
 
 

Ata da 2.879ª (segunda milésima, octingentésima setuagésima nona) sessão 

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

período legislativo de dois mil e dezenove. Aos dezenove 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 

005/2019, de autoria da Mesa Diretora: Institui a Campanha de Prevenção 

aos Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, denominada “Abril Verde” 

no âmbito do Município de Acari/RN, e dá outras providências; Indicação 

nº 015/2019, de autoria do Vereador Leonardo Ferreira de Azevêdo: requer 

a recuperação do pontilhão localizado na Beira do Rio, entre a propriedade 

da Sra. Minerva e do Sr. Jacinto; Indicação nº 016/2019, de autoria do 

Vereador Girlene Edson de Oliveira Amaro: requer a construção de dois 

quebra-molas no entorno da Praça Antão Lopes; Indicação nº 017/2019, de 

autoria do Vereador Girlene Edson de Oliveira Amaro: requer a reforma do 

Clube de Gargalheiras; Indicação nº 018/2019, de autoria da Vereadora 

Albervânia Silva de Medeiros Costa: requer a substituição do telhado do 

refeitório da Escola Municipal Major Hortêncio de Brito; Indicação nº 

019/2019, de autoria do Vereador José Ari Bezerra Dantas: requer a 

aquisição de uma máquina Ensiladeira e um Carroção para atender aos 

agricultores do nosso Município; Indicação nº 020/2019, de autoria do 

Vereador José Ari Bezerra Dantas: requer a recuperação e ampliação de um 

mata-burro no sítio Benedito, nas proximidades da residência do Sr. Sales; 

Indicação nº 021/2019, de autoria do Vereador Felipe Dantas Bezerra: requer 

a pavimentação da Rua Manoel Rosendo no Bairro Tarcísio Bezerra Galvão. 

Inscrito para falar, o Vereador Zuil Ribeiro da Silva, usou da tribuna 

para demonstrar sua preocupação com a estrada que dá acesso ao Povoado 

Bulhões, cobrou melhorias no sangradouro do Açude das Oiticicas (Açude da 

Santa), falou sobre a problemática do abastecimento d’água na cidade de 

Acari-RN, falou sobre a problemática do Abatedouro Público Municipal, 

recebeu apartes dos colegas vereadores e encerrou sua fala. O Vereador 

José Ari Bezerra Dantas falou sobre a problemática da estrada de acesso 

ao Povoado Bulhões, informou sua participação em eventos na Zona Rural da 

cidade de Acari-RN, falou sobre a problemática do abastecimento d’água na 

cidade através da CAERN, informou que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Acari-RN será a primeira instituição inscrita para participar do Projeto 



 
 

Tribuna Livre, de autoria do Vereador Felipe Dantas Bezerra, 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 004/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal: dispõe sobre a 

Concessão de Reajuste Salarial aos Professores da Rede de Ensino Municipal 

de Acari, e dá outras providências, que foi aprovado por oito votos 

favoráveis e uma abstenção; Projeto de Resolução nº 001/2019, de autoria 

da Mesa Diretora: dispõe sobre o posicionamento da Câmara Municipal em 

face da reforma da previdência quanto a aposentadoria rural, que foi 

aprovado por todos os edis presentes; Indicação nº 010/2019, de autoria 

da Vereadora Albervânia Silva de Medeiros Costa: requer a criação do 

Conselho Municipal da Juventude, que foi aprovada por todos os edis 

presentes; Indicação nº 011/2019, de autoria da Vereadora Albervânia Silva 

de Medeiros Costa: requer a pavimentação da Travessa Professora 

Raimundinha, no Bairro Luiz Gonzaga, que foi aprovada por todos os edis 

presentes; Indicação nº 012/2019, de autoria do Vereador Zuil Ribeiro da 

Silva: requer a conclusão da pavimentação do perímetro entre as ruas 

Eduardo Galvão e Elói de Souza, no Bairro Centro, que foi aprovada por 

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

presentes; Indicação nº 009/2019, de autoria da Vereadora Marineide Alves 

Dantas: requer a realização mensalmente de ações de saúde na feira livre 

do Município de Acari/RN, que foi aprovada por todos os edis presentes. 

Nas Explicações Pessoais dos Vereadores, o edil José Ari Bezerra Dantas 

convidou a todos para participarem de um terço seguido de leilão na 

Comunidade Vaca Brava, em prol do Desfile do Agricultor, e parabenizou o 

Presidente da Casa José Rivaldo Lima pelo seu aniversário. O Vereador 

Leonardo Ferreira de Azevêdo falou sobre a problemática da estrada de 

acesso ao Povoado Bulhões, e parabenizou o Presidente José Rivaldo Lima 

pelo seu aniversário. O Vereador Armando Etelvino de Medeiros saudou a 

todos os presentes, e parabenizou ao Presidente José Rivaldo Lima pelo seu 

aniversário. O Vereador Girlene Edson de Oliveira Amaro parabenizou o 

Presidente José Rivaldo Lima pelo seu aniversário. A Vereadora Albervânia 

Silva de Medeiros Costa, informou sobre a distribuição de peixes para o 

combate ao mosquito da Dengue, pediu moção de parabéns para a Escola Major 

Hortêncio de Brito, e parabenizou o Presidente José Rivaldo Lima pelo seu 

aniversário. A vereadora Marineide Alves Dantas, justificou sua ausência 

na festa de são José no Povoado Bulhões, informou sobre as inscrições da 

corrida da emancipação e parabenizou o Presidente José Rivaldo Lima pelo 



 
 

seu aniversário. O vereador Felipe Dantas Bezerra parabenizou o Presidente 

José Rivaldo Lima e informou sua participação na final do campeonato de 

Futsal da cidade, parabenizando a equipe Júnior’s pela conquista. O 

Vereador Zuil Ribeiro da Silva parabenizou o Presidente José Rivaldo Lima 

pelo seu aniversário. No Momento da Presidência, o Presidente José Rivaldo 

Lima agradeceu a todos os que se faziam presentes, em especial ao ex-

vereador José Gentil, informou sua participação na caminhada contra as 

drogas, informou sobre reunião no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Acari-RN, informou participação na festa de São José no Povoado Bulhões e 

agradeceu aos funcionários da Câmara Municipal pela recepção que teve no 

dia do seu aniversário. E nada mais havendo a tratar, encerrou a presente 

sessão, convidando a todos para a próxima, que acontecerá no dia vinte e 

seis de março de dois mil e dezenove. Eu, Marineide Alves Dantas, lavrei 

esta em dezenove de março de dois mil e dezenove. 


