
 
 

Ata da 2.881ª (segunda milésima, octingentésima octogésima primeira) 

sessão ordinária da Câmara Municipal de Acari/RN. Sétima reunião do 

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

de abril 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 e Zuil Ribeiro da Silva; ausente 

com justificativa a Vereadora Marineide Alves Dantas. 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. 

Não havendo matérias para o expediente, passou-se então para os Vereadores 

Inscritos para falar. A Vereadora Albervânia Silva de Medeiros Costa usou 

da tribuna para falar sobre a importância do dia do autismo, informou 

sobre a realização de ações durante toda semana por parte das escolas e 

secretarias de educação e assistência social do município de Acari-RN. O 

Vereador José Ari Bezerra Dantas usou da tribuna para falar sobre a 

programação dos 186 anos de Emancipação Política de Acari-RN; informou 

visita a alguns açudes do município de Acari-RN, falou sobre a problemática 

da dengue, parabenizou os Vereadores Leonardo Ferreira de Azevêdo e Girlene 

Edson de Oliveira Amaro pelo aniversário de ambos e encerrou sua fala. 

Inscrevendo-se em tempo, o Vereador Zuil Ribeiro da Silva usou da tribuna 

para falar sobre a problemática da dengue no município de Acari-RN, recebeu 

apartes dos colegas Vereadores, falou sobre as dificuldades enfrentadas 

pelos agentes de endemias do município e encerrou sua fala. Inscrevendo-

se em tempo, o Vereador Leonardo Ferreira de Azevêdo, informou visita a 

zona Rural da comunidade Beira do Rio, juntamente com alguns colegas 

Vereadores e o Prefeito municipal, desejou felicitações ao colega Girlene 

Edson de Oliveira Amaro e encerrou sua fala.  Encerrado este momento, 

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

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

Costa: requer que seja enviado expediente 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, que foi aprovada por todos os edis 

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

de Azevêdo: requer melhorias na drenagem da Rua Júlia Olindina no Conjunto 

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

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

Indicação nº 026/2019, de autoria do Vereador Felipe Dantas Bezerra: requer 

melhorias na iluminação da Rua Francisco Meira e Sá, que foi aprovada por 

todos os edis presentes; Indicação nº 027/2019, de autoria do Vereador 

Girlene Edson de Oliveira Amaro: requer a pavimentação do trecho restante 

da Rua Dr. José Augusto, no Bairro Tarcísio Bezerra Galvão, que foi 

aprovada por todos os edis presentes; Indicação nº 028/2019, de autoria 

do Vereador José Ari Bezerra Dantas: requer a melhoria da iluminação 

pública da rua Oscar Nelson Lopes de Araújo, localizada no bairro Ary de 

Pinho, que foi aprovada por todos os edis presentes. Passando para as 

explicações pessoais dos Vereadores, os edis informaram que estarão 

viajando a Brasília na próxima semana em busca de recursos para o 

município, e parabenizaram os aniversariantes Girlene Edson de Oliveira 

Amaro e Leonardo Ferreira de Azevêdo. No Momento da Presidência, o 

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

parabenizou os colegas Vereadores Girlene Edson de Oliveira Amaro e 

Leonardo Ferreira de Azevêdo pelo aniversário de ambos. E nada mais havendo 

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

que acontecerá no dia dezesseis de abril de dois mil e dezenove. Eu, 

Albervânia Silva de Medeiros Costa, lavrei esta em três de abril de dois 

mil e dezenove. 


