
 
 

Ata da 2.877ª (segunda milésima, octingentésima 

setuagésima sétima) sessão ordinária da Câmara Municipal 

de Acari/RN. Terceira reunião do primeiro período 

legislativo de dois mil e dezenove. Aos dezenove 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, 

Girlene Edson de Oliveira Amaro, José Ari Bezerra Dantas, 

José Rivaldo Lima, Leonardo Ferreira de Azevêdo, Marineide 

Alves Dantas e Zuil Ribeiro da Silva; ausente com 

justificativa o Vereador Felipe Dantas Bezerra. 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 foi aprovada por todos os edis presentes. Em 

seguida, a primeira secretária Marineide Alves Dantas fez 

a leitura do expediente: Projeto de Lei nº 004/2019, de 

autoria do Vereador Girlene Edson de Oliveira Amaro: fica 

denominado de Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales, o largo 

localizado no entorno da Sociedade Vicentina de Assistência 

Social Casa dos Idosos; Requerimento n° 002/2019, de 

autoria do Vereador Felipe Dantas Bezerra: requer ao 

Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços 

Urbanos, Rudyson Ric da Silva Santos, que possa ser feita 

uma vistoria de reparos nos reservatórios municipais: Maria 

Ferreira e Açude das Oiticicas (Açude da Santa); Indicação 

nº 006/2019, de autoria da Vereadora Albervânia Silva de 

Medeiros Costa: requer a pavimentação da Rua Joaquim José; 

Indicação nº 007/2019, de autoria da Vereadora Albervânia 

Silva de Medeiros Costa: requer a conclusão da  

pavimentação da Rua Manoel Aprígio Galvão, no bairro 

Tarcísio Bezerra; Indicação nº 008/2019, de autoria do 

Vereador José Rivaldo Lima: requer a construção de um 

quebra-molas na travessa Félix Pereira, bairro Centro, em 

frente ao depósito da Sra. Joseilda. Inscrito para falar, 



 
 

o Vereador Zuil Ribeiro da Silva usou da tribuna para fazer 

questionamentos sobre a direção da Escola Municipal Major 

Hortêncio de Brito, onde alguns pais dos alunos reclamam 

das exigências por parte da direção da escola, recebeu 

apartes dos colegas Vereadores; em seguida falou sobre as 

reclamações dos atletas que treinam no Ginásio Jorácio 

Mamede Galvão, que não dispõem de bolas para os treinos; 

falou sobre o estádio de futebol Pedro Celestino, e para 

finalizar falou sobre o piso salarial do agentes de saúde 

municipal. Inscrevendo-se em tempo, o Vereador José Ari 

Bezerra Dantas, usou da tribuna para esclarecer alguns 

assuntos que circulam nas redes sociais, sobre a malha 

asfáltica do bairro Petrópolis, recebeu apartes dos colegas 

Vereadores, falou sobre a não sinalização da entrada do 

Povoado Bulhões e encerrou sua fala. Não havendo mais 

nenhum vereador inscrito para falar, passou-se para a Ordem 

do Dia, onde foram votadas as seguintes matérias: 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, que foi aprovado por todos os edis 

presentes; Projeto de Lei nº 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, que foi aprovado por todos os edis 

presentes; 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, que foi aprovado por 

todos os edis presentes; Projeto de Lei nº 003/2019, de 

autoria do Vereador Zuil Ribeiro da Silva: fica denominado 

de rua Severino Florêncio Júnior (Pão), a rua localizada 

no loteamento de espólio João Solon de Medeiros, Bairro 

Pe. José Dantas Cortez, que foi aprovado por todos os edis 

presentes; 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, que foi aprovada por todos os edis presentes; 

Indicação nº 005/2019, de autoria do Vereador Zuil Ribeiro 

da Silva; requer fardamento para os funcionários da 

Prefeitura Municipal de Acari/RN, que foi aprovada por 

todos os edis presentes. Como o tempo da presente sessão 

foi excedido, o Presidente José Rivaldo Lima colocou em 

votação a prorrogação do tempo da presente sessão, que 

depois de aprovado foi estendido, com a votação da seguinte 

matéria: Indicação nº 004/2019, de autoria da Vereadora 

Albervânia Silva de Medeiros Costa: requer o recapeamento 

asfáltico, no perímetro urbano entre a ponte Juvenal 

Lamartine (Ponte Velha), e a BR-427, saída para Jardim do 

Seridó, que foi aprovada por todos os edis presentes. O 

Projeto de Lei nº 012/2018, de autoria do Poder Executivo 

Municipal: que “define o Perímetro Urbano do Município de 

Acari/RN, revoga a Lei Municipal nº 955/2011, e dá outras 

providências”, foi tirado de pauta por um pedido de vista 

por parte do Vereador Zuil Ribeiro da Silva. Nas 

Explicações Pessoais dos vereadores, foram feitos 

esclarecimentos a respeito do Projeto de Lei nº 012/2018, 

que será votado na próxima sessão. Passando para o Momento 

da Presidência, o Presidente José Rivaldo Lima agradeceu a 

todos os que se faziam presentes, falou que durante seu 

mandato como presidente da casa, os direitos dos Vereadores 

serão preservados. E nada mais havendo a tratar, encerrou 

a presente sessão, convidando a todos para a próxima, que 

acontecerá no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e 

dezenove. Eu, Marineide Alves Dantas, lavrei esta em 

dezenove de fevereiro de dois mil e dezenove. 


