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ATA No 03 

DESCRIÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA 

DATA 13 DE MARÇO DE 2020. 
 

PRESIDÊNCIA ANTÔNIO LISBOA DA SILVA 

SECRETÁRIO MARIA BETÂNIA DA SILVA CAVALCANTE 
 

VEREADORES 
PRESENTES 

ANTÔNIO LISBOA DA SILVA,  MARIA ALDENI NAZÁRIO 
FERNANDES, JACO DA COSTA OLIVEIRA, MANOEL CARLOS 

LOPES DE MORAIS, FRANCISCO FABIANO DIAS, MARIA 
BETANIA DA SILVA CAVALCANTE. 

 

AUSENTES IDALGO JUNIOR FERNANDES, MARIA DEUSILENE DE OLIVEIRA 
SILVA, DAMIANA MARIA DA SILVA. 

 1 

ABERTURA 
 2 
Às 17h10 (dezessete horas e dez minutos) do dia 13 de março de 2020, iniciou-se a Sessão 3 
Ordinária da Câmara Municipal de Major Sales/RN, no Plenário “Vereador Francisco Antônio da 4 
Rocha”. O Presidente, Antônio Lisboa da Silva, invocando o nome de Deus, declarou aberta a 5 
Sessão. No inicio dos trabalhos Legislativo, o Presidente solicitou a Vereadora Maria Damiana 6 
que lesse o salmo 121 da Bíblia Sagrada. Em seguida o Presidente colocou em votação a dispensa 7 
da leitura da ata, visto que todos os vereadores já estavam cientes do conteúdo da ata, a dispensa 8 
da leitura da mesma foi aprovada por unanimidade, e em seguida foi submetida à ata da sessão 9 
anterior a votação no Plenário da Câmara que a aprovou por unanimidade. O Presidente Antônio 10 
Lisboa da Silva solicitou a primeira Secretária Maria Betania que realizasse a leitura do Oficio de 11 
nº 027/2020, de autoria do Executivo Municipal, que vem apresentando o Projeto de Lei de nº. 12 
005/2020, que dispõe de subvenção social a associação APACKAM. Dando continuidade, o 13 
Presidente Antônio Lisboa, solicitou a primeira Secretária Maria Betania que realizasse a leitura 14 
do Oficio de nº 028/2020, de autoria do Executivo Municipal, que vem apresentando o Projeto 15 
de Lei de nº. 006/2020, que dispõe de subvenção social a associação Clube de Mâes. Em 16 
continuidade, solicitou a primeira Secretária Maria Betania que realizasse a leitura do Oficio de 17 
nº 029/2020, de autoria do Executivo Municipal, que vem apresentando o Projeto de Lei de nº. 18 
007/2020, que dispõe de subvenção social a associação Comunitária Sócio Cultural de Major 19 
Sales, os projetos apresentados foram encaminhados para as comissões competentes. Em 20 
sequência, o Presidente Antônio Lisboa facultou a palavra aos Edis presentes, com a palavra 21 
Manoel Carlos inicialmente meus cumprimentos ao senhor Presidente desta Casa em nome do 22 
qual saúdo os demais colegas vereadores e vereadoras, funcionários desta casa, e população 23 
presente em nome do Presidente desta casa, e população presente,  e na oportunidade quero 24 
aqui fazer algumas menções de interesse a comunidade e quero aqui reportar a questão da 25 
abertura do ano letivo, parabenizar a Gestão Municipal pela entrega de kit de material escolar, 26 
com o fardamento, tudo de forma positiva, porque nós sempre adotamos essa forma correta de 27 
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reconhecimento. Outra questão polemica foi o atendimento daquela criança, em que o 28 
procurou, para falar que já tinha sido feito todos os procedimentos médico, e que passa bem, 29 
que essa mãe solicitou uma ajuda para comprar um medicamento. Outra questão é o aumento 30 
dos professores, visto que o prefeito ficou de encaminhar o Projeto de Lei para esta Casa. Haja 31 
visto que esse aumento é amparado por lei federal do piso nacional. Quero também aqui fazer 32 
algumas cobranças a respeitos da iluminação publica em diversas ruas da cidade. Pede urgência 33 
a Secretaria de Obras do município. Quero apresentar um elogio ao Médico Dr. Olavo, grande 34 
profissional médico. Outra questão que tenho batido é falta do Secretário de Agricultura, visto 35 
que já fiz diversos requerimentos, sem obter uma resposta. Outra questão é o andamento do 36 
corte de terra está de forma muito lenta, tendo em vista muitas reclamações por parte dos 37 
agricultores. Essa foi minha participação. Muito Obrigado. Em resposta  ao colega Vereador 38 
Manoel Carlos, o Presidente Antonio  Lisboa falou que esteve com o Prefeito durante a semana, 39 
e falou sobre o assunto da iluminação Pública aja visto,  que foi abordado na Sessão anterior, e  40 
o Prefeito falou que logo está sendo feito esta parte de reposição de lâmpadas na cidade. Com a 41 
palavra a Vereadora Maria Aldeni que veio trazer seu boa noite a todos, e que suas palavras hoje 42 
é pra deixar suas condolências a família de José Carlos pelo seu falecimento ocorrido na manhã 43 
de hoje, que enaltece falando do bom caráter homem de bem que era senhor José Carlos. Com 44 
a palavra a Vereadora Maria Betania veio deixar uma moção de pesar a família do senhor José 45 
Carlos pela sua morte, pegando todos de surpresa na data de hoje. E falar sobre a iluminação do 46 
cemitério o público, pois algumas luzes estão apagadas, e se possível vê a possibilidade de fazer 47 
uma encanação de água e instalação de mais dois pontos de água na parte do meio e na parte 48 
de trás do cemitério para facilitar o acesso durante a limpeza dos túmulos por parte das pessoas, 49 
pois só tem uma torneira no início da entrada do cemitério. No momento era só. Boa noite a 50 
todos. O presidente Antonio Lisboa finalizou com um minuto de silêncio em homenagem pela 51 
morte do Senhor José Carlos do Nascimento “Zé Carlos”.  Não havendo mais orador, o Presidente 52 
Antônio Lisboa agradeceu a todos os presentes funcionários desta casa e agradeceu presença de 53 
todos e encerrou a Sessão. Estavam presente no plenário, naquele momento, conforme foi 54 
constatado pela verificação nominal, os Edis: ANTÔNIO LISBOA DA SILVA, IDALGO JUNIOR 55 
FERNANDES, MARIA DEUSILENE DE OLIVEIRA SILVA, DAMIANA MARIA DA SILVA, MARIA 56 

ALDENI NAZARIO FERNANDES, JACO DA COSTA OLIVEIRA FRANCISCO FABIANO DIAS. A sessão 57 
foi encerrada pelo Presidente às 18h:00mim (dezoito horas). Para constar, foi lavrada esta Ata, 58 
que vai assinada pelos Senhores Presidente, Vice-Presidente, 1o e 2o Secretários da Mesa da 59 
Câmara e pelos Edis. 60 

 61 
 62 

_________________________________________ 63 
Antônio Lisboa da Silva 64 

PRESIDENTE 65 
 66 

___________AUSENTE_________________ 67 
Damiana Maria da Silva  68 

VICE-PRESIDENTE 69 
 70 

__________________________ 71 
Maria Betânia da Silva Cavalcante 72 

1o SECRETÁRIO 73 
 74 

________________AUSENTE ________________ 75 
Maria Deusilene de Oliveira silva 76 

2o SECRETÁRIO 77 
 78 
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 79 
_______________________________________ 80 

Francisco Fabiano Dias 81 
VEREADOR(A) 82 

  83 
 84 

_______________________________________ 85 
Maria Aldeni Nazário Fernandes 86 

VEREADOR(A) 87 
 88 

_______________________________________ 89 
Jaco da Costa Oliveira 90 

VEREADOR 91 
 92 

________________________________ 93 
Manoel Carlos Lopes de Morais 94 

VEREADOR(A) 95 
 96 

__________________AUSENTE__________________ 97 
Idalgo Junior Fernandes 98 

VEREADOR(A)  99 

 100 


