
 
 

Ata da 2.882ª (segunda milésima, octingentésima octogésima segunda) sessão 

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

período legislativo de dois mil e dezenove. Aos dezesseis 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, 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 do Poder Executivo Municipal: dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias referentes ao exercício financeiro de 2020; 

Projeto de Lei nº 007/2019, de autoria do Vereador Girlene Edson de 

Oliveira Amaro: institui a criação de um programa de lições de primeiros 

socorros na educação básica de rede escolar em todo o município de 

Acari/RN, e dá outras providencias; Projeto de Lei nº 008/2019, de autoria 

do Vereador Girlene Edson de Oliveira Amaro: denomina Logradouro Público 

e dá outras providências; Projeto de Lei nº 009/2019, de autoria do 

Vereador Girlene Edson de Oliveira Amaro: altera e acrescenta dispositivos 

da Lei Municipal nº 1.089, de 22 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 

implantação do Projeto “Adote um leitor: por uma Acari mais leitora”; 

Indicação nº 029/2019, de autoria do Vereador Girlene Edson de Oliveira 

Amaro: requer iluminação pública ao lado da Creche Municipal Maria de 

Fátima, localizada ao lado do conjunto Terezinha Pereira, no Bairro 

Petrópolis; Indicação nº 030/2019, de autoria do Vereador Girlene Edson de 

Oliveira Amaro: requer a aquisição de um computador e uma impressora para 

a secretaria da Escola Municipal Major Hortêncio de Brito; Indicação nº 

031/2019, de autoria do Vereador Armando Etelvino de Medeiros: requer o 

serviço de recuperação do mata-burro existente no sitio Pau D’arco, nas 

proximidades da família Sales; Indicação nº 032/2019, de autoria do 

Vereador Armando Etelvino de Medeiros: requer o serviço de recuperação do 

mata-burro existente no sitio Água Doce, nas proximidades da parede do 

açude. Inscrito para falar, o Vereador Armando Etelvino de Medeiros usou 

da tribuna para relatar a viagem realizada na companhia dos vereadores a 

Brasília-DF, em busca de benefícios para o município de Acari-RN; agradeceu 

ao Presidente José Rivaldo Lima por proporcionar essa viagem, falou sobre 

a problemática do abastecimento d’água na cidade, recebeu apartes dos 

colegas e encerrou sua fala. Inscrita para falar, a Vereadora Albervânia 

Silva de Medeiros Costa, usou da tribuna para falar também sobre a 

proveitosa viagem a Brasília; falou sobre a problemática do abastecimento 



 
 

d’água na cidade, recebeu apartes dos colegas Vereadores, informou sua 

participação em eventos comemorativos aos 186 anos de emancipação do 

município de Acari-RN e encerrou sua fala. Inscrito para falar, o Vereador 

Felipe Dantas Bezerra usou da palavra para agradecer ao Presidente José 

Rivaldo Lima por viabilizar para os demais colegas edis a viagem a Marcha 

dos Municípios em Brasília, fez um breve relato das ações em busca de 

emendas parlamentares para o município e encerrou sua fala. Encerrado este 

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

matérias: 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, que foi aprovado por nove votos favoráveis e nenhum 

voto desfavorável. Passando para as explicações pessoais dos Vereadores, a 

Vereadora Marineide Alves Dantas parabenizou Juliana, filha do presidente 

José Rivaldo Lima, por seu aniversário. O vereador Girlene Edson de 

Oliveira Amaro informou sua participação no grupo de trabalho do Geoparque 

Seridó na capital do Estado, informou a reativação do conselho municipal 

de turismo, informou participação na feira Estadual de turismo em Natal-

RN, falou sobre a participação nos eventos comemorativos aos 186 anos de 

emancipação do município de Acari-RN, parabenizou os colegas que foram a 

Brasília em busca de recursos para o município e, para finalizar, pediu 

moção de parabéns para o secretário Josenaldo Rodrigues pela reativação 

do conselho municipal de turismo. O vereador José Ari Bezerra Dantas falou 

sobre a viagem a Brasília e sobre a participação nos festejos comemorativos 

aos 186 anos de emancipação política do município. O Vereador Armando 

Etelvino de Medeiros pediu moção de parabéns para a Sra. Lourdinha. A 

Vereadora Albervânia Silva de Medeiros Costa parabenizou Juliana filha do 

presidente José Rivaldo Lima por seu aniversário. O vereador Zuil Ribeiro 

da Silva pediu apoio aos colegas para juntos tomarem as providencias 

necessárias com relação ao péssimo serviço prestado pela operadora Tim na 

cidade de Acari-RN. No Momento da Presidência, o Presidente José Rivaldo 

Lima agradeceu a todos, falou sobre a viagem de Brasília, onde situação e 

oposição se uniram em buscar de recursos para o município; informou que 

de Brasília seguiu viagem para a cidade de São Paulo, onde participou do 

Encontro de Acarienses juntamente com o Deputado Vicentinho. E nada mais 

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

próxima, que acontecerá no dia vinte e três de abril de dois mil e dezenove. 

Eu, Marineide Alves Dantas, lavrei esta em dezesseis de abril de dois mil 

e dezenove. 


