
 

 

 
 

 
ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ/RN, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020. 
 

No 29º (vigésimo nono) dia do mês de Outubro do ano de 2020, precisamente às 9h43, 
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 
22 (vinte dois) 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 106/2020/GP, oriundo do Gabinete do 
Prefeito Municipal em exercício, João Elias de Matos Neto, encaminhando a este Poder 
Legislativo, em Regime de Urgência Especial, o Projeto de Lei que dispõe sobre a 
abertura de crédito especial para atender despesas com a obra de Sistema de 
Esgotamento Sanitário do Município de Arez e dá outras providências; Projeto de Lei 
nº 14/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que abre crédito especial e dá 
outras providências para atender despesas com a obra de Sistema de Esgotamento 
Sanitário do Município de Arez; Nota de Esclarecimento emitida pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Jone Chacon do Nascimento, tendo em vista a divulgação de 
informações deturpadas nas redes sociais sobre o Processo de Licitação nº 01/2020, 
na Modalidade Convite, o qual teve como vencedora a empresa FM Construções e 
Administração Ltda, CNPJ nº 11.958.594/0001-64; Ofício nº 058/2020/GP/CMA, 
oriundo do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, Jone Chacon do Nascimento, 
em atendimento à solicitação da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, 
encaminhando a 2ª via da Ata da reunião com a presença de três representantes de 
secretarias municipais do Poder Executivo, que foram: Inaldo Marques da Silva 
(representando a Secretaria municipal de Administração e dos Recursos Humanos e as 
demais que têm suas despesas financiadas com recursos do Tesouro Municipal, além 
da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social), Professor 
Vanilson Guedes da Silva, representando a Secretaria Municipal de Educação, e Ingrid 
de Souza Cavalcanti representando a Secretaria Municipal de Saúde. A Comissão 
solicitou que o Poder Executivo envie a esta Casa Legislativa um projeto de lei que 
altere o Plano Plurianual de 2018-2021, principalmente em relação aos códigos das 
ações que estão especificadas na ata da reunião do dia 21 de outubro de 2020. Ata da 
reunião da Mesa Diretora da Câmara Municipal, realizada na data de 08 de outubro 
de 2020, às 11h30, com a presença do Vereador Presidente, Jone Chacon do 
Nascimento, secretariado pelo Vereador Marcos Antônio Acioli, 1º Secretário (na 
condição de relator do processo) e kleiber Chacon, 2º Secretário, com fins de deliberar 
acerca do pedido de anulação de posse do Vereador Adonias Avelino da Silva, 
requerido pela Comissão Provisória do MDB/AREZ/RN e o Sr. Wilton de Freitas 
Chacon; Parecer Jurídico, emitido pela Assessora Jurídica desta Casa, Thalita de 
Souza Domotor Bezerra, sobre o Projeto de Lei nº 14/2020, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que visa autorizar a abertura de crédito suplementar; Requerimento 



Verbal de autoria do nobre Vereador Adonias Avelino da Silva, solicitando reparos na 
caixa d’água do Povoado de Mundo Novo de Cima que está com a base danificada, 
causando preocupação àquela população, e pediu urgência na sua recuperação. Na 
sequência, o Sr. Presidente, ao fazer o uso da palavra, comentou sobre o Projeto de 
Lei nº 14/2020, o qual foi enviado a esta Casa com erros, e sobre o pedido de 
aprovação da urgência do mesmo, sobre o qual o nobre Vereador Breno Lins solicitou 
que fossem feitas as devidas correções para posteriormente ser analisado e posto em 
votação nesta Casa. Depois, informou aos colegas vereadores que se trata de um 
recurso federal da FUNASA, desde o ano de 2009, para o sistema de esgotamento 
sanitário, que precisa ser colocado na LDO para o próximo orçamento.  Na sequência, 
o Sr. Presidente colocou em votação a Urgência do Projeto de lei em discussão. Os 
vereadores: Adonias Avelino, Breno Lins, Emanuel Inácio e Marcos Acioli votaram a 
favor da urgência da aprovação do projeto de lei. O nobre Vereador Rafael Lins se 
absteve do voto. Os vereadores Kleiber Chacon e Eclécio Fernandes foram 
desfavoráveis à aprovação da urgência. O nobre Vereador Arlindo Dias pediu vista, 
alegando que a referida urgência iria atropelar qualquer trâmite quando o referido 
projeto de lei estivesse nesta Casa, o qual está incompleto, sem especificar 
exatamente as obras que serão feitas no saneamento básico. O Sr. Presidente 
informou ao colega parlamentar que, de acordo com o artigo 141 do Regimento Interno 
desta Casa, não cabe o pedido de vista para a aprovação da urgência da proposição. 
Mediante a esse esclarecimento, o nobre Vereador Arlindo Dias votou contra a 
aprovação da urgência. Portanto, a urgência da votação do Projeto de Lei nº 14/2020 
foi aprovada pela maioria dos parlamentares, sendo quatro votos favoráveis, uma 
abstenção e três votos contra. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação 
o requerimento verbal do nobre Vereador Adonias Avelino, o qual teve a aprovação 
unânime dos colegas parlamentares. Na sequência, o Sr. Presidente concedeu a 
oportunidade aos vereadores que desejassem fazer o uso da palavra. O nobre 
Vereador Emanuel Inácio pediu a oportunidade e ao cumprimentar a todos, iniciou as 
suas palavras falando sobre a live realizada pela emissora Guaraíras, na noite anterior, 
a qual, ao realizar uma entrevista, criticava os requerimentos dos vereadores, alegando 
que não tinham utilidades. Depois, falou da sua luta pelo desenvolvimento da cultura no 
nosso município, como também do esporte e lazer, na construção de um espaço para 
que sejam desenvolvidas atividades esportivas em várias modalidades. Depois, 
comentou sobre a questão da insegurança no nosso município e da importância da 
criação da guarda municipal: o que vem solicitando ao Poder Executivo há bastante 
tempo. Na sequência, o nobre Vereador Arlindo Dias pediu a oportunidade e, ao 
cumprimentar a todos, iniciou as suas palavras pedindo providências à secretaria de 
infraestrutura com relação à iluminação pública da comunidade de Primeiro Rio. 
Depois, questionou a atitude da maioria dos colegas parlamentares ao aprovar a 
urgência de um projeto de lei que, segundo o vereador, não mostra no seu texto as 
obras que serão continuadas no saneamento básico do município, mas que precisaria 
estar completo informando todos os serviços a serem executados no esgotamento 
sanitário. Com relação à aprovação da urgência do projeto de lei, disse que não haverá 
trâmite da proposição e nem o parecer das comissões, porem espera que seja uma 
realização importante e que venha agregar valores para a população de Arez. Depois, 
tendo em vista o pedido de urgência para a aprovação do referido projeto de lei, o 
nobre vereador quis saber o porquê de não sido colocado também como urgência o 
adicional de 20% dos profissionais da saúde. Logo em seguida, o nobre Vereador 
Emanuel Inácio pediu a oportunidade e disse ao colega vereador Arlindo Dias que 
votou pela aprovação do pedido de urgência de forma consciente, pois o projeto de lei 
virá a esta Casa com todos os esclarecimentos necessários, informando as obras a 
serem executadas e valores a serem empregados, o qual será analisado pelos colegas 
parlamentares e caberá a cada um a decisão de aprovar ou não, ou pedir vista. O 
nobre Vereador Breno Lins pediu a oportunidade e esclareceu ao nobre Vereador 



Arlindo Dias que o que se pretende com a aprovação da urgência do projeto de lei em 
discussão é um crédito especial para que haja dotação orçamentária para dar 
continuidade ao saneamento; e quanto ao projeto de lei, disse que o mesmo será 
analisado por todos para que cada parlamentar decida com relação ao seu voto. Com 
relação ao adicional dos 20% dos profissionais da saúde, disse o vereador que estará 
vindo a esta Casa uma proposição para que seja aprovado em regime de urgência 
urgentíssima. O nobre vereador encerrou as suas palavras pedindo permissão ao Sr. 
Presidente para se ausentar por necessidade de resolver alguns assuntos pessoais. O 
nobre Vereador Marcos Acioli pediu a oportunidade e questionou o pedido de vista 
feito pelo nobre Vereador Arlindo Dias com relação à aprovação da urgência do projeto 
de lei nº 14/2020. Disse o vereador que os edis jamais votariam qualquer proposição 
que viesse trazer prejuízos ao município, mas sim para que a administração trabalhe 
de forma correta; pois o que se pretende é aprovar a urgência do projeto de lei para 
que posteriormente seja analisado e votado pelos colegas parlamentares. Na 
sequência, O nobre Vereador Rafael Lins pediu a oportunidade e justificou o motivo da 
sua abstenção à aprovação da urgência do projeto de lei, e disse que se absteve pelo 
fato de ter ouvido do nobre Vereador Breno Lins que havia erros de redação no referido 
projeto de Lei. Na sequência, o Sr. Presidente voltou a falar e convocou os colegas 
vereadores para a sessão extraordinária que acontecerá na próxima terça-feira, 03 de 
novembro, na qual será posto em votação o Projeto de Lei nº 14/2020. 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 05 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 29 de Outubro de 2020. 
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