
 

 

 

 

 

 

ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ/RN, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 

2020. 

 

No 24º (vigésimo quarto) dia do mês de Setembro do ano de 2020, precisamente às 

9h30, 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. Sendo verificada a existência de quorum regimental, o Sr. 

Presidente declarou aberta a sessão legislativa e agradeceu a presença dos colegas 

parlamentares nesta sessão legislativa. 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 17 (dezessete) de Setembro de 

2020, a qual foi aprovada pela unanimidade dos vereadores participantes a esta 

sessão. O nobre Vereador Arlindo Dias fez uma objeção à ata e pediu que fosse feita 

uma correção com relação ao que falou sobre a não publicação das folhas de 

pagamentos no portal da transparência da Prefeitura, e que em nenhum momento fez 

referência à Câmara, como foi registrado na ata. No Expediente do Dia foram 

apresentadas as seguintes matérias: Requerimento nº 01/2020-CFO, de autoria da 

Comissão de Finanças e Orçamento, encaminhado ao Presidente da Mesa Diretora 

desta Casa Legislativa, Jone Chacon do Nascimento, requerendo, na forma regimental, 

que convoque a população em geral para participar de audiência Pública a ser 

realizada pela Comissão Técnica Permanente de Finanças e Orçamento, para discutir 

o Projeto de Lei nº 10/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do 

orçamento do município de Arez para o exercício de 2021, proporcionando aos 

cidadãos a oportunidade de formular sugestões e opiniões ao referido projeto na 

audiência pública que será realizada nas dependências da Câmara Municipal no dia 07 

de outubro (quarta-feira), às 09h; Memorando nº 11/2020-GP-CMA, expedido pelo 

Consultor Técnico desta Casa Legislativa, Francisco de Assis Simão, encaminhado ao 

Exmo. Presidente desta Câmara Municipal, Sr Jone Chacon do Nascimento, através do 

qual apresenta o espelho do Portal da Transparência que trata sobre a atualização da 

remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Arez, pois, conforme o 

pronunciamento do Vereador Arlindo Dias de Lima – PRB, Vice-Presidente da Mesa 

Diretora, a folha de pagamento dos servidores da Câmara não estava publicada no 

Portal da Transparência. De acordo com a pesquisa realizada pelo Consultor Técnico, 

foi constatado que as folhas de pagamentos dos servidores, de janeiro/2019 a 

agosto/2020, foram alimentadas pelo sistema; Declaração de Comparecimento, 

expedido pela Médica Renata Piló Alvarenga, declarando o comparecimento do 

Vereador Eclécio Fernandes da Cunha no Hospital Dr. Juca, na data de 17/09/2020, 

para atendimento médico, justificando a sua ausência na sessão ordinária realizada na 

mesma data; Aviso da Secretaria do Tesouro Nacional sobre a atualização dos 

anexos da Portaria que disciplina as regras para envio de dados ao Siconfi; Nota 



Técnica SEI nº 38103/2020/ME, expedido pelo Ministério da Economia, Assunto: 

Esclarecimentos em relação à Portaria STN nº 394, de 17 de Julho de 2020; Minuta da 

Ata da 26ª reunião ordinária do Conselho Gestor da APA Bomfim Guaraíras; 

Ofício nº 65/2020/DA/CMA, expedido pelo Diretor Administrativo desta Casa 

Legislativa, Heldo Eduardo Rodrigues Pessoa, encaminhado ao Prefeito em exercício, 

João Elias de Matos Neto, informando que na data de 17 de setembro do ano em 

curso, o Vereador Arlindo Dias de Lima, em sessão ordinária, registrou que até aquela 

data não havia recebido resposta ao Requerimento nº 06/2020, de sua autoria, 

expedido à administração municipal na data de 29 de Julho de 2020. Após a leitura das 

matérias constantes na pauta do dia, o Sr. Presidente concedeu a oportunidade aos 

vereadores que desejassem fazer o uso da palavra. O nobre Vereador Arlindo Dias 

pediu a oportunidade e, a princípio, cumprimentou os colegas parlamentares e a 

população que acompanha essa transmissão através das redes sociais. Ao iniciar as 

suas palavras, o nobre vereador fez um questionamento com relação ao Memorando 

expedido pelo Consultor Técnico desta Casa Legislativa, Francisco de Assis Simão, e 

disse que na sessão anterior em nenhum momento falou que a folha de pagamento 

dos servidores desta Casa não estava no portal de transparência da Câmara Municipal, 

mas apenas disse que o portal estava desatualizado, sem se referir à folha de pessoal. 

Disse o nobre vereador que as informações estavam distorcidas. O nobre vereador 

esclareceu que comentou sobre as informações que solicitou sobre as folhas de 

pagamento dos servidores municipais e sobre as rescisões pagas e não pagas, como 

também sobre o portal da transparência da prefeitura que está desatualizado desde 

fevereiro de 2019, inclusive sobre as folhas dos servidores. Na sequência, o nobre 

Vereador Eclécio Fernandes pediu a oportunidade e, a principio, cumprimentou os 

colegas vereadores e a população que acompanha esta sessão legislativa pelas redes 

sociais, e, ao iniciar as suas palavras, comentou sobre os requerimentos apresentados 

nesta Casa com relação à recuperação das estradas do município. Disse o vereador 

que algumas estradas foram recuperadas, mas outras ainda não, e pediu agilidade do 

Poder Executivo com relação à estrada do Primeiro Rio que está intransitável: o que 

tem prejudicado os moradores daquela localidade, principalmente os agricultores que 

transportam os seus produtos da agricultura familiar. O nobre Vereador Arlindo Dias 

pediu um aparte na fala do nobre vereador, e disse que presenciou a situação precária 

da referida estrada e que já pediu ao Secretário de Infraestrutura para tomar as 

providências, mas, até a presente data, o serviço ainda não foi executado. O nobre 

Vereador Eclécio Fernandes voltou a falar e comentou sobre o problema do 

abastecimento de água em algumas comunidades, inclusive na comunidade de 

Urucará, e pediu ao Poder Executivo agilidade na solução do problema. Logo em 

seguida, o nobre Vereador Marcos Acioli pediu a oportunidade e comentou também 

sobre as estradas do município que ainda precisam ser recuperadas, mas que as 

máquinas do Poder Executivo sempre estão de continuo nas áreas rurais realizando o 

serviço de recuperação das mesmas. Depois fez menção de um requerimento que 

apresentou nesta Casa solicitando a recuperação da estrada que liga as Comunidades 

de Nascença e Primeiro Rio. Ainda com a palavra, o nobre Vereador comentou sobre a 

questão do abastecimento de água na zona rural. Disse o vereador que, em algumas 

situações, a solução do problema não depende só do Poder Executivo, mas também 

da população; e citou os casos de moradores daquelas comunidades que colocam 

registros na tubulação impedindo que a água chegue a outras residências, mas que o 



Poder Executivo está cumprindo com seu dever. Na sequência, o nobre Vereador 

Adonias Avelino pediu a oportunidade, e, a princípio, cumprimentou a todos, e ao 

iniciar as suas palavras comentou sobre as estradas vicinais do município que, em 

decorrência das constantes chuvas, têm sido danificadas, e cobrou do Poder Executivo 

o cuidado de sempre estar fazendo a manutenção das mesmas. Depois, comentou 

sobre a recuperação da estrada de Mundo Novo que, segundo o vereador, já está 

sendo concluída; e cobrou providencia urgente do Poder Executivo com relação à 

estrada de Primeiro Rio. O nobre Vereador concluiu as suas palavras pedindo também 

providência com relação às caixas d’água daquelas comunidades, cujas estruturas 

precisam ser reforçadas. 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 01 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 Marcos Antônio Acioli, 1º Secretário, e Kleiber Chacon, 

2º Secretário. A esta sessão ordinária não compareceram os nobres vereadores 

Emanuel Inácio Ferreira e 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 24 de Setembro de 2020. 
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2º Secretário da Mesa Diretora 


