
 

 

 

 

 

ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE AREZ/RN, REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

No 22º (vigésimo segundo) 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. 

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 Júnior. 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 15 (quinze) de Outubro de 2020, a qual foi aprovada pela 

unanimidade dos vereadores presentes a esta sessão, sem restrições. No Expediente do Dia 

foram apresentadas as seguintes matérias: Ofício nº 100/2020/GP, oriundo do Gabinete do 

Prefeito Municipal em exercício, João Elias de Matos Neto, encaminhando a este Poder 

Legislativo o Projeto de Lei que dispõe sobre a extinção, alteração e reorganização de 

unidades de ensino e do Centro Municipal de Ensino Rural de Arez (CMERA) e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº 11/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe 

sobre a extinção, alteração e reorganização de unidades de ensino e do Centro Municipal de 

Ensino Rural de Arez (CMERA) e dá outras providências; Ofício nº 102/2020/GP, oriundo do 

Gabinete do Prefeito Municipal em exercício, João Elias de Matos Neto, encaminhando a este 

Poder Legislativo o Projeto de Lei da Proposta Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 

2021; Projeto de Lei nº 12/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a 

receita e fixa a despesa do Município de Arez/RN para o exercício de 2021; Ofício nº 

104/2020/GP, oriundo do Gabinete do Prefeito Municipal em exercício, João Elias de Matos 

Neto, encaminhando a este Poder Legislativo, o Projeto de Lei que dispõe da avaliação do 

desempenho dos servidores vinculados à atenção primária à saúde; Projeto de Lei nº 

13/2020: Lei de iniciativa do Poder Executivo – Lei de avaliação do Desempenho dos 

Servidores Vinculados à Atenção Primária à Saúde. Súmula: Dispõe sobre a operacionalização 

do Programa de Desempenho do Ministério da Saúde, no âmbito do Município de Arez e dá 

outras providências. Após a leitura das matérias constantes no Expediente do Dia, o Sr. 

Presidente deu inicio à Ordem do Dia e pediu ao 1º Secretário, Marcos Antônio Acioli, que 

procedesse a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o Projeto de Lei nº 

01/2019, de autoria do nobre Vereador Marcos Antônio Acioli, que autoriza a denominação de 

ruas do povoado de Nascença neste município. Logo em seguida, colocou o referido Parecer 

da CJR em votação, o qual teve a aprovação unânime dos colegas parlamentares. Logo em 

seguida, foi lido o Parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o Projeto de Lei nº 

02/2019, de autoria do nobre Vereador Jone Chacon do Nascimento, que autoriza o Poder 

Executivo regulamentar o transporte escolar universitário e dá outras providências, o qual foi 

posto em seguida em votação pelo 1º Vice-Presidente da Mesa Diretora, Arlindo Dias de Lima, 

o qual foi aprovado pela unanimidade dos vereadores. Em ato contínuo, foi lido o Projeto de 

Emenda nº 05/2020 à Proposta de Emenda nº 01/2020 da Revisão da Lei Orgânica Municipal, 

de autoria da Comissão de Justiça e Redação - CJR, o qual foi posto em seguida em votação 

pelo Sr. Presidente Jone Chacon do Nascimento, sendo aprovado por todos os parlamentares. 



Após a Ordem do Dia, o Sr. Presidente concedeu a oportunidade aos vereadores que 

desejassem fazer o uso da palavra. O nobre Vereador Emanuel Inácio pediu a oportunidade e, 

iniciando as suas palavras, comentou sobre a regulamentação do transporte universitário e da 

sua constante luta, em gestões anteriores, para garantir aos alunos do município a 

oportunidade de estudarem nos seus núcleos de ensino em Natal; e concluiu dizendo que a 

sua luta e dos colegas parlamentares continua para que esse transporte seja permanente e 

melhore cada vez mais, e que o gestor atual e o da próxima legislatura possam dar 

continuidade a esse apoio aos alunos universitários: o que é de fundamental importância para 

os filhos de Arez, principalmente os mais carentes. Na sequência, o nobre Vereador Arlindo 

Dias pediu a oportunidade e comentou o assunto abordado pelo nobre Vereador Emanuel 

Inácio sobre o transporte universitário e disse que, apesar da gestão anterior ter sido muito 

criticada, reconhece que essa foi uma das maiores obras realizadas por aquela administração. 

Disse ainda que, naquela gestão, o próprio vereador foi incumbido da responsabilidade de 

cuidar do transporte escolar para que pudesse atender regularmente aos alunos todos os dias. 

O nobre Vereador encerrou as suas palavras parabenizando o gestor da administração anterior 

por esse importante projeto. O nobre Vereador Rafael Lins, na sua oportunidade, falou 

também da sua luta em prol do transporte universitário, e fez menção de um projeto de sua 

autoria que apresentou nesta Casa, em gestão anterior, para regularizar o transporte dos 

estudantes, porem, os vereadores da época não votaram a sua proposição. O nobre vereador 

encerrou as suas palavras dizendo que, mesmo assim, a sua luta e a de muitos parlamentares 

desta Casa continua, pois todos sempre lutam pelas melhorias para a nossa cidade. O nobre 

Vereador Arlindo Dias voltou a falar e disse que o projeto de lei que regulamenta o transporte 

universitário atende aos estudantes com viagens até Natal; porem, existe uma emenda do 

nobre vereador que beneficia o estudante que conseguir bolsa de estudo em faculdade de 

outra cidade ou de outro Estado, com transporte e estadia. O nobre Vereador kleiber Chacon 

pediu a oportunidade e fez um comentário sobre o transporte universitário e disse que em 

outras gestões, antes da gestão anterior, os parlamentares também tentaram a 

regulamentação desse transporte, principalmente para os alunos mais carentes do nosso 

município, mas sempre recebiam dos gestores a resposta de que o município não podia arcar 

com as despesas. O nobre Vereador concluiu dizendo que o transporte universitário foi a maior 

riqueza que a gestão anterior deixou para os filhos de Arez. Logo em seguida, o nobre 

Vereador Eclécio Fernandes pediu a oportunidade e também comentou sobre o transporte 

universitário que, segundo o vereador, é o transporte dos sonhos de progresso para a nossa 

cidade e da realização pessoal e profissional de cada aluno. Portanto, se sente feliz por estar 

nesta Casa, como representante do povo, dando esse passo para a regulamentação do 

transporte dos estudantes. Depois, falou da luta dos vereadores Emanuel Inácio, Rafael Lins e 

outros que se esforçaram rumo a essa conquista. Disse ainda que há muito o que fazer, mas a 

aprovação desse projeto de lei de autoria do nobre Vereador Jone Chacon já é um grande 

passo para a regulamentação desse transporte que acontecerá o mais breve possível; pois 

existem muitos jovens que alimentam o sonho de fazer faculdade ou um curso 

profissionalizante; e que num futuro bem próximo, pós pandemia, tudo voltará à normalidade, e 

que esse transporte possa atender aos universitários e aqueles que fazem diferentes cursos. O 

nobre Vereador Marcos Acioli, ao fazer o uso da palavra, comentou sobre os alunos 

universitários da zona rural do município, os quais têm sofrido com a questão do transporte que 

não se desloca até os povoados, principalmente à noite, tendo em vista a insegurança, mas 

são deixados no ponto dos mototaxistas. O nobre Vereador encerrou as suas palavras pedindo 

providências com relação ao retorno dos alunos da zona rural até as suas residências. O nobre 

vereador Emanuel Inácio pediu um aparte na fala do nobre Vereador Marcos Acioli, com 

relação ao transporte universitário, e sugeriu que o Poder Executivo disponibilizasse um 

transporte para conduzir os alunos, no seu retorno, da BR até às suas residências. O nobre 

Vereador Arlindo Dias voltou a falar e apresentou uma alternativa para essa situação, e pediu 

que fosse incluso no projeto de lei, que o Poder Executivo disponibilizasse um transporte em 



São José de Mipibu para conduzir os alunos da zona rural até às suas residências, tendo em 

vista o perigo que poderia incorrer o motorista se tivesse que esperar os alunos na parada dos 

mototaxistas. O nobre Vereador Breno Lins pediu a oportunidade e parabenizou o nobre 

Vereador Jone Chacon pela aprovação do seu projeto de lei que trata da regulamentação do 

transporte universitário e espera que isso seja concretizado no exercício de 2021; porem pediu 

que houvesse controle para que o transporte seja exclusivo somente para os alunos. Na 

sequência, o nobre Vereador Adonias Avelino pediu a oportunidade e parabenizou o autor do 

Projeto de lei, Jone Chacon, e pediu para que o gestor do município não esquecesse o 

transporte do ensino básico que precisa ser melhorado. Na sequência, o Sr.Presidente facultou 

a oportunidade à Secretária de Saúde, Ingridy de Souza, presente nesta sessão ordinária, 

cuja presença havia sido solicitada pelo nobre Vereador Arlindo Dias para que informasse a 

esta Casa e à população sobre a prestação de contas das despesas realizadas no combate ao 

COVID-19. A Secretária de Saúde, ao iniciar as suas palavras, informou aos vereadores que 

será realizada a prestação de contas do 1º e 2º quadrimestres, a qual ainda não foi realizada 

devido à pandemia, por não poder fazer aglomerações, mas que já solicitou o espaço desta 

Casa para esclarecer a todos a questão dos gastos financeiros discriminados através de 

planilhas. Depois relatou o valor recebido pelo município durante a pandemia que importou em 

R$ 1.623.972,21, já gasto desse total o montante de R$ 1.047.959,10, com um saldo em conta 

de R$ 576.013,04. Cujas despesas estão sendo realizadas com materiais, pagamento dos 

funcionários, aquisição de testes rápidos, afora os testes rápidos recebidos do Estado e 

exames sorológicos que têm como público alvo o pessoal da coleta do lixo; Além disso, 

melhorar a estrutura do ambiente da saúde para que possa oferecer um serviço mais 

adequado ao município. Na sequência, o nobre vereador Arlindo Dias indagou a secretária 

acerca dos 40% de insalubridade solicitados pelos nobres vereadores para os agentes de 

saúde, tendo em vista já ter sabido que seriam pagos os meses de setembro a dezembro, e 

quis saber também sobre o pagamento retroativo do adicional de insalubridade. A secretária 

informou que fará o possível para que esse pagamento seja efetuado, porem, esclareceu que 

não é obrigação do município pagar esse percentual, mas considerando o trabalho 

desempenhado pela equipe de saúde, frente à pandemia, solicitou à prefeitura, através de 

oficio, que encaminhasse a esta Casa uma propositura solicitando a aprovação desse 

adicional. Disse ainda que marcou uma reunião com o prefeito em exercício, João Elias, para 

ver a possibilidade de pagar também o retroativo. A secretária esclareceu também que foi 

solicitado pela promotoria do município um estudo de uma avaliação epidemiológica, 

orçamentária e financeira do município para que fosse efetuado o pagamento do adicional de 

40% aos profissionais da saúde. Depois, falou da atenção prestada pela secretária com a 

limpeza dos ambientes públicos, higienização do hospital: tarefas realizadas pelos agentes de 

endemia, além de barreiras sanitárias no município.  Na sequência, o nobre vereador Emanuel 

Inácio pediu a oportunidade e inquiriu da secretária sobre o que seria feito do saldo que ficou 

dos recursos destinados ao COVID-19 e também sobre a situação atual da pandemia no 

município, tendo em vista ter tomado conhecimento que novos casos de infecção estão 

ocorrendo. A secretária informou ao nobre vereador que o que sobrou até agora desses 

recursos serão utilizados no pagamento da folha dos funcionários (como já foi dito), na compra 

de material de uso hospitalar para o hospital e unidades básicas de saúde, compra de testes 

rápidos de covid, na compra de utensílios para a equipe de endemias, para a aquisição de 

grades nas feiras livres; enfim, com tudo o que for de utilidade para a prevenção do COVID-19, 

além de medicamentos como Cloroquina e Ivermectina. Com relação à pergunta da sequencia 

feita pelo nobre vereador, disse que, de fato, os casos de Coronavirus voltaram a crescer no 

município, porem ainda não se fala de uma reinfecção, mas que é necessário que se empregue 

todo cuidado com o uso de máscara e álcool gel. Com relação a isso, disse que acionou o 

ministério público solicitando uma intervenção na realização dos comícios para que se tomem 

as medidas de cuidado; e, como resposta, foi informada por aquele órgão que iria analisar que 

medidas deveriam ser tomadas, apesar de não ter autonomia de impedir que aconteçam as 



manifestações públicas. Na sequência, o nobre Vereador Breno Lins fez o uso da palavra, e 

disse que a interrupção das manifestações populares é de competência das autoridades 

sanitárias a nível de estado. Depois, falou sobre as críticas nas redes sociais com relação à 

falta de médicos nas unidades de saúde do município. Disse o vereador que, desde que foi 

criada a lei que regulamentou os plantões médicos, não houve falta de médico no Hospital Dr. 

Juca nem em nenhuma unidade de ESF do município. A secretária ratificou essa informação e 

disse que somente na Atenção Básica, na segunda-feira, não há atendimento médico por ser 

dia de planejamento. O nobre Vereador Arlindo Dias, voltou a falar e relatou à secretária um 

incidente ocorrido com uma paciente de câncer de mama que foi deixada na CECAN, em Natal, 

sendo forçada a caminhar até à estação rodoviária para pegar condução para retornar para 

casa. Ao fazer esse relato, o nobre vereador pediu à secretária que tomasse as providências 

para que casos assim não voltem a acontecer. Depois, a secretária voltou a falar e disse que 

iria providenciar todo o detalhamento das informações para apresentá-las na prestação de 

contas do 1º e 2º quadrimestres, cuja data irá marcar, provavelmente, no inicio de novembro, e 

solicitou, desde já, a presença de todos os vereadores. O nobre Vereador Arlindo Dias voltou 

a falar e agradeceu as informações fornecidas pela secretária e disse que estará aguardando a 

sua comunicação sobre a data da prestação de contas para que todos os parlamentares 

possam participar. Na sequência, o nobre Vereador Eclécio Fernandes pediu a oportunidade 

e falou sobre uma cobrança que fez à secretária sobre a unidade básica de saúde “Joca 

Matos” na comunidade de Patané, cuja obra de ampliação estava paralisada, desde a gestão 

anterior, mas que na gestão da secretária, a obra foi concluída e prestes a ser entregue àquela 

comunidade, e parabenizou a secretária por essa realização. Depois, falou sobre a pandemia 

que chegou de forma inesperada e da preocupação da secretária frente a esta tão grande 

responsabilidade que é a de gerir a pasta da saúde no tempo atual; e falou também sobre as 

barreiras sanitárias que solicitou à secretária para a entrada da nossa cidade, como também 

para o povoado de Patané no acesso para o município de Senador Georgino Avelino, com a 

distribuição de máscaras doadas pelo Governo do Estado. Depois, comentou sobre o assunto 

abordado pelo nobre Vereador Arlindo Dias, com relação ao pagamento da insalubridade dos 

profissionais da saúde e pediu para que o assunto fosse retomado em outra ocasião para que 

fosse discutida a questão do pagamento dos retroativos a esses profissionais que estão na 

linha de frente, tendo contatos diretos com pessoas suspeitas ou já infectadas com o 

Coronavirus, e pediu uma atenção especial da secretária sobre esse assunto. Na sequência, o 

nobre Vereador Adonias Avelino pediu a oportunidade e inquiriu da secretária sobre a 

unidade de saúde da comunidade de Mundo Novo que ainda não está concluída. A secretária 

informou ao nobre vereador que a restauração daquela unidade de saúde já está sendo 

concluída e que, provavelmente, em meados de novembro o atendimento à população daquele 

povoado já esteja normalizado. A secretária informou também ao nobre vereador que a 

comunidade de Mundo Novo não tem unidade de saúde, e sim um ponto de apoio da unidade 

de saúde de Urucará. Disse ainda que espera que na próxima gestão seja cadastrada mais 

uma unidade de saúde na zona rural do nosso município, tendo em vista a grande demanda no 

atendimento da única unidade de saúde existente para atender àqueles povoados. Logo em 

seguida, o nobre Vereador Breno Lins voltou a falar e quis saber da secretária de saúde sobre 

a forma como é adquirida a medicação para o atendimento a pessoas portadoras de diabetes. 

A secretária respondeu ao nobre vereador que a aquisição desses medicamentos é fornecida 

em quantitativos mensais pelo Estado, como: Insulinas NPH e Regular; porem, medicação 

como: Humalog, Tresiba e Lantos, são adquiridos com recursos do município. Com relação aos 

tipos de exames realizados no município, a secretária falou da parceria com o Consorcio 

Copirn para a realização de exames como Tomografia, Consultas Dermatológicas, 

Imunohistoquímica, exames de sangue, Raio X e Ressonância (este ultimo adquirido com 

algumas dificuldades). Na sequência, o nobre Vereador Arlindo Dias voltou a falar e inquiriu 

da secretária sobre o ponto de apoio da comunidade de Mundo Novo que se encontra fechado 

e sobre o atendimento médico na comunidade de Patané. Segundo as informações da 



secretária, o referido ponto de apoio funcionava de forma precária; porem foi fechado ano 

passado para reforma de ampliação. Sendo que os atendimentos àquela comunidade 

passaram a ser domiciliar, enquanto durasse a obra de reestruturação daquele posto de saúde. 

Com relação à segunda indagação, disse que o atendimento médico no povoado de Patané é 

diário, com exceção do dia no qual é realizado planejamento. Ainda com relação ao posto de 

saúde de Patané, o nobre vereador falou sobre o atendimento, com relação à distribuição de 

fichas para os pacientes que, muitas vezes, chegam muito cedo na unidade de saúde para 

adquirir fichas para consulta médica. A secretária informou ao nobre Vereador que é intenção 

da secretaria de saúde instalar prontuários eletrônicos em todas as unidades de saúde. Com 

relação à marcação de consultas, no referido sistema, informou que o paciente deve entrar em 

contato com um agente comunitário de saúde da sua área ou ir pessoalmente na unidade de 

saúde e solicitar a consulta médica, sem a necessidade de chegar cedo para adquirir ficha. O 

nobre Vereador Arlindo Dias ainda indagou à secretaria sobre se era do seu conhecimento 

que o hospital Dr. Juca estava correndo o risco de ser leiloado para sanar dividas com os 

credores da extinta APAMI: o que questionou para que o município não permitisse que isso 

viesse a acontecer, tendo em vista ser o valor, de certa forma, irrisório para o município. A 

secretaria afirmou que sim, porem, espera que não venha acontecer pelo fato de ser um 

importante ponto de apoio para o atendimento no nosso município. O nobre Vereador Marcos 

Acioli pediu a oportunidade e falou sobre as reclamações dos moradores da zona rural que 

sempre se queixam das ambulâncias que atendem aquelas comunidades que sempre estão 

quebradas. Disse a secretária, com relação a isso, que as unidades de saúde das 

comunidades rurais não estão desassistidas com relação a transporte. Sobre as ambulâncias, 

disse que algumas estão em oficinas sendo recuperadas e que brevemente estarão retornando 

às suas atividades naqueles povoados. Na sequência, o nobre Vereador Arlindo Dias 

agradeceu a presença da Secretária de Saúde, Ingridy de Souza, e prometeu comparecer às 

reuniões do Conselho e da prestação de contas. O Sr. Presidente, ao fazer o uso da palavra, 

agradeceu a presença da secretária e a parabenizou pelas informações concedidas aos nobres 

parlamentares. 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 29 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, 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 22 de Outubro de 2020. 
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