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Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove as dezessete 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 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 seguida, o senhor presidente justificou a 

ausência dos vereadores Oscargibe José e Marcos Roberto: o primeiro, uma viagem pessoal e o 

segundo, por motivos pessoais. Antes do início o senhor presidente fez um acordo com vereadores 

presentes para as atas que estão para ser lidas será procedida na próxima sessão. Então, dando início 

ao Período de Expediente o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu os 

Requerimentos do vereador Francisco Josimar: REQUERIMENTO n° 038/2019 – Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia à limpeza das laterais da Rodovia RN 027 que liga Lucrécia a 

Umarizal, principalmente no Sítio Caboré; REQUERIMENTO n° 039/2019 – Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia medidas de conscientização para população a não utilização 

das laterais das estradas e/ou rodovias como cemitérios de restos de animais mortos e 

REQUERIMENTO n° 042/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia o concerto da 

caixa d’água da Comunidade de Cacimba de Vaca. Na sequência, o senhor presidente concedeu a 

palavra ao nobre vereador Francisco Josimar para fazer a defesa dos requerimentos de sua autoria: o 

vereador Francisco Josimar saudou o senhor presidente e os demais vereadores. Com relação ao 

Requerimento n° 038/2019, o vereador disse que ao trafegar pela rodovia citada no requerimento 

percebe que há uma necessidade de uma limpeza nas margens; dando sequência fez menção do 

Requerimento n° 039/2019, o vereador disse que estão deixando ossada de animais nas margens da 

mesma rodovia e deveria fazer isso no aterro sanitário, pois evitaria o mau cheiro, além da 

possibilidade de doenças mediante os vermes que se aproxima dos restos de animais. E para 

finalizar o vereador Francisco Josimar fez menção do Requerimento n° 042/2019 que é o concerto 

do reservatório da Comunidade de Cacimba de Vaca, pois a mesma serve de distribuição da água 

para a referida comunidade. O vereador Rômulo Soares acrescentou uma sugestão ao Requerimento 

n° 039/2019 que a Prefeitura cavasse um buraco e colocasse a ossada dentro e depois tapasse. O 

senhor presidente constatando não haver apartes e o que venha a ser discutido colocou os 
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Requerimentos do vereador Francisco Josimar em votação e foram aprovados por unanimidade 

entre os presentes. Dando continuidade, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha 

leu os Requerimentos do vereador José Edson: REQUERIMENTO n° 040/2019 – Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia a limpeza da vegetação rasteira na Rua Antônio Nunes em 

frente à Usina Elétrica; REQUERIMENTO n° 041/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de 

Lucrécia à indicação das Ruas e avenidas de toda a cidade como também passe aos Correios 

relatório atualizado dos referido endereços e REQUERIMENTO n° 050/2019 – Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia a Escola Municipal Gabriel Galdino no Sítio Angicos seja 

transformada no centro de atividade de múltiplo uso. Na sequência, o senhor presidente concedeu 

a palavra ao nobre vereador José Edson para fazer a defesa dos requerimentos de sua autoria: o 

vereador José Edson saudou o senhor presidente e aos demais vereadores: a respeito do 

Requerimento n° 040/2019, o vereador disse que por não ter havido sessão na data prevista e 

complementou dizendo que crer que a limpeza do trecho citado no requerimento já foi realizada. Já 

com relação ao Requerimento n° 041/2019, o vereador disse que algumas ruas e avenidas já foram 

mudadas os nomes, mas ainda não colocadas às devidas placas e depois disso feito que a Prefeitura 

oficialize aos Correios para que quando tiver uma correspondência não haja mais confusão com os 

endereços, pois está havendo isso na hora da entrega das correspondências. E para finalizar o 

vereador José Edson disse que ao passar em frente ao prédio da Escola em questão e por está sem 

utilidade há bastante tempo o Requerimento n° 050/2019 sugeri que a Prefeitura faça uma 

adaptação e aproveite o prédio para disponibilizar cursos, momentos de interação para os jovens, 

enfim aproveitar o prédio da melhor forma para usar o prédio público que era uma Escola e que os 

seus serviços foram transferidos para a zona urbana e posteriormente serão transferidos para a 

escola que será construída. O vereador demonstrou preocupação com a nossa juventude e que se 

precisa dá uma atenção a esse segmento com algo, tipo a busca de uma profissionalização, 

momentos de interação, enfim, algo que ocupe a nossa juventude. O senhor presidente constatando 

não haver apartes e o que venha a ser discutido colocou os Requerimentos do vereador José Edson 

em votação e foram aprovados por unanimidade entre os presentes. Na sequência, o senhor 

apresentou e a vereadora Joilma Terezinha leu o REQUERIMENTO n° 043/2019 – Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia à tomada de providências para concertar o esgoto que fica em 

frente à Residência da Maria Rita de Valdênio – Sítio Várzea Grande – de autoria da vereadora 

Joilma Terezinha. A vereadora disse que o esgoto faz bastante tempo que está a céu aberto e 

gerando mau cheiro e causa transtornos aos moradores que ficam próximo. O senhor presidente 
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constatando não haver apartes e o que venha a ser discutido colocou o Requerimento da vereadora 

Joilma Terezinha em votação e foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Dando 

continuidade, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu o REQUERIMENTO 

n° 044/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia à tomada de providências para a 

instalação de postes de iluminação na parede curta – extensão da Rua Antônio Nunes – de 

autoria do vereador Manoel Hélio. O vereador propositor disse esse pleito é um pedido dos 

moradores daquela localidade. O senhor presidente constatando não haver apartes e o que venha a 

ser discutido colocou o Requerimento da vereador Manoel Hélio em votação e foi aprovado por 

unanimidade entre os presentes. Seguindo, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma 

Terezinha leu os Requerimentos do vereador Rômulo Soares: REQUERIMENTO n° 045/2019 – 

Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia à tomada de providências junto ao Governo do 

Estado a construção de casas populares para o nosso município; REQUERIMENTO n° 

046/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia uma revisão na energia do Bairro 

Sebastião Soares; REQUERIMENTO n° 048/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de 

Lucrécia que assine convênio do INSS digital; REQUERIMENTO n° 049/2019 – Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia que tire o mato que foi limpo no terreno próximo à lavanderia 

Lili Limpe e REQUERIMENTO n° 051/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia 

uma reforma no reservatório d'agua (caixa d'agua) que abastece a cidade. O vereador Rômulo 

Soares saudou o senhor presidente e os demais colegas e fez as seguintes defesas: o vereador 

sugeriu que o Requerimento n° 045/2019 fosse editado de maneira coletiva, ou seja, os vereadores 

que estão presentes nessa sessão assinassem para o Executivo tomasse as providências para a 

aquisição das casas populares, pois há uma reivindicação por parte de alguns populares que se diz 

chateado e chegam até a dizer que os vereadores são fracos e que não conseguem nenhuma casa; o 

Requerimento n° 046/2019 é uma reivindicação dos moradores daquela localidade; o Requerimento 

n° 048/2019 têm a sua importância, pois facilitará ao protocolos de aposentadoria; o Requerimento 

n° 049/2019 é que se faça uma limpeza do terreno do vereador Marcos Roberto. O vereador 

Rômulo Soares deu uma ênfase ao Requerimento n° 051/2019 até convocou os vereadores quando 

tiver um tempo livre para fazer uma visita à estrutura mencionada no requerimento em questão. O 

vereador mostrou algumas fotos que mostram a situação do reservatório. E o vereador disse ainda 

que o tanque que se coloca o cloro está aberto ficando assim vulnerável algum mal intencionado 

colocar algum produto tóxico e assim transferir pela rede e chegue até as nossas casas e provocar 

consequências terríveis. O senhor presidente disse o Requerimento vai chegar ao conhecimento do 
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Executivo, mas irá providenciar que chegue ao conhecimento do Escritório da Companhia de Água 

e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) em Pau dos Ferros. O senhor presidente constatando 

não haver apartes e o que venha a ser discutido colocou os Requerimentos do vereador Rômulo 

Soares em votação e foram aprovados por unanimidade entre os presentes. Dando continuidade, o 

senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu os Requerimentos da vereadora 

Edilma Soares: REQUERIMENTO n° 052/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de 

Lucrécia a compra de barracas personalizadas para a Feira Agroecológica da Agricultura 

Familiar e REQUERIMENTO n° 053/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia à 

disponibilidade de um funcionário para a montagem e desmontagem das barracas da Feira 

Agroecológica da Agricultura Familiar. A vereadora Edilma Soares saudou o senhor presidente e 

aos demais vereadores e disse ainda em defesa aos seus requerimentos: A Feira Agroecológica está 

sendo realizado todos os domingos em frente a EMATER com produtos dos nossos agricultores e 

está bastante precário, pois não tem onde colocar os produtos para a exposição, então, com a 

disponibilidade dessas barracas servirá como suporte. E seria interessante a disponibilidade de um 

funcionário para a montagem e desmontagem. O senhor presidente constatando não haver apartes e 

o que venha a ser discutido colocou os Requerimentos da vereadora Edilma Soares em votação e 

foram aprovados por unanimidade entre os presentes. Não havendo mais o que se discutir, apreciar 

e votar no Período de Expediente, o senhor presidente agradece a presença e declara encerrado o 

período de Expediente. Para o Período Ordem do Dia o senhor presidente apresentou e a colega 

Joilma Terezinha leu os Projetos de Decretos Legislativos: PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO n° 002/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lucrécia a 

Concessão de Título de Honra ao Mérito a Senhora FRANCISCA LEILA MAIA TORRES (De 

autoria da vereadora Lindalice Carlos); PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 003/2019 

– Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lucrécia a Concessão de Título de 

Cidadão Lucreciense ao Senhor IGOR DUARTE BERNADINO (De autoria da vereadora 

Lindalice Carlos); PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 004/2019 – Solicitando a Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Lucrécia a Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao 

Senhor Médico BERNARDO CÉSAR CARLOS BELARMINO DE AMORIM (De autoria da 

vereadora Lindalice Carlos); PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 005/2019 – 

Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lucrécia a Concessão de Título de 

Cidadão Lucreciense ao Senhor ADEILTON ALVES DA CUNHA (De autoria do vereador 

Francisco Josimar); PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 006/2019 – Solicitando a 
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Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lucrécia a Concessão de Título de Cidadão Lucreciense 

ao Senhor ANANIAS AGOSTINHO DA SILVA (De autoria do vereador José Edson); 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 007/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Lucrécia a Concessão de Título de Cidadão Lucreciense a Senhora 

EVANDERLY MARIA DE OLIVEIRA MOURA (De autoria do vereador José Edson); 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 008/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Lucrécia a Concessão de Título de Cidadão Lucreciense a Senhora 

CLÁUDIO CÉSAR MAIA DA SILVA (De autoria da vereadora Edilma Soares); PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO n° 009/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Lucrécia a Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao Senhor ALBERIONE DOS SANTOS 

LIMA (De autoria da vereadora Edilma Soares); PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 

010/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lucrécia a Concessão de 

Título de Cidadão Lucreciense a Senhora MARIA REGINA RODRIGUES (De autoria do 

vereador Manoel Hélio); PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 011/2019 – Solicitando a 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lucrécia a Concessão de Título de Honra ao Mérito a 

Senhora BENEDITA PAIVA DO AMARAL (De autoria do vereador Manoel Hélio); PROJETO 

DE DECRETO LEGISLATIVO n° 012/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Lucrécia a Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao Senhor MATEUS S 

DANIEL DE FÉLIX SOARES (De autoria do vereador Francisco Josimar); PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO n° 013/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Lucrécia a Concessão de Título de Cidadão Lucreciense a Senhora RAFAELLY DE MORAES 

BARBOSA COSTA HOLANDA (De autoria do vereador Manoel Hélio); PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO n° 014/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Lucrécia a Concessão de Título de Cidadã Lucreciense a Senhora LUZENIRA HOLANDA 

DUARTE CAVALCANTE (De autoria da vereadora Edilma Soares) e PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO n° 015/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Lucrécia a Concessão de Título de Cidadão Lucreciense a Senhora KATARINA LAVYA DE 

FREITAS CARDOZO (De autoria do vereador José Edson). O senhor presidente constatando não 

haver apartes e o que venha a ser discutido colocou os Projetos de Decretos Legislativos lidos em 

votação e foram aprovados por unanimidade entre os presentes. Em seguida, o senhor presidente 

apresentou e a colega Joilma Terezinha leu o Parecer n° 004/2019 da Comissão de Orçamento, 

Finanças e Contabilidade que apreciou o PROJETO DE LEI n° 651/2019 – Cria o Conselho 
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Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR) do Município de Lucrécia/RN e dá outras 

providências. O senhor presidente constatando não haver apartes e o que venha a ser discutido 

colocou os Projetos de Lei em votação e foram aprovados por unanimidade 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, oito dias do mês 

de novembro de dois mil e dezenove. 

 


