
 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lucrécia do Estado do Rio Grande do Norte. Aos 

quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove às dezessete horas no Plenário desta Casa 

Legislativa, localizada na Rua dos Poderes, número duzentos e doze, nesta cidade. Reuniram-se os 

senhores vereadores Francisco Josimar de Oliveira, Joilma Terezinha da Costa Araújo, José Edson 

Soares, Lindalice Carlos de Paiva Brito, 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 primeira Sessão Ordinária do Ano Legislativo de dois 

mil e dezenove, saudou os demais colegas vereadores presentes, a Chefe do Executivo Municipal a 

senhora Ceição Duarte, o ex-prefeito Walter Araújo, os Secretários Municipais e demais 

autoridades presentes no Plenário. Dando início ao Período de Expediente o senhor presidente 

reafirmou o que tinha orientado durante esta semana que a leitura da Mensagem Anual da Prefeita 

implicaria a não colocação em Pauta da Sessão os Requerimentos dos senhores e senhoras 

vereadores, então, nesse momento convida à senhora Maria da Conceição do Nascimento Duarte, 

prefeita Municipal para fazer a leitura da Mensagem Anual. A Chefe do Executivo Municipal 

ocupou a tribuna desta Casa de Leis. Ao iniciar a sua fala saudou o Presidente da Câmara Municipal 

de Lucrécia – o vereador Hélio Holanda e depois citou um a um saudando os demais vereadores 

presentes. Saudou, também, Secretários Municipais presentes, Autoridades Presentes, os Amigos e 

as amigas de Lucrécia. Em segundo lugar, saudou a todos com uma boa noite a todos e a todas, 

externou a sua alegria e satisfação em poder está aqui participando desse momento importante que 

marca oficialmente o início dos trabalhos do Legislativo em nosso município em dois mil e 

dezenove. A prefeita enfatizou de como esse ano tivemos também mudança de comando na Casa, 

reiterou a sua fala no dia da posse, parabenizou o vereador Didi pelo brilhante trabalho realizado a 

frente dessa casa, bem como desejou todo sucesso ao vereador Hélio em sua gestão. E se considerou 

uma pessoa suspeita em matéria de avaliar a importância do trabalho exercido por uma Câmara de 

Vereadores, pelo tempo que trabalhou nessa casa e entender a fundo os processos, as decisões, as 

demandas do município que são resolvidas através de ações que partem dessa Casa, dos senhores 

vereadores que aqui estão. Disse a Prefeita que particularmente acredita que se a população 

entendesse mais do trabalho do Legislativo e sua importância para o andamento de todas as ações 

no município daria a ele um valor ainda maior. E enfatizou que ser vereador, e principalmente 

vereador de uma cidade pequena, não é para qualquer um, é necessário ter vocação, ter verdadeira 
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paixão pelas pessoas e o desejo altruísta e abnegado de estar sempre procurando trazer soluções 

para as mais variadas demandas da população, principalmente dos mais carentes. Sem demagogia, 

confessou ser uma admiradora do trabalho que vocês exercem, e agradeceu a Deus a oportunidade 

de ser também parceira de vocês na realização desse trabalho e destacou que aqui em nosso 

município, em detrimento de muitos outros municípios, temos um corpo de vereadores com elevado 

espírito público, e ousou dizer, alinhado com os anseios mais legítimos da sociedade de nossos dias. 

Temos vereadores cuja visão vai além de seu mandato e muitas vezes em detrimento de vantagens 

políticas promovem, aprovam e apoiam ações e projetos com objetivo único: promover o bem-estar, 

o progresso e as conquistas sociais de nossa gente, do nosso povo. Além de temos feito uma forte 

parceria, não uma parceria cega, nossos vereadores cumprem com esmero o dever fiscalizador do 

Executivo, discordam, criticam quando é necessário, porém elogiam e apoia tudo aquilo que é de 

interesse de nossa população. E essa parceria, essa união, esse trabalho em conjunto, tem 

promovido uma verdadeira revolução de obras e ações que tem mudado a cara de nosso município, 

que tem servido, inclusive, de inspiração para muitos municípios de nossa região, e em principal, 

tem agradado a nossa população, que tem dado pesquisa após pesquisa uma aprovação de mais de 

noventa por cento para essa gestão, que não nega a ninguém que tem o prazer de reforçar nesse 

momento que compartilha com vocês. A prefeita disse que temos procurado trabalhar em muitas 

frentes: tendo o social como prioridade temos dado uma atenção especial a população mais carente 

no atendimento de suas demandas, desde as mais básicas, passando pela assistência a saúde, com 

medicamentos, consultas, exames e cirurgias, além de uma estrutura que vai desde e equipamentos 

e instalações modernas (que está sendo ampliada) a uma frota de veículos com manutenção regular 

sempre de prontidão para o atendimento diário a população; Na assistência social temos dedicado 

especial atenção às políticas de promoção e inclusão social voltadas a crianças, jovens, adultos, 

gestantes e idosos, com eventos sociais, culturais, e cursos profissionalizantes voltados ao público 

de baixa renda, visando a geração de emprego e renda. Para isso temos um corpo de profissionais 

devidamente capacitados em várias áreas, fora outros que contratamos para ações específicas. E 

para uma melhor prestação desses serviços fizemos uma ampla e moderna reforma no prédio do 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); Temos dado especial atenção ao homem do 

campo. Agora mesmo está sendo realizado o corte de terras cem por cento gratuito para todos os 

agricultores do nosso município, basta apenas fazer o cadastro na Secretaria de Agricultura. A 

semelhança dos últimos dois anos montamos uma estrutura de seis tratores para fazermos em tempo 

hábil sem prejuízos para os agricultores. Com reflexo, inclusive para as associações comunitárias 



locais que dispõem de tratores e nesse período tem uma renda extra com a locação dos mesmos para 

o corte de terras; Temos apoiado as ações de ensilamento de ração para o gado inclusive com a 

Aquisição da Máquina Ensiladeira (em parceria com a Câmara), realizamos várias reformas/reparos 

em açudes e barragens, além de muitas outras ações; Na educação estamos reformando todas as 

Escolas Municipais nesse momento, sendo que a reforma da escola do Exú já foi concluída; todos 

os alunos da rede municipal recebem fardamento, material escolar e merenda de qualidade. Outro 

avanço extraordinário foi o fato de termos construído (Executivo, Legislativo e Sindicato dos 

Servidores Municipais) um consenso que nos permitiu realizar uma Reforma pontual e 

extremamente importante no Plano de Carreira do Magistério Municipal, que sem subtrair nenhum 

direito adquirido, propiciou a viabilidade financeira do Plano para que o município conseguisse 

garantir o pagamento do Piso Nacional do Magistério e, além disso, proporcionar para os 

professores um ganho aumento real em seus salários alguns chegando a mais de dez por cento de 

aumento, já partir de janeiro de dois mil e dezenove; No esporte temos avançado na promoção e 

apoio de todo o calendário anual de esportes do município (futebol, vôlei, futsal, handebol, dentre 

outros) reforma nas estruturas do ginásio e quadras, conclusão e funcionamento do campo de 

futebol da Cachoeirinha, manutenção de material esportivo para a prática de esportes, veículo para o 

translado de equipes para participação de torneios em outros municípios, dentre outros; Temos dado 

forte apoio ao calendário de eventos do município a exemplo da Cavalgada dos Heróis da 

Resistência, que tem recebido elogios dos cavaleiros de toda região; festividades de final de ano e 

emancipação política, com atrações que vão de cantores regionais de nome a atrações evangélicas e 

católicas envolvendo todos os públicos nas comemorações; No urbanismo temos avançado muito, 

nossa cidade está mais bonina, limpa, iluminada e florida, dando orgulho aos nossos munícipes e 

aos visitantes, ruas asfaltadas, praças reformadas, iluminação de led, câmeras de segurança 

ajudando nas ações da polícia como na redução da violência e criminalidade; Temos conseguido 

manter com estremo esforço o pagamento de todos os funcionários bem como fornecedores em dia, 

gerando uma segurança e motivação para os nossos funcionários, garantia de receita para os 

fornecedores que quase a totalidade são do município, com reflexo direto para o comércio local com 

uma injeção mensal de recursos que impulsiona as vendas, os recebimentos e os empregos e por 

fim, a senhora prefeita disse que os desafios são muitos, temos muito a resolver e avançar, mas 

confio primeiramente em Deus que tem permitido que todas essas ações fossem e sejam realizadas e 

a esse grupo de vereadores que aqui estão e todo o nosso grupo político, sem exceção. Finalizou a 

sua palavra deixando um versículo da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios 16:3, que diz: 



“Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.”.  Na sequência, 

o senhor presidente parabenizou à senhora prefeita pelo seu discurso e principalmente pelos feitos 

que estão sendo feitos em nosso município e pela sua administração. E esta de a parceria dos ex-

prefeitos Walter Araújo, Vagner Araújo, além dos vereadores. Comparando com os demais 

municípios da região indica que estamos de parabéns e estamos no rumo certo. Na sequência, o 

senhor presidente facultou a palavra: o vereador Rômulo Soares saudou o senhor presidente, os 

demais vereadores e os demais presentes nesse Plenário. O vereador Didi Soldado agradeceu os 

elogios e destacou que são exagerados os que foram destinados a sua pessoa e que fez apenas o 

dever de casa, pois a política em nosso município é diferente, fazemos de forma é um meio de ser 

devolvido para o nosso município. O senhor presidente agradeceu a todos os vereadores pela 

parceria firmada nesses dois anos anteriores e que seja assim ao longo dos dois anos que vão 

suceder. O vereador José Edson saudou, primeiramente, o senhor presidente, os demais vereadores, 

a senhora prefeita e os demais presentes no Plenário. Em segundo lugar, o vereador José Edson 

disse que nessa sua primeira participação nesta reunião gostaria apenas de tecer um comentário, 

então enfatizou o zelo que tanto o Executivo, como o Legislativo tem pelo dinheiro público. Isso 

nos permitir ficar a vontade e segui com o nosso trabalho defendendo essa gestão não só nessa 

Casa, mas aonde quer que seja. O vereador disse que sabe do papel do vereador é o fiscalizador, 

cobrar do Executivo. Mas, ao percorrer os quatro cantos de nossa cidade percebeu que os serviços 

do Executivo Municipal são verdadeiramente prestados aos nossos munícipes. E aonde ele percorre 

escuta os elogios e agradeceu a Chefe do Executivo que a grande maioria dos seus requerimentos 

foram atendidos por essa gestão. Pois, isso valoriza o nosso trabalho realizado frente à Comunidade. 

E destacou ainda – o vereador José Edson – que vai continuar dando apoio a Gestão do Executivo 

pelo zelo que está sendo feito pelo dinheiro público. Dando continuidade, o senhor presidente fez 

um destaque que está lhe preocupado e acredita que é para todos: a obra que está sendo realizada no 

açude de nossa cidade. O senhor presidente disse que já teve algumas conversas com a Prefeita e, 

também, com o ex-prefeito Walter Araújo manifestando a sua preocupação. O vereador Manoel 

Hélio disse que essa obra foi licitada e é na ordem de milhões, está sendo feito trabalho, mas o 

problema é que a seu ver não da maneira que foi previamente projetado. Inclusive dentro das 

paredes. O presidente disse que está indo com frequência ao local discutir o que está sendo feito 

com os técnicos, os engenheiros. E esse açude deste a sua construção que não faz nada no tocante à 

reparação. E graças ao ex-secretário Vagner conseguimos essa obra, mas o senhor presidente disse 

que ela não está sendo fiscalizada pelo Estado. E as informações que correm é que a obra nem bem 



começou, mas já está sendo terminada. O senhor presidente relatou que foi a porta d’água e 

verificou que está um estrago sem tamanho e conversando com o engenheiro que tudo o que está 

sendo feito é o que está no projeto. O senhor presidente disse que a Prefeita Ceição já se manifestou 

em Natal no tocante a essa a obra, no seu modo de ver o Estado tem que vim fiscalizar a obra e 

ainda acrescentou que na parede curta necessita de uma atenção especial. A informação que se tem 

é que não está sendo dada, pois o material que foi utilizado na parede grande consumiu tanto, que 

poderá vim a faltar na outra parede. Então, se não tomamos a devidas providências é possível que 

tenhamos no futuro uma tragédia semelhante a que houve em Minas Gerais. O vereador José Edson 

fez um destaque dizendo que a população está querendo saber o que está sendo feito no nosso 

Açude e disse que nesta Sessão não está sendo feita a elaboração de Requerimento, mas quebrando 

o protocolo o vereador pediu que se requeira do Secretário Extraordinário do Governo Cidadão uma 

Audiência Pública ou até mesma uma Reunião com  a senhora prefeita, os senhores e senhoras 

vereadoras para prestar os devidos esclarecimentos técnicos acerca dessa obra. O vereador José 

Edson destacou que esse Programa é sério. O recurso do Banco Mundial e este é muito criterioso na 

destinação dos seus recursos. Antes do início dessa obra tive em uma reunião com o ex-prefeito 

Walter Araújo, a Prefeita Ceição, os representantes do Programa e a Empresa que ia executar a 

obra. Mas, nesse momento estamos sem resposta para darmos a nossa população o que está sendo 

feito e o que vai ser feito ainda. Então, uma possível solução seria o envio de um Requerimento ao 

Secretário responsável pelo programa venha a Lucrécia para prestar os devidos esclarecimentos 

acerca da obra em baile. O recurso destinado para essa obra é mais de três milhões e que um projeto 

dessa natureza pode ser refeito, mas precisamos passar segurança para a população do que está 

sendo feita no nosso açude. E que detém essas informações são os técnicos e os engenheiros. E para 

concluir, o vereador se mostra a inteira disposição para a realização de qualquer coisa concernente a 

esse assunto. A senhora Prefeita disse que tocante a obra que está sendo realizada no Açude sempre 

vai a Natal procura contato com Carlos Nobre da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMARH) e Sérgio, o engenheiro do Programa Governo Cidadão que 

acompanha essa obra a nível de estado e lhe afirmaram que o Projeto de forma que foi feito está 

sendo executado e que ainda não pode ser mudado, mas que não pode ser acomodar a isso e falando 

com o Carlos Nobre disse-lhe que estava com uma visita para a Lucrécia, então pediu que avisasse 

quando isso fosse ocorrer, pois seria uma oportunidade de nós (Executivo, Legislativo e a 

população em geral) esclarecermos as nossas dúvidas concernentes ao tema. Vale ressaltar que esse 

projeto não é executado pela Prefeitura e sim, diretamente, pelo Governo do Estado. E para 



finalizar, incentivou aos vereadores a buscarem fazer essa fiscalização que é por direito desta Casa e 

precisamos responder a nossa população as suas dúvidas. O vereador Rômulo Soares destacou que 

o Projeto está sendo executado de maneira falha e que não sendo executado da maneira que 

imaginávamos, uma grande parte da nossa população está revoltada e por fim constata-se que muito 

do que está sendo feito poderá acarretar em problemas no futuro. Dado por encerrado ao Período de 

Expediente, o senhor presidente declarou aberto o Período da Ordem do Dia. Para tanto, apresentou 

e a colega Joilma Terezinha leu o PROJETO DE LEI n° 638/2018 – Dispõe sobre autorização do 

reajuste do Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias de 

acordo com § 1° do ART. 9° da Lei Federal n° 13 708/18 e dá outras providências. Na sequência, 

o senhor presidente facultou a palavra aos colegas vereadores: o vereador Rômulo Soares disse que 

no final do seu mandato como Presidente desta Casa foi procurado pelas categorias ora 

mencionados na referida proposição, mas devido alguns empecilhos de ordem burocrática não foi 

possível coloca-lo em Pauta. Mesmo assim, entrou em contato com a prefeita e a Secretária de 

Administração Amélia Amaral (sua esposa) garantiram na brevidade desse Projeto de Lei para ser 

apreciado por esse Plenário. O vereador Didi fez uma ressalva negativa no tocante a Saúde do 

Hospital Regional de Pau dos Ferros: quando passou dois dias com a sua filha internada naquele 

hospital detectou a falta de copo descartável para se beber água, panos para cobrir a cama e o 

interessante que o Governo do Estado acabou de entregar uma Reforma no referido Hospital. Mas, 

na primeira chuva entrou água por tudo que era buraco, danificando a parte elétrica que por pouco 

não houve um incêndio, uma tragédia para com os funcionários e os pacientes que ali estavam no 

dia. E no caso de sua filha havia feito uma bateria de exames e nada de diagnóstico, então, entra na 

sala a diretora do hospital, uma louca, dizendo-nos que podia vim para casa. Então, o vereador disse 

que se identificou e exigiu a presença do médico foi daí que aquela se diz diretora do hospital se 

apressou e trouxe o médico. O senhor presidente constatou que não haveria apartes e o que venha a 

ser discutido referente ao Projeto de Lei n° 638/2019 do Executivo Municipal, então coloca-o em 

votação e foi aprovado por unanimidade de votos entre os presentes. Dando continuidade, o senhor 

presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu PROJETO DE LEI n° 639/2018 – Autoriza 

o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 34.426,66 (trinta e quatro mil, 

quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), 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° 639/2019 do Executivo Municipal, então coloca-o em votação e foi aprovado por 

unanimidade de votos entre os presentes. Na sequência, o senhor presidente apresentou e a colega 



Joilma Terezinha leu PROJETO DE LEI n° 640/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abertura de 

crédito especial no valor de R$ 505.670,00 (Quinhentos e cinco mil e seiscentos e setenta 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° 640/2019 do Executivo Municipal, então 

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

senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu PROJETO DE LEI n° 641/2018 – 

Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 408.000,00 

(Quatrocentos e oito mil 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° 641/2019 do 

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

presentes. 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, 

quinze do mês de Fevereiro de dois mil e dezenove. 

 


