
 

 

 

 

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ/RN, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 

2020. 

 

No 15º (décimo quinto) dia do mês de Dezembro do ano de 2020, precisamente às 

09h20, 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: 

Adonias Avelino da Silva, Emanuel Inácio Ferreira, Eclécio Fernandes da Cunha, 

Kleiber Chacon, Marcos Antônio Acioli, Breno José Lins da Silva, Rafael Lins de 

Oliveira Júnior e Arlindo Dias de Lima (este último participou da reunião via Facebook, 

por estar enfermo). 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 31ª 

Sessão Ordinária realizada na data de 10 de Dezembro de 2020, a qual foi aprovada 

sem restrições. Logo em seguida foi apresentada a Emenda de Revisão Geral da Lei 

Orgânica Municipal nº 01/2020, que dispõe sobre a Revisão da Lei Orgânica do 

Município de Arez/RN, a qual foi posta em votação sendo aprovada pela unanimidade 

dos vereadores. Na sequência, foi lido o Parecer Final da Comissão de Finanças e 

Orçamento do Projeto de Lei nº 012/2020 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Arez para o Exercício de 2021 e dá outras providência. Dando início à 

Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou em votação o Parecer Final da Comissão de 

Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 012/2020, o qual teve a aprovação 

unânime dos colegas parlamentares. Logo após a aprovação das matérias constantes 

na Ordem do Dia, o Sr. Presidente leu a Promulgação da Emenda da Revisão Geral da 

Lei Orgânica Municipal, a qual foi assinada por todos os vereadores. Na sequência, o 

Sr. Presidente concedeu a oportunidade aos colegas vereadores que desejassem fazer 

o uso da palavra. O nobre Vereador Breno Lins pediu a oportunidade e iniciou as suas 

palavras falando sobre o conturbado ano que se finda, devido à pandemia que tem 

assolado o nosso país, porem, espera que na virada do ano já exista uma vacina para 

que possamos caminhar dentro da normalidade. Continuando, o nobre Vereador se 

despediu dos colegas parlamentares que não continuarão nesta Casa na próxima 

legislatura, e desejou à população arezense um feliz Natal e um ano novo bem melhor 

que este que está terminando, repleto de perspectivas futuras de melhoras para o 

município. Depois, antes de concluir, leu um texto, de autor desconhecido, que diz: 

“Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho; pois cada pessoa é única, e 

nenhuma substitui a outra. Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho; mas 

não vai só nem nos deixa só. Levam um pouco de nós mesmo, deixam um pouco de si 

mesma. Há os que levam muito, mas há os que não levam nada: essa é a maior 

responsabilidade em nossa vida”. Disse ainda que os vereadores devem, a partir do dia 

primeiro de janeiro de 2021, não esquecer dos mais necessitados, e trabalhar pela 



coletividade do município, principalmente para aqueles que mais precisam, fazendo 

trabalhos independentes e paralelos ou que seja do Poder Executivo, e que os 

parlamentares estejam sempre próximos das pessoas que mais precisam do seu apoio. 

O nobre vereador encerrou as suas palavras agradecendo aos funcionários desta Casa 

pela atenção que têm prestado aos parlamentares, e voltou a desejar a todos um feliz 

Natal e um ano novo de muita paz. Na sequência, o nobre Vereador Adonias Avelino 

pediu a oportunidade e falou da sua experiência como vereador e do aprendizado que 

recebeu durante o seu tempo nesta Casa como parlamentar. Depois, falou do seu 

desejo de ter continuado nesta edilidade para apresentar os seus projetos voltados 

para a geração de rendas para o município para que a população tenha sua 

independência financeira. Depois, agradeceu a Deus pela oportunidade e desejou aos 

vereadores eleitos e ao novo prefeito um bom mandato e que façam o melhor pelo 

nosso município, visando o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. O nobre 

Vereador encerrou as suas palavras desejando a todos um feliz Natal e um feliz ano 

novo. Na sequência, o nobre Vereador Marcos Acioli pediu a oportunidade e, 

inicialmente, agradeceu a Deus e a sua família pela sua vitória, como também aos seus 

amigos, em particular ao Vereador Adonias Avelino pela grande contribuição. Depois, 

desejou a todos os parlamentares boas festas e um próspero ano novo cheio de saúde 

e paz. Continuando, agradeceu aos funcionários desta Casa pelo bom relacionamento 

e pelo bom desempenho de todos em suas funções. Ainda com a palavra, voltou a 

agradecer a Deus pelo novo mandato que passará a desempenhar a partir de janeiro 

de 2021, apesar de ter sido injustiçado em algumas ocasiões, porem, com a ajuda de 

Deus, chegou a um resultado positivo. Depois, falou da sua luta a favor da Zona Rural 

através dos seus requerimentos, e destacou alguns: solicitação de uma ambulância 

para a Zona Rural, calçamento para duas ruas na comunidade de Urucará, e poços 

tubulares, além de outros requerimentos que espera que sejam atendidos na próxima 

legislatura. O nobre vereador encerrou as suas palavras voltando a desejar a todos um 

feliz Natal e um próximo ano novo. Na sequência, o nobre Vereador Emanuel Inácio 

fez o uso da palavra e, inicialmente, agradeceu a Deus, à sua família e amigos, os 

quais lhe proporcionaram cinco mandatos nesta Casa. Depois, falou da sua tentativa 

de reeleição no ultimo pleito, porem, sem êxito; mas disse que, quando alguém 

pretende contribuir para o município, não precisa ter mandato eletivo de vereador ou 

prefeito. Ainda com a palavra, o nobre Vereador fez um breve relato sobre a sua vida 

pública. Continuando, desejou que os vereadores que participarão da próxima 

legislatura e ao futuro prefeito que façam um bom trabalho que traga benefícios para o 

povo de Arez. Na sequência, o nobre Vereador lamentou a falta de uma representação 

feminina nesta Casa. Falou também da Previdência Social Rural neste município que 

foi conquistada graças à sua luta como sindicalista rural. Portanto, durante a sua 

trajetória como homem público, contribuiu sim para o bem deste município; porem, 

durante todo esse tempo, não agradou a todos, mas tem a consciência tranquila de que 

fez muito pelo seu município. O nobre vereador encerrou as suas palavras desejando a 

todos um feliz Natal e um próspero ano novo com muita saúde, muita paz e que Deus 

abençoe a todos. Na sequência, o nobre Vereador Eclécio Fernandes fez o uso da 

palavra e, inicialmente, agradeceu a Deus pela sua vida, tendo em vista o momento tão 

assombroso que estamos passando com essa pandemia. Agradeceu também pela 

oportunidade de servir ao seu povo, como também àqueles que o ajudaram a chegar à 

vereança deste município. O nobre vereador agradeceu ainda aos colegas 



parlamentares pela contribuição nas discussões das comissões, como também pelos 

momentos de descontração nesta Casa. Agradeceu também ao Sr. Presidente desta 

Casa, Jone Chacon do Nascimento, pela forma como conduziu os trabalhos legislativos  

neste ano. Depois, falou da sua experiência como parlamentar, sempre com muita 

expectativa e esperança de realizar um trabalho que realmente impactasse as vidas 

das pessoas; porem não foi como queria, apesar do desejo de que os projetos fossem 

encaminhados e postos em prática. Ainda com a palavra, o nobre vereador falou do 

novo mandato que lhe foi confiado, agradecendo a Deus, primeiramente, e a todo o 

povo arezense, e em especial à sua família pela forma determinante com que 

contribuiu para que as coisas na sua vida acontecessem. O vereador disse também 

que tem a confiança em dias melhores, e que a esperança que um dia alguém tentou 

apagar será reacendida em nossos corações e, em especial, na nossa cidade. Depois, 

falou da sua atuação nesta Casa como o vereador mais jovem, provavelmente, desde a 

emancipação política do município. Falou também dos requerimentos de sua autoria e 

dos projetos de lei aprovadas nesta legislatura e já sancionados pelo atual prefeito. 

Continuando, o nobre vereador expressou a sua felicidade por estar desenvolvendo 

esse trabalho de representatividade da nossa população e de luta pelo nosso povo e 

desejando, com muita fé em Deus, no próximo ano continuar. Ainda com a palavra, o 

nobre vereador agradeceu aos funcionários desta Casa pelo atendimento que 

prestaram aos nobres parlamentares. Depois, desejou a todos um feliz Natal cheio de 

luz e de paz, e que todos possam sempre estar agradecendo a Deus, em meio a esta 

pandemia, por estarem chegando ao final de mais um ano; porem muitas famílias já 

não podem fazer o mesmo, por já terem perdido entes queridos devido a essa doença. 

O nobre vereador encerrou as suas palavras desejando a todos os arezenses um ano 

novo muito próspero e de esperança, felicidade e fartura para todos; e agradeceu aos 

colegas vereadores pelos ensinamentos e companheirismo nesta Casa. Na sequência, 

o nobre Vereador Arlindo Dias pediu a oportunidade e desejou que o ano vindouro 

seja um ano produtivo e de união entre os parlamentares para o bem de Arez, 

desarmando o palanque e trabalhando em prol do nosso povo. Depois, agradeceu a 

Deus por tudo, e fez um alerta a todos com relação à pandemia que ainda não passou, 

e recomendou o uso de máscaras e que evitassem aglomerações. Ainda com a 

palavra, desejou que no próximo ano os novos pares contribuam para o melhor do 

nosso município de Arez para que tenha uma boa administração. Depois, desejou a 

todos um feliz Natal com muita paz e saúde e um ano novo cheio de bênçãos e da 

presença de Deus, pois sem Ele nada somos. Desejou também que os próximos quatro 

anos sejam de muita produtividade e progresso para a nossa cidade. Na sequência, o 

nobre Vereador Kleiber Chacon, com a oportunidade, agradeceu a Deus e ao povo de 

Arez por ter conseguido, mais uma vez, o seu objetivo que foi a sua reeleição. Depois 

fez a sua despedida aos vereadores: Emanuel Inácio (que tentou a sua reeleição, mas 

que não obteve êxito), o Vereador Rafael Lins (que não concorreu, mas lançou sua 

esposa como candidata, porem, sem êxito) e o Vereador Adonias Avelino (que não 

concorreu no ultimo pleito). O nobre vereador agradeceu também aos vereadores e aos 

servidores desta Casa pela boa convivência durante esta legislatura. Ainda com a 

palavra, o nobre vereador falou sobre a próxima legislatura, com relação à presidência 

desta Casa, e da sua pretensão de pleitear o cargo, caso seja do interesse dos colegas 

vereadores da sua base, tendo em vista o sistema político; portanto, a decisão não é só 

sua, mas também do novo gestor do município. Continuando, o vereador lamentou o 



fato de não poder manter o quadro funcional desta Casa na sua totalidade, caso venha 

a ser o próximo presidente. O nobre vereador concluiu as suas palavras desejando a 

todos um feliz Natal e que o ano de 2021 seja repleto de realizações e de saúde, 

apesar deste momento tão difícil que a população do mundo está atravessando com a 

pandemia. Na sequência, o nobre Vereador Rafael Lins fez o uso da palavra e fez a 

sua despedida e comunicou o motivo de não ter concorrido ao ultimo pleito por 

problemas de doença, porem, lançou a sua esposa como candidata, a qual alcançou 

expressiva votação, mas que ficou fora da próxima legislatura por questões de critérios 

de partido. Depois, agradeceu o apoio que teve da sua família, como também a 

atenção e consideração que recebeu de todos os vereadores e servidores desta Casa. 

O nobre vereador encerrou as suas palavras dizendo que, apesar de não ser mais 

vereador na seguinte legislatura, continuará sendo o mesmo Junior Tur, amigo de 

todos. 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 ultima sessão ordinária da legislatura 2017-2020, agradecendo primeiramente a Deus 

por tudo, como também aos colegas vereadores pelos relevantes serviços prestados a 

esta Casa Legislativa, inclusive aos funcionários, desejando que Deus abençoe a 

todos. 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 a 

participação 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 15 de Dezembro de 2020. 
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