
 
 

Ata da 2.880ª (segunda milésima, octingentésima octogésima) sessão 

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

período legislativo de dois mil e dezenove. Aos vinte e seis 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 

006/2019, de autoria do Vereador Felipe Dantas Bezerra: Autoriza a 

contratação pelo poder público municipal de estagiários em parceria com 

instituições de ensino e agentes de integração, adequando-se às normas da 

Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e dá outras providências; 

Indicação nº 022/2019, de autoria da Vereadora Albervânia Silva de Medeiros 

Costa: requer junto ao Sistema ‘S’ (SENAR, SENAC e SENAI) no Estado do Rio 

Grande do Norte, para que, dentro das possibilidades, possam ser 

disponibilizados cursos profissionalizantes gratuitos para o nosso 

município; Indicação nº 023/2019, de autoria do Vereador Leonardo Ferreira 

de Azevêdo: requer a melhoria da drenagem da Rua Júlia Olindina no Conjunto 

dos Trabalhadores; Indicação nº 024/2019, de autoria do Vereador Leonardo 

Ferreira de Azevêdo: requer a relocação da placa que se encontra em frente 

à residência da Sra. Terezinha de Oscar, nas margens da Br-427; Indicação 

nº 025/2019, de autoria do Vereador Zuil Ribeiro da Silva: requer o 

conserto dos aparelhos de ar-condicionado da Biblioteca Indústria do 

Conhecimento; Indicação nº 026/2019, de autoria do Vereador Felipe Dantas 

Bezerra: requer melhorias na iluminação da Rua Francisco Meira e Sá; 

Indicação nº 027/2019, de autoria do Vereador Girlene Edson de Oliveira 

Amaro: requer a conclusão do trecho restante da Rua Dr. José Augusto, no 

Bairro Tarcísio Bezerra Galvão; Indicação nº 028/2019, de autoria do 

Vereador José Ari Bezerra Dantas: requer melhorias na iluminação da rua 

Oscar Nelson Lopes de Araújo, localizada no bairro Ary de Pinho. 

Inscrevendo-se em tempo, o Vereador Felipe Dantas Bezerra falou sobre o 

resultado obtido pelo município de Acari-RN em um processo de avaliação 

educacional, onde a cidade obteve bons índices; parabenizou as escolas 

envolvidas, em seguida demonstrou sua satisfação com o início do Tribuna 

Livre. Em seguida, usou da Tribuna Livre a Sra. Maria da Guia da Silva 

Araújo, representando o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

de Acari. Ela agradeceu ao Vereador Felipe Dantas Bezerra pela iniciativa 

da Lei Tribuna Livre, e trouxe à discussão o tema: “A importância dos 



 
 

Sindicatos Rurais nas conquistas da Previdência”. Recebeu apartes dos 

Vereadores presentes e agradeceu a todos pela oportunidade. Passado este 

momento, passou-se para a Ordem do Dia, onde foram votadas as seguintes 

matérias: Projeto de Lei nº 005/2019, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Acari-RN: 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, que foi aprovado por 

todos os edis presentes; 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 senhora Minerva e do senhor Jacinto, 

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

todos os edis presentes; Indicação nº 017/2019, de autoria do Vereador 

Girlene Edson de Oliveira Amaro: requer a reforma do Clube de Gargalheiras, 

que foi aprovada por todos os edis presentes; Indicação nº 018/2019, de 

autoria da Vereadora Albervânia Silva de Medeiros costa: requer a reforma 

do telhado do refeitório da Escola Municipal Major Hortêncio de Brito, que 

foi aprovada por todos os edis presentes; Indicação nº 019/2019, de autoria 

do Vereador José Ari Bezerra Dantas: requer a aquisição de uma máquina 

Ensiladeira e um Carroção para atender os agricultores do nosso Município, 

que precisarem armazenar forragens para um melhor sustento do seu rebanho, 

que foi aprovada por todos os edis presentes; Indicação nº 020/2019, de 

autoria do Vereador José Ari Bezerra Dantas: requer a recuperação e 

ampliação de um mata-burro no sitio Benedito, nas proximidades da 

residência do Sr. Sales, que foi aprovada por todos os edis presentes; e 

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

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

que foi aprovada por todos os edis presentes. No Momento da Presidência, 

o Presidente José Rivaldo Lima agradeceu a todos os que se faziam 

presentes, agradeceu a presença do secretário de desenvolvimento econômico 

Josenaldo Rodrigues e convidou a todos para o evento de entrega da Comenda 

Antonieta Pires Galvão de Góes, que acontecerá no dia vinte e nove de 

março. Nada mais havendo a tratar, encerrou a presente sessão, convidando 

a todos para a próxima, que acontecerá no dia dois de abril de dois mil e 

dezenove. Eu, Marineide Alves Dantas, lavrei esta em vinte e seis de março 

de dois mil e dezenove. 


