
 

 

 

 

ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ/RN, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 

2020. 

 

No 19º (décimo nono) dia do mês de Novembro do ano de 2020, precisamente às 

09h35, 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,  Arlindo Dias de Lima, Breno José Lins da Silva, Eclécio 

Fernandes da Cunha, Emanuel Inácio Ferreira, Kleiber Chacon, Marcos Antônio Acioli 

e Rafael Lins de Oliveira Junior. 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 3ª Sessão Extraordinária e da Ata da 27ª Sessão Ordinária, ambas 

realizadas na data de 10 de Novembro de 2020, as quais foram aprovadas sem 

restrições. Logo em seguida foram apresentadas as seguintes matérias: Projeto de 

Emenda Aditiva nº 01 ao Anexo I do Projeto de Lei nº 10/2020 que dispõe sobre a 

inclusão de ações do PPA - 2018-2021 no Anexo I do Projeto de Lei Ordinária nº 

10/2020 que trata sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2021 e dá outras 

providências; Emenda Supressiva nº 01/2020 ao Projeto de Lei nº 10/2020; Parecer 

Final da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o 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. Dando início à Ordem do Dia, o Sr. Presidente 

colocou em votação a Emenda Supressiva nº 01/2020 ao Projeto de Lei nº 10/2020, a 

qual teve a aprovação unânime dos vereadores. Logo em seguida, colocou em votação 

a Emenda Aditiva nº 01 ao Anexo I do Projeto de Lei nº 10/2020. A referida Emenda 

teve a aprovação de todos os parlamentares presentes a esta sessão. Em ato 

contínuo, o Sr. Presidente pôs em votação o Parecer Final da CFO sobre o Projeto de 

Lei nº 10/2020 ao qual todos os vereadores deliberaram a favor. Na sequência, após a 

Ordem do Dia, o Sr. Presidente facultou a palavra aos colegas vereadores. O nobre 

Vereador Emanuel Inácio pediu a oportunidade e, ao cumprimentar a todos, 

parabenizou os colegas parlamentares que foram reeleitos nesse pleito eleitoral, 

apesar de não ter alcançado a sua reeleição. Depois, chamou a atenção dos colegas 

vereadores para o aterro feito nas proximidades do Sítio Umbuzeiro, e pediu 

providências prevendo grande transtorno naquela área em dia de chuva. Na sequência, 

o nobre Vereador Arlindo Dias fez o uso da palavra e, inicialmente, agradeceu a Deus 

e ao povo de Arez pelos 414 votos recebidos no ultimo pleito, garantindo a renovação 

do seu mandato. O nobre vereador continuou as suas palavras fazendo o 

comprometimento de continuar o seu trabalho na Câmara Municipal sempre em prol de 

um Arez melhor, inclusive da zona rural, de onde alcançou 100 votos; área sofrida e, às 

vezes, esquecida pelo poder público. O nobre vereador disse ainda que o município 



não irá se arrepender de lhe ter concedido a reeleição, e que irá corresponder com a 

busca de uma educação melhor, de uma saúde de qualidade, segurança, como 

também no esporte: nas reformas de praças de esporte e construção de quadras 

esportivas. O nobre vereador concluiu as suas palavras desejando que o novo gestor 

cumpra o que prometeu nos palanques para que todo o município tenha dias melhores. 

Logo em seguida, o nobre Vereador Breno Lins pediu a oportunidade e parabenizou 

os colegas vereadores reeleitos, inclusive os novos mandatários eleitos. Depois, 

desejou sucesso ao novo prefeito eleito, desejando que conduza o município da melhor 

forma possível. O nobre vereador continuou as suas palavras agradecendo à 

Comunidade de Patané pela concessão de 134 votos de confiança, inclusive à zona 

rural onde obteve 53 votos, como também à cidade de Arez que lhe confiou 519 votos, 

num total de 706 votos. O nobre vereador disse ainda que será oposição na próxima 

legislatura, mas que a fará de forma responsável e construtiva, sem ficar na torcida do 

“quanto pior, melhor”, mas que o novo gestor acerte; porem estará de olhos atentos e 

cobrará as promessas, as quais espera que sejam realizadas. O nobre vereador 

encerrou as suas palavras desejando sorte ao próximo prefeito, de maneira que a 

nossa cidade trilhe os melhores caminhos possíveis. Na sequência, o nobre Vereador 

Rafael Lins pediu a palavra e parabenizou os colegas que se reelegeram e lamentou a 

não eleição da sua esposa, Aparecida, que, apesar da boa votação, não se elegeu por 

questões de critérios de legenda. Depois, agradeceu ao povo de Arez por ter confiado 

a ela 412 votos, e encerrou as suas palavras dizendo que, mesmo fora da próxima 

legislatura, continuará sendo o mesmo que sempre ajudou o povo da nossa 

comunidade. O nobre Vereador Eclécio Fernandes, também com a oportunidade, ao 

fazer o uso da palavra, agradeceu a Deus pelos cuidados e pela proteção, como 

também à Senhora Aparecida, e a todos que lhe confiaram o novo mandato, o 

elegendo com 837 votos, sendo entre os vereadores o mais votado. O nobre vereador 

continuou a sua fala agradecendo à zona rural pelo carinho, pelo apreço, pela 

confiança e pelos votos. Agradeceu também ao Povoado de Patané, sua terra, e à 

cidade de Arez; enfim, a todas as pessoas que lhe confiaram o voto nessa eleição. 

Depois, parabenizou e desejou boa sorte a todos os reeleitos, e parabenizou também a 

todos que disputaram o pleito, os que obtiveram êxito ou não. Ainda com a palavra, o 

nobre vereador parabenizou o prefeito e vice-prefeito eleitos, desejando aos mesmos 

que Deus os conduza, ajude e ilumine os caminhos para que, juntos aos vereadores, 

todos de mãos dadas, com a Câmara Municipal sempre unida, firme e forte, possam 

trabalhar em favor do povo de Arez. O nobre vereador encerrou as suas palavras 

expressando mais uma vez a sua gratidão a todos pelo 1º lugar nesta eleição com uma 

expressiva votação. Logo em seguida, o nobre Vereador Kleiber Chacon pediu a 

oportunidade e iniciou as suas palavras agradecendo a Deus pelo objetivo alcançado 

que foi a sua reeleição pela quarta vez, e parabenizou aos colegas que também 

tiveram êxito no ultimo pleito. O nobre vereador continuou externando a sua gratidão ao 

povo de Arez pela sua 4ª colocação e disse que continuará pregando a sua humildade 

e simplicidade e que jamais irá esquecer as suas origens, como também o povo mais 

humilde e necessitado da nossa cidade Arez, onde se concentrou a grande maioria dos 

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

iniciou as suas palavras relatando um episódio desagradável pelo qual passou no dia 

do pleito eleitoral sobre falsas denúncias que culminou com a visita de policiais na sua 

residência, sem que fosse encontrado nada que pudesse comprometer a sua pessoa 



como candidato. Depois, agradeceu às comunidades rurais, à comunidade de Patané e 

à cidade de Arez pela expressiva votação de 507 votos. Disse ainda que, apesar de 

tantas denúncias no intuito de prejudicá-lo, com fé em Deus, alcançou a sua reeleição, 

e que irá cumprir o seu novo mandato com dignidade e seriedade, procurando ajudar 

da melhor forma possível a zona rural e a todo o município. Depois, parabenizou o 

novo gestor eleito desejando que desempenhe no seu mandato um excelente trabalho 

para que a nossa cidade se desenvolva; e encerrou as suas palavras parabenizando os 

vereadores reeleitos e aqueles que estarão exercendo o seu primeiro mandato. 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 26 de Novembro. 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 presença 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 19 de Novembro de 2020. 
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