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 participou o nobre vereador Rafael Lins de 

Oliveira Júnior. 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 10 de Setembro de 2020. 
 
 

 
Jone Chacon do Nascimento 
Presidente da Mesa Diretora 

 
 

Marcos Antônio Acioli 
1º Secretário da Mesa Diretora 

 
 

Kleiber Chacon 
2º Secretário da Mesa Diretora 


