
 
 

Ata da 2.876ª (segunda milésima, octingentésima 

setuagésima sexta) sessão ordinária da Câmara Municipal de 

Acari/RN. Segunda reunião do primeiro período legislativo 

de dois mil e dezenove. Aos doze 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, Leonardo Ferreira de Azevêdo, 

Marineide Alves Dantas e Zuil Ribeiro da Silva. Verificado 

o quórum regimental a sessão foi aberta pelo Presidente da 

Casa. Ele solicitou a segunda secretária Albervânia Silva 

de Medeiros Costa, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, que após lida, foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, a primeira secretária Marineide Alves Dantas fez 

a leitura do expediente: Projeto de Lei nº 001/2019, de 

autoria do Poder Executivo Municipal: autoriza a formulação 

de Convênio com a Associação Cultural “Maestro Felinto 

Lucio Dantas” e dá outras providências; Projeto de Lei n° 

002/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal: autoriza 

a formulação de Convênio com a Associação Caminhos da 

Cidadania (Polícia Mirim), e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 003/2019, de autoria do Poder Executivo 

Municipal: Dispõe sobre o pagamento do Piso Salarial 

Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos 

Agentes de Combate às Endemias – ACE, de forma escalonada 

e dá outras providências;  Projeto de Lei nº 003/2019, de 

autoria do Vereador Zuil Ribeiro da Silva: Denomina 

Logradouro Público, e dá outras providências; Indicação nº 

003/2019, de autoria do Vereador Zuil Ribeiro da Silva: 

requer melhorias na estrutura física e na mobília da 

Biblioteca Municipal Maria de Lourdes Bezerra; Indicação 

nº 004/2019, de autoria da Vereadora Albervânia Silva de 

Medeiros Costa: requer junto ao Diretor do DER, 

recapeamento asfáltico, no perímetro urbano entre a ponte 



 
 

Juvenal Lamartine (Ponte Velha), e a BR 427, saída para 

Jardim do Seridó; Indicação nº 005/2019, de autoria do 

Vereador Zuil Ribeiro da Silva: requer fardamento para os 

funcionários da Prefeitura Municipal de Acari/RN. Inscrito 

para falar, o Vereador Zuil Ribeiro da Silva usou da 

tribuna para fazer questionamentos sobre o piso salarial 

dos professores do município, de sua luta pelo fardamento 

dos agentes de ENDEMIAS da cidade, expressou sua 

preocupação com relação as notícias nas redes sociais 

relacionadas ao Açude Gargalheiras, levantou as 

dificuldades que a população explana com relação aos 

serviços disponibilizados pela operadora TIM, recebeu 

apartes dos colegas vereadores e encerrou sua fala. 

Inscrito para falar, o Vereador Girlene Edson de Oliveira 

Amaro informou sobre sua participação na abertura na aula 

inaugural do curso de especialização em parceria com o IFRN 

e a Câmara Municipal de Acari-RN, informou sobre as 

presenças no evento, agradeceu ao apoio do Presidente da 

Casa José Rivaldo Lima, recebeu aparte do Vereador José 

Ari Bezerra Dantas, solicitou uma moção de congratulação 

pelos 75 anos de matrimonio dos seus avós e encerrou sua 

fala. Inscrito para falar, o Vereador Leonardo Ferreira de 

Azevêdo, iniciou sua fala desejando boas-vindas ao novo 

Presidente da casa José Rivaldo Lima, pediu informações a 

respeito do piso salarial dos professores e encerrou sua 

fala. Inscrevendo-se em tempo, o Vereador José Ari Bezerra 

Dantas, falou sobre incidente com o comerciante Chicó de 

Luzia, ocorrido no último sábado na cidade, esclareceu 

algumas informações noticiadas nas redes sociais, falou 

sobre o destino dos recursos devolvidos pela casa durante 

o período em que foi Presidente, falou sobre a questão da 

implantação da guarda municipal, recebeu apartes dos 

colegas vereadores e encerrou sua fala. Inscrevendo-se em 

tempo, o Vereador Felipe Dantas Bezerra, iniciou sua fala 

parabenizando o Vereador Girlene Edson de Oliveira Amaro 

pela iniciativa do curso de especialização, falou sobre o 

Açude Gargalheiras, pediu vistoria por parte dos 



 
 

responsáveis do município aos Açudes Maria Ferreira e Açude 

das Oiticicas (Açude da Santa), informou sobre a 

confirmação do torneio interestadual de sinuca na cidade, 

recebeu apartes dos colegas vereadores, pediu moção de 

pesar aos familiares de João de Getúlio e encerrou sua 

fala. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, 

passou-se para a Ordem do Dia, onde foram votadas e 

aprovadas com unanimidade as seguintes matérias: Projeto 

de Lei nº 001/2019 e nº 002/2019, ambos de autoria da 

Vereadora Albervânia Silva de Medeiros Costa, Requerimento 

nº 001/2019 e Indicação nº 002/2019, ambas proposições do 

Vereador Zuil Ribeiro da Silva; Indicação nº 001/2019, de 

autoria do Vereador Girlene Edson de Oliveira Amaro. 

Passado este momento, passou-se para as Explicações 

Pessoais dos vereadores, onde todos agradeceram aos que se 

faziam presentes na Casa. Passando para o Momento da 

Presidência, o Presidente José Rivaldo Lima agradeceu a 

todos os Agentes presentes na sessão e agradeceu a todos 

os colegas vereadores que aceitaram participar das 

comissões. E nada mais havendo a tratar, encerrou a 

presente sessão, convidando a todos para a próxima, que 

acontecerá no dia dezenove de fevereiro de dois mil e 

dezenove. Eu, Marineide Alves Dantas, lavrei esta em doze 

de fevereiro de dois mil e dezenove. 


