
 
 
Ata da 2.875ª (segunda milésima, octingentésima setuagésima quinta) 

sessão ordinária da Câmara Municipal de Acari/RN. Primeira reunião 

do primeiro período legislativo de dois mil e dezenove. Aos cinco 

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove 

horas, na Sala das Sessões Plenário Vereador Antônio Ferreira da 

Costa, Palácio Vereador José Sueco de Medeiros, estiveram presentes 

os senhores Vereadores: Albervânia Silva de Medeiros Costa, Armando 

Etelvino de Medeiros, Felipe Dantas Bezerra, Girlene Edson de 

Oliveira Amaro, José Ari Bezerra Dantas, José Rivaldo Lima, 

Marineide Alves Dantas e Zuil Ribeiro da Silva; ausente com 

justificativa o Vereador Leonardo Ferreira de Azevêdo. Verificado 

o quórum regimental a sessão foi aberta pelo Presidente da Casa. 

Não havendo ata para ser lida, a primeira secretária Marineide Alves 

Dantas leu o Expediente, relatando as matérias que deram entrada: 

Projeto de Lei nº 001/2019, de autoria da Vereadora Albervânia Silva 

de Medeiros Costa: cria a Olimpíada Acariense de matemática e dá 

outras providências; Projeto de Lei n° 002/2019, de autoria da 

Vereadora Albervânia Silva de Medeiros Costa: denomina Logradouro 

Público e dá outras providências; Requerimento nº 001/2019, de 

autoria do Vereador Zuil Ribeiro da Silva: requer a presença dos 

representantes da operadora TIM, para prestarem esclarecimentos em 

relação ao serviço disponibilizado pela operadora na cidade; 

Indicação nº 001/2019, de autoria do Vereador Girlene Edson de 

Oliveira Amaro: requer a implantação de uma grade protetora no 

bueiro em frente ao Ginásio de Esportes Dr. Jorácio Mamede Galvão; 

Indicação nº 002/2019, de autoria do Vereador Zuil Ribeiro da Silva: 

requer a construção de uma bancada para acender velas no Cemitério 

Morada da Paz (Bairro Petrópolis). Passado este momento, o 

Presidente da casa, José Rivaldo Lima convidou o Senhor Prefeito 

Municipal Isaias de Medeiros Cabral, para fazer parte da mesa e em 

seguida disponibilizou a palavra ao mesmo para que fosse feita a 

leitura da mensagem anual do ano de 2019, que se encontra arquivada 

na Secretaria da Casa. Em seguida, ele iniciou saudando a mesa e os 

presentes, fez uma retrospectiva sobre o ano que se passou, falou 

sobre as ações desenvolvidas no município, informou sobre a 

devolução de recursos por parte do ex-presidente da Casa José Ari 

Bezerra Dantas ao Poder Executivo, respondeu questionamentos dos 

vereadores, informou que para o biênio 2019-2020, o líder do 

Prefeito na casa será o Vereador José Ari Bezerra Dantas e encerrou 

sua fala desejando a todos uma boa noite. Em seguida, inscrevendo-

se em tempo, o Vereador Felipe Dantas Bezerra falou sobre o início 

do Projeto Tribuna Livre no próximo mês de março, e pediu para que 

fosse enviado convites com os modelos de inscrições por parte da 

casa, para as instituições interessadas em participarem do projeto. 



 
 
Falou sobre a Comenda do Mérito Esportivo e encerrou sua fala 

informando sobre as articulações para a realização do torneio 

interestadual de sinuca na cidade. Inscrita para falar, a Vereadora 

Albervânia Silva de Medeiros Costa agradeceu ao chefe do Poder 

Executivo Municipal pelo apoio na realização dos serviços prestados 

a comunidade, informou envio de ofício para a CAERN, pedindo 

abastecimento para o município a cada quinze dias, recebeu aparte 

do Vereador Zuil Ribeiro da Silva e encerrou sua fala. Passando 

para o Momento da Presidência, o Presidente José Rivaldo Lima fez 

a leitura da formação das comissões permanentes. E nada mais havendo 

a tratar, encerrou a presente sessão, convidando a todos para a 

próxima, que acontecerá no dia 12 de fevereiro de dois mil e 

dezenove. Eu, Marineide Alves Dantas, lavrei esta em cinco de 

fevereiro de dois mil e dezenove. 


