
 

 

 
 

 
ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ/RN, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020. 
 

No 15º (décimo quinto) dia do mês de Outubro do ano de 2020, precisamente às 9h17, 
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 pelo nobre Vereador Kleiber Chacon, 2º Secretário da Mesa Diretora. 
Dando inicio os trabalhos, o Sr. Presidente fez a chamada regimental à qual 
responderam os seguintes vereadores: Eclécio Fernandes da Cunha, Adonias Avelino 
da Silva, Kleiber Chacon, Emanuel Inácio Ferreira e Arlindo Dias de Lima. 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 2º Secretário da Mesa Diretora, 
Kleiber Chacon, procedeu à leitura da ata da Sessão Ordinária realizada no dia 08 
(oito) de Outubro 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: Ofício nº 008/2020/GS/2020, oriundo do Secretário Municipal 
de Administração e dos Recursos humanos, encaminhando a este Poder Legislativo, 
em resposta ao Ofício nº 065/2020/CMA e Requerimento nº 06/2020, de autoria do 
Vereador Arlindo Dias de Lima, cópias das folhas de pagamentos dos meses de janeiro 
a julho de 2020; Requerimento nº 08/2020, de autoria do nobre Vereador Arlindo 
Dias de Lima, através do qual solicita à Presidência da Mesa Diretora, que seja 
convocada a Secretária Municipal de Saúde, Ingridy de Souza Cavalcanti, para 
comparecer a esta Casa Legislativa, na sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de 
Outubro de 2020, a fim de prestar esclarecimentos sobre a atuação das atividades da 
referida Secretaria concernente ao combate ao COVID-19. Após a leitura das matérias 
constantes no Expediente do Dia, o Sr. Presidente colocou em votação o Requerimento 
nº 08/2020, de autoria do nobre Vereador Arlindo Dias, o qual teve a aprovação 
unânime dos vereadores presentes a esta sessão. O nobre Vereador Emanuel Inácio, 
ao proferir o seu voto, aproveitou o ensejo e parabenizou a todos os professores, como 
também a todas as mulheres agricultoras, pelo seu dia que é comemorado hoje, 15 de 
outubro. Logo em seguida, o Sr. Presidente registrou a presença do 1º Secretário da 
Mesa Diretora, Marcos Antônio Acioli. Depois, pediu ao Vereador Eclécio Fernandes da 
Cunha, Relator da Comissão de Finanças e Orçamento que procedesse a leitura do 
Parecer Preliminar da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 
010/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o 
exercício de 2021 e dá outras providências. Após a leitura do Parecer Preliminar da 
Comissão de Finanças e Orçamento e, antes de ser posto em votação, o nobre 
Vereador Arlindo Dias Pediu a oportunidade e disse que, ao ler o referido relatório da 
CFO sobre o Projeto de Lei nº 010/2020, observou que faltaram várias informações e 
pediu para analisar melhor e verificar se consta, de fato, o que foi solicitado pela 
comissão; porém, foi de acordo que o relatório fosse posto em votação e que depois 
fosse acrescido o que ficou pendente com relação ao que não foi informado. Logo em 
seguida, o Sr. Presidente colocou em votação o Parecer Preliminar ao Projeto de Lei nº 
010/2020, ao qual todos os parlamentares presentes à reunião foram favoráveis. O 
nobre Vereador Eclécio Fernandes, ao proferir o seu voto, ratificou as palavras do 
nobre vereado Arlindo Dias sobre as ações que faltaram ser incluídas no Projeto de Lei 
nº 010/2020, e frisou as ações voltadas para a educação e outras ações que precisam 
ser planejadas para o próximo exercício. O nobre Vereador Emanuel Inácio, ao proferir 
o seu voto, falou sobre o cuidado que teve a comissão de Finanças e Orçamento, da 



qual é membro, sobre as ações que faltaram ser informadas no projeto de lei e fez 
menção à ação que trata do apoio ao pequeno produtor de camarão e sugeriu que 
fosse incluído nessa ação o apoio aos pequenos produtores de peixes. O nobre 
Vereador Marcos Acioli, ao proferir o seu voto, também comentou sobre a ausência de 
várias ações e fez uma observação aos sucessivos erros de digitação no projeto de lei, 
e pediu que fossem feitas as devidas correções. Concluída a Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente facultou a oportunidade aos vereadores que desejassem fazer o uso da 
palavra. O nobre Vereador Arlindo Dias, pediu a oportunidade e, inicialmente, 
cumprimentou a todos e, ao fazer o uso da palavra, comentou também sobre os 
sucessivos erros de digitação no referido projeto de lei e da sua preocupação com o 
cuidado que a Comissão de Finanças e Orçamento deve ter de inserir todas as ações 
necessárias para a realização de obras no próximo exercício; e citou, como exemplo, o 
centro de velório que, segundo o vereador, era inviável no período da pandemia, pois a 
prioridade era a saúde da população; porem sugeriu que fosse uma das prioridades 
para o próximo exercício, pela sua importância para a nossa cidade, tendo em vista 
que essa ação não foi inserida para ser executada no próximo orçamento. Depois fez 
uma reclamação com relação ao lixo espalhado na estrada próxima ao lixão do 
município, e pediu ao setor responsável que tomasse as devidas providências. Na 
sequência, o nobre Vereador Emanuel Inácio pediu a oportunidade e comentou sobre 
o evento que aconteceu no município, com relação ao exame de ultrassonografia de 
mama, sobre o qual, segundo o vereador, esta Casa não tinha sido informada. Disse o 
vereador que procurou a secretaria de saúde para obter informações sobre o assunto, 
e esclareceu que cada setor responsável já tinha a relação das pessoas que deveriam 
ser atendidas. Por esse motivo, não havia condições de atender a toda a população. 
Logo em seguida, o nobre Vereador Adonias Avelino fez o uso da palavra e lembrou 
aos colegas parlamentares sobre o evento que está acontecendo na cidade nesta data 
sobre o exame de mamografia para um grupo seleto de mulheres que têm na família 
um histórico de casos graves de câncer de mama. 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 22 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 Kleiber Chacon, 2º 
Secretário. A esta sessão ordinária não compareceu o nobre vereador Breno José Lins 
da Silva. O nobre Vereador Marcos Antonio Acioli compareceu após a leitura do 
Expediente do Dia. O nobre Vereador Rafael Lins de Oliveira Júnior compareceu à 
sessão na ocasião da Ordem do Dia. 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 15 de Outubro de 2020. 
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Presidente da Mesa Diretora 

 
 

Kleiber Chacon 
2º Secretário da Mesa Diretora 


