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Aos catorze dias do mês de junho de dois mil e dezenove às dezesseis horas e trinta minutos horas 

no Plenário desta Casa Legislativa, localizada na Rua dos Poderes, número duzentos e doze, nesta 

cidade. Reuniram-se os senhores vereadores Edilma Soares de Paiva, Francisco Josimar de Oliveira, 

Joilma Terezinha da Costa Araújo, José Edson Soares, Manoel Hélio Holanda Maia, Oscargibe José 

dos Santos e Rômulo Soares Vieira Liberato. Sob a Presidência do senhor Manoel Hélio Holanda 

Maia que declarou em nome de Deus e da Lei aberta à sessão, saudou os demais colegas presentes. 

Em conformidade com o Regimento Interno dessa Casa de Leis que rege que em Sessão 

Extraordinária todo o Período da Sessão será destinado a Pauta que foi objeto da Convocação. 

Então, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma leu PROJETO DE LEI n° 645/2019 – 

Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.830,00 (Um mil, 

oitocentos e trinta reais), no Orçamento do Exercício 2019. O senhor presidente constatou que não 

haveria apartes e o que venha a ser discutido referente ao Projeto de Lei n° 645/2019 do Executivo 

Municipal, então coloca-o em votação e foi aprovado por unanimidade de votos entre os presentes. 

Em continuidade, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu o Parecer n° 

001/2019 da Comissão Constituição, Justiça e Redação referente ao PROJETO DE LEI n° 

646/2019 – Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 

e dá outras providências (1° TURNO). O senhor presidente facultou a palavra aos demais 

vereadores: o vereador José Edson disse que o presente turno é favorável ao parecer da referida 

comissão, mas antecipou que gostaria de fazer uma emenda a Lei de Diretrizes Orçamentária que o 

Executivo viabilizasse a aquisição, fizesse um cadastro e distribuísse algo em torno de dez quilos de 

sementes de algodão para o pequeno produtor rural. Pois, assim fazendo estaremos ampliando as 

fontes de renda do município – justificou o vereador José Edson. O vereador Rômulo Soares 

criticou a distribuição das sementes do Estado aos municípios: segundo ele, o comentário é estas 

sementes são geneticamente modificadas, mas veio tão “modificada” que ficou ruim. E para 

completar chega com atraso ao pequeno produtor. Ainda com relação às sementes de algodão o 

vereador José Edson disse o Executivo tendo essa iniciativa é um pontapé inicial para retornamos a 

produção dessa cultura que está em desuso em nosso município. O vereador José Edson reforçou 

que houve comentários de produtores que mesmo com as poucas chuvas as plantações não foram 

atingidas pelas pragas, mas isso tem que ser agilizado no início do ano para aproveitar as chuvas  
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Então, o senhor presidente constatou que não haveria mais apartes e o que venha a ser discutido 

referente ao Projeto de Lei n° 646/2019 do Executivo Municipal, então coloca-o em votação e foi 

aprovado por unanimidade de votos entre os presentes. Dando sequência, o senhor presidente 

apresentou e a colega Joilma Terezinha leu PROJETO DE LEI n° 647/2019 – Estabelece a 

criação e a liberação de espaços públicos e privados para a utilização de som automotivo. O 

senhor presidente facultou a palavra o vereador autor da propositura e aos demais vereadores: o 

vereador José Edson disse que possivelmente este projeto causa sensações diversas. Mas, o seu 

pensamento foi atender algumas reivindicações de pessoas que lhe procuram, principalmente, em 

tempos das festas tradicionais do nosso município. E que por algumas vezes passa por transtornos 

que está se utilizando do som em via pública e em outras vezes causa aborrecimento do dono do 

estabelecimento até pela Polícia Militar. O vereador José Edson disse que é de seu conhecimento 

que o som encomenda a vizinhança. Mas, o seu pensamento é de que, por exemplo, no período da 

Festa do Padroeiro e quando chega as vinte e duas horas chega a Polícia e pede para desligar o som. 

Ratifica o vereador que com a aprovação do referido projeto não são todos os dias do ano e sim nos 

dias das Festas Comemorativas da cidade que o som vai ser ligado. Além do mais, há um 

dispositivo neste Projeto que obriga ao bar cadastra-se perante a Polícia Militar e esta fazer um 

controle. Caso o bar não venha a se cadastrar está terminantemente proibido de ligar de som. O 

vereador José Edson disse que público alvo que mais reivindica o objeto desse projeto é os jovens. 

Entretanto, por não haver projeto a nível municipal, então eis a propositura. O vereador José Edson 

exemplificou o que é hoje e o que será quando for aprovado o referido projeto de lei – os blocos 

quando no período de carnaval se reúnem na sua sede querem se diverte e ligam um som. Então, a 

polícia vem em seguida e pede para desligar. Mas, com a aprovação do referida proposição a cidade 

fica mais animada nos períodos das festas comemorativas. O vereador Rômulo José recomenda que 

o senhor presidente entre em acordo com o autor da proposição para buscar um parecer jurídico 

para a referida propositura. Pois, é um projeto de delicado e recebemos pedidos para a liberação 

som por parte da população, mas também recebemos pedidos para não liberar tais projetos de lei. E 

de posse do referido parecer voltaremos a discutir em seus pormenores. O presidente disse que ao 

longo dos seus mandatos tem recebidos pedidos para a liberação e, também, pela não liberação. E o 

presidente refirmou que o colega Rômulo Soares disse é um projeto muito delicado. Mas, se 

aprovamos o referido projeto sem o devido parecer jurídico, então, seremos condenados pela 

população. O senhor presidente lembrou de um período que dona Iolanda ligou por diversas vezes 

para ele pedindo para acionar a Polícia para tomar as providências com relação ao som de Boró. O 
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vereador José Edson disse esse Projeto de Lei visa acabar com isso, pois a Polícia farar esse 

controle do paredão até o som do bar; esse controle terá o horário que pode ter o som naquele 

estabelecimento. O vereador citou outro exemplo quem é vizinho de uma Igreja Evangélica a 

Polícia recebe denúncias de tais estabelecimentos. O vereador autor da proposição disse ser de 

acordo que seja encaminhado ao Assessor Jurídico da Casa para dar o seu parecer. A vereadora 

Joilma Terezinha citou um caso hipotético se porventura esteja organizando uma festa e no 

desenrolar do evento chega alguém e coloca outro som e gera aquela muvuca e a Polícia receber a 

denúncia dos populares e vai gerar constrangimento tanto para o organizador do evento, como para 

a Polícia. Além, do mais aquele veio e instalou o som por último. A vereadora Edilma Soares disse 

que pelo seu entendimento do projeto de lei se já haver um som ligado e se porventura chegue outro 

não poderá ligar outro, pois estará amparando pela regularização. O vereador Oscargibe José disse 

que este projeto é polêmico, pois aquele que bebe parece que quanto mais bebe vai ficando surdo e 

que o som mais alto. Então, concordo com a ideia do vereador Rômulo Soares de ser encaminhado 

para o assessor jurídico para dá o seu parecer e depois volta a ser discutido. O vereador Francisco 

Josimar disse essa liberação vai gerar outros problemas, para justificar exemplificou o seguinte: um 

som está ligado num estabelecimento e chega outra pessoa e liga outro som, então o dono do 

estabelecimento vá tentar o acordo e não conseguir, consequentemente, vai perder clientes. Então, o 

senhor presidente e vereador José Edson entraram num acordo para ser encaminhado para a 

assessora jurídica para emissão do parecer. Antes de encerrar, o vereador José Edson faz um apelo 

com relação ao Projeto da Escola Estadual João Onofre, pois a direção está preocupada e com razão 

essa proposição está há duas ou três semanas, mas que é uma coisa urgente – doação do terreno por 

parte do Município ao Estado para que seja feito uma documentação. A Escola João Onofre foi 

contemplada com uma reforma pelo Governo Cidadão, mas foi prejudicada, pois não tinha a 

referida documentação em mão. O vereador Rômulo Soares sugeriu para o vereador José Edson 

mudasse o teor do seu Requerimento, pois se não está enganado esse terreno já foi doado quando 

foram trocado referidos prédios. O presidente disse que teve uma conversa com a Prefeita e ela 

disse que tomar as devidas providências com relação a esse assunto e nos encaminhasse a próxima 

semana, pois é a nossa última sessão antes do recesso. O vereador José Edson disse que está 

fazendo a sua parte e é ciente que a escola não tem a referida escritura. E o que escola tem é 

georreferenciamento. Na sequência, o senhor presidente concedeu a palavra a diretora da Escola 

João Onofre – o documento que temos em mãos está nome da Escola Josefina Xavier e quando foi 

feita a permuta não houve por parte do Estado a emissão de documentação oficial. Então, ficou se 
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perguntando como é que uma escola com setenta e quatro anos e não tem uma Escritura. A diretora 

disse ainda que procurou a ex-diretora Francisca Canindé e disse que, também, encontrado o mesmo 

problema e que já havia procurado o Cartório e não havia encontrado nenhuma Escritura. E sim era 

uma doação de um terreno por parte do prefeito da época a diretora da Escola Josefina Xavier. 

Concluindo, a diretora disse que foi pessoalmente ao Cartório para viabilizar uma solução e o 

tabelião recomendou a edição de um Projeto de Lei para ser aprovado pela Câmara e sancionado 

pela Prefeita para dá inicio ao processo de Escrituração. O senhor presidente justificou o 

cancelamento das sessões as quais o vereador José Edson citou: na comemoração do dia das mães a 

senhora Prefeita convidou a todos os vereadores e se fazer presente; depois o falecimento da esposa 

do vereador Oscargibe José, em seguida na hora que ia ter a Sessão haveria o sepultamento de 

Salete de Simão (Sítio Exú) e Jefinha de Duba (Sítio Várzea Grande) e a última sessão não teve 

quórum para aprovarmos as proposições. E a presente Sessão está sendo realizada em virtude da 

LDO 2020, pois precisa de dois turnos para ser aprovada. Mas, se comprometeu em procurar a 

Prefeita para tomar as devidas providências para que esse Projeto seja encaminhado para a próxima 

semana. Logo, não tomou conhecimento desse problema – a escola não tinha documentação e 

estava para serem contemplada com uma reforma. O vereador José Edson disse entender que o 

cancelamento de uma sessão por motivo justo, mas sugeriu que quando houvesse um cancelamento 

viabilizasse uma nova para fazer a Sessão. E em consequência de haver as reuniões está se 

acumulando matérias que precisam ser apreciadas com certa urgência. Além, de deixar fazer outras 

coisas quando se marca e não há a reunião, pois deixa de fazer em virtude disponibilizar para a 

Sessão. E esta Casa tem que colocar falta em que não comparece a Sessão, pois somos funcionários 

do povo. O vereador José Edson emitiu a sua opinião dizendo ser uma vergonha passar trinta dias 

sem se sequer essa Casa não se reunir uma única vez. O vereador salientou que algo está errado e, 

possivelmente, poderemos ser prejudicados. O vereador disse que a sua maneira de trabalhar e 

reivindicar é elaborando requerimentos e projetos de lei que são solicitações dos populares. Na 

opinião do vereador que se ele não participar da sessão que seja descontado no seu salário, salvo, se 

haver justificativa plausível. Enfim, pediu que houvesse uma providência por parte da presidente e 

que não encarece com uma afronta a sua pessoa, mas é o que justo. O senhor presidente reafirmou 

que as sessões que foram canceladas por comemoração do dia das mães; o falecimento e o 

sepultamento de pessoas próximas aos vereadores e seria uma falta de respeito da nossa parte 

fazermos sessões quando houver esse tipo de situação. E na última não houve quórum, pois o 

vereador Oscargibe José e a vereadora Lindalice Carlos doentes; a vereadora Edilma Soares estava 



 

5 
viajando, então, seria injusto colocar falta nos colegas mediante as justificativas apresentadas. 

Portanto, não havendo mais a tratar o senhor presidente, agradeceu a presença de todos deu por 

encerrada à Sessão Ordinária e mandou que lavrasse a presente ata que depois de lida, apreciada, 

discutida e aprovada será assinada por todos os presentes na reunião. Lucrécia/RN, catorze dias do 

mês de junho de dois mil e dezenove. 

 


