
 
 

Ata da 2.878ª (segunda milésima, octingentésima setuagésima oitava) sessão 

ordinária da Câmara Municipal de Acari/RN. Quarta reunião do primeiro 

período legislativo de dois mil e dezenove. Aos doze dias do mês de março 

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 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 Poder Executivo Municipal: dispõe sobre a concessão 

de reajuste salarial aos professores da rede de ensino Municipal de Acari-

RN, e dá outras providências; Projeto de Resolução n° 001/2019, de autoria 

da Mesa Diretora: firma posição em favor dos direitos previdenciários dos 

trabalhadores Rurais do Município de Acari-RN; Indicação nº 009/2019, de 

autoria da Vereadora Marineide Alves Dantas: requer promover mensalmente 

ações de saúde na feira livre do Município de Acari/RN; Indicação nº 

010/2019, de autoria da Vereadora Albervânia Silva de Medeiros Costa: 

requer a criação do Conselho Municipal da Juventude; Indicação nº 011/2019, 

de autoria da Vereadora Albervânia Silva de Medeiros Costa: requer a 

pavimentação da Travessa Professora Raimundinha, no Bairro Luiz Gonzaga; 

Indicação nº 012/2019, de autoria do Vereador Zuil Ribeiro da Silva: requer 

a conclusão da pavimentação do perímetro que corresponde entre as Ruas 

Eduardo Galvão e Elói de Souza, no Bairro Centro; Indicação nº 013/2019, 

de autoria do Vereador Zuil Ribeiro da Silva: requer a construção de um 

quebra-molas na Rua Martiniano Barbosa da Silva, no Bairro Petrópolis ao 

lado da residência de Dedé de Etinho; Indicação nº 014/2019, de autoria 

do Vereador Armando Etelvino de Medeiros: requer a ampliação da rede 

elétrica da Rua João Solon de Medeiros, em frente à casa de Maria do 

Socorro Souza. Inscrito para falar, o Vereador Leonardo Ferreira de Azevêdo 

usou da tribuna para parabenizar Sandra da tapioca (equipe arretadas), 

pela organização da corrida rústica realizada na cidade de Acari-RN, em 

homenagem ao dia Internacional da mulher, falou sobre a comenda Antonieta 

Pires Galvão de Góes, falou sobre o carnaval acariense, informou 

reclamações recebidas por parte dos moradores do Conjunto dos Trabalhadores 

com relação a inundação de algumas residências, falou sobre o Piso Salarial 

dos Professores, recebeu apartes dos colegas Vereadores, e encerrou sua 

fala. Inscrito para falar, o Vereador Girlene Edson de Oliveira Amaro 

parabenizou todas as mulheres pelo dia Internacional da mulher, falou 

sobre a problemática do feminicídio, parabenizou Sandra da tapioca pela 



 
 

realização da corrida rústica, informou participação em Audiência Pública 

realizada na Câmara Municipal de Acari-RN, onde os direitos previdenciários 

dos trabalhadores Rurais do Município de Acari-RN foram defendidos, e para 

finalizar informou para os participantes do segundo seminário científico 

de Acari-RN que os certificados já se encontram na Câmara Municipal de 

Acari-RN. Inscrita para falar, a Vereadora Albervânia Silva de Medeiros 

Costa expressou seu sentimento de pesar pelo falecimento do genro do 

presidente da casa José Rivaldo Lima, informou visita ao gabinete do 

Deputado Estadual Vivaldo Costa, recebeu apartes dos colegas Vereadores. 

Voltando sua fala, parabenizou a Sandra da tapioca pela realização da 

corrida rústica, parabenizou a todas as mulheres pelo dia Internacional 

da mulher, e para finalizar deu informações sobre o abastecimento d’água 

na cidade. 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 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”, que foi aprovado por todos os edis 

presentes; Projeto de Lei nº 004/2019, de autoria do Vereador Girlene 

Edson de Oliveira Amaro: denomina Logradouro Público e dá outras 

providências, que foi aprovado por todos os edis presentes; Requerimento 

nº 002/2019, de autoria do Vereador Felipe Dantas Bezerra: requer vistoria 

aos açudes Maria Ferreira e Açude das Oiticicas (açude da santa), que foi 

aprovado por todos os edis presentes; Indicação nº 006/2019, de autoria 

da Vereadora Albervânia Silva de Medeiros Costa: requer a pavimentação da 

Rua Joaquim José(por trás da Câmara Municipal), que foi aprovada por todos 

os edis presentes; 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, que foi aprovada 

por todos os edis presentes; 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, que 

foi aprovada por todos os edis presentes. Passado este momento, passou-se 

para as Explicações Pessoais dos vereadores, onde todos parabenizaram as 

mulheres pelo dia Internacional da Mulher. No Momento da Presidência, o 

Presidente José Rivaldo Lima agradeceu a todos os que se faziam presentes, 

deu informes sobre eventos que irão acontecer na cidade. E nada mais 

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

próxima, que acontecerá no dia dezenove de março de dois mil e dezenove. 

Eu, Marineide Alves Dantas, lavrei esta em doze de março de dois mil e 

dezenove. 


