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Aos seis dias do mês de dezembro 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, Lindalice Carlos de Paiva Brito, Marcos Roberto 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. Antes do início o senhor presidente fez a 

apresentação de Dr. Rafael – Assessor Jurídico desta Casa Leis. Então, dando início ao Período de 

Expediente o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu os Requerimentos do 

vereador Rômulo Soares: REQUERIMENTO n° 055/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal 

de Lucrécia a destinação de parte dos recursos da cessão onerosa pra construção do Cemitério; 

REQUERIMENTO n° 056/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia a destinação 

de parte dos recursos da cessão onerosa para a reforma da Barragem do Mulugu; 

REQUERIMENTO n° 057/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia à destinação 

de parte dos recursos da cesso onerosa para custear alguns exames atrasados na Secretaria de 

Saúde. REQUERIMENTO n° 058/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia a 

providenciar com urgência o conserto do caminhão F1000; REQUERIMENTO n° 063/2019 – 

Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia renovação do convênio junto ao ITEP para a 

confecção das cédulas de identidade REQUERIMENTO n° 064/2019 – Solicitando a Secretaria 

Municipal de saúde que, ao preencher os formulários dos prontuários dos pacientes, colocar a 

profissão, tendo em vista que essa informação é de grande importância pra requer eventuais 

benefícios e REQUERIMENTO n° 065/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia 

informação sobre o aumento dos salários dos professores. Na sequência, o senhor presidente 

concedeu a palavra ao nobre vereador Rômulo Soares para fazer a defesa dos requerimentos de sua 

autoria: o vereador Rômulo Soares saudou o senhor presidente e os demais vereadores. Com relação 

ao Requerimento n° 055/2019, o vereador disse que é apenas um reforço ao pleito editado pelo 

vereador e presidente Manoel Hélio, pois está havendo uma dúvida em quanto será destinado para 

essa obra, mas em breve será sanada essa dúvida e com certeza dado o ponta pé inicial a obra; 

dando sequência fez menção do Requerimento n° 056/2019, o vereador disse para atender esse 
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pleito será necessário algo em torno de trinta a quarenta mil reais e será de grande valia para todos. 

Ainda no uso da palavra o vereador Rômulo Soares fez menção do Requerimento n° 057/2019 que 

é a utilização de parte desses recursos para custear a uma demanda atrasada dos exames que estão 

protocolados na Secretaria de Saúde, visto que alguns pacientes estão sendo prejudicados por causa 

desse atraso. O vereador Rômulo Soares acrescentou que teve recentemente em Pau dos Ferros com 

pacientes para a realização de exames que se for de urgência tem que pagar uma taxa que varia 

entre dez e quinze reais, caso contrário, agenda o exame e volta para casa. Diante disso o vereador 

fez um destaque que está precisando de mais humanidade para com os profissionais da área da 

saúde; No tocante ao Requerimento n° 058/2019 disse que colocar o veículo em questão é apenas a 

compra de uma bateria e fusível sanará o problema e o veículo estará em pleno funcionamento, mas 

recebeu a informação recentemente que já foram tomadas as devidas providências e o veículo já 

está funcionando. Com relação ao Requerimento n° 063/2019 o vereador disse que a confecção dos 

documentos não está sendo mais realizada, pois o convênio com o ITEP encerrou, mas que o 

Executivo tente firmar um novo convênio, pois tem sido de grande valia tal feito. O formulário 

mencionado no Requerimento n° 064/2019 é de grande importância para o futuro dos nossos 

munícipes quando forem para aquisição dos benefícios junto o INSS. O vereador Rômulo Soares 

acrescentou que fez o acompanhamento de uma pessoa e teve vista dos diversos formulários que se 

pede, mas, nenhum deles tinha o local destinado para colocar a profissão do requerente e se colocar 

compromete a veracidade do documento. 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. Dando continuidade, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma 

Terezinha leu os Requerimentos do vereador José Edson: REQUERIMENTO n° 054/2019 – 

Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia o projeto e orçamento da pavimentação ligando 

as comunidades de Cacimba de Vaca e Exu; REQUERIMENTO n° 059/2019 – Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia faça projeto e orçamento de pavimentação na comunidade de 

Caboré na entrada da comunidade de Baixio de Onça; REQUERIMENTO n° 060/2019 – 

Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia faça projeto e orçamento de alargamento da 

entrada de Várzea Grande na que fica na comunidade de Caboré contemplando drenagem das 

residências 8 residências que ale residem; REQUERIMENTO n° 061/2019 – Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia faça projeto e orçamento de uma quadra coberta pra o Bairro 

Renascer; REQUERIMENTO n° 062/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia um 

cronograma de execução de todas as obras que estão sendo realizadas nos municípios com 
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recursos municipais estadias e federal e, ainda o andamento de cada uma com a sequência 

detalhada da execução e programação prazo para início. 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° 062/2019, o vereador disse da necessidade do Executivo informar ao Legislativo 

das obras que estão em curso no município. O vereador citou o exemplo da pavimentação da 

Comunidade Exú, mas que não é só a comunidade de Exú que foi beneficiada há outras que estão 

usufruindo de tal obra as Comunidades Renascer, Várzea Grande, etc. Nessa proposição está 

incluso implicitamente as informações do término da obra como, por exemplo, da Unidade Mista 

(Hospital), o início de outras obras. Estando de posse dessas informações é uma forma do vereador 

prestar conta aos nossos munícipes. Já com relação ao Requerimento n° 060/2019, o vereador disse 

que devido alguns acidentes que ocorrem naquela localidade e para amenizar essa situação o 

vereador através desse requerimento sugere um alargamento daquela entrada. E de alguma forma 

um complementa o outro, o vereador fez menção do Requerimento n° 059/2019, pois a entrada para 

a Comunidade de Baixio de Onça se inicia com um alto e no período das chuvas fica bastante 

delicado o acesso e devido à meta do Executivo Municipal de pavimentar tanto a zona urbana, 

como a zona rural, eis mais um trecho que carece da atenção. O vereador fez menção do 

Requerimento n° 054/2019 de alguma forma é um complemento da pavimentação da Comunidade 

de Exú e facilitar o acesso às comunidades sem falar o acesso Escola que fica no meio das duas 

Comunidades. Por fim, o vereador fez menção do Requerimento n° 061/2019 a Vila Renascer que 

consta muitas famílias e onde mora bastante jovens e crianças e um grande pleito para aquela 

localidade é a aquisição de uma quadra coberta. Pois, o esporte traz muitos benefícios entre outros a 

saúde e o lazer. 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. 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 o Projeto de Lei n° 

653/2019 – Regulamenta a realização de eventos com som automotivo e dá outras providências 

(de autoria do vereador José Edson). Após a leitura o senhor presidente se dirigindo ao vereador 

proponente e disse que a proposição é muito polêmica. O senhor presidente disse ainda que essa 

cobrança por parte dos donos de comércio que chegou agora para o senhor, já faz um tempo que os 

comerciantes lhe cobram para fazer essa regulamentação, mas a sua resposta é contrária. O senhor 
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relatou ainda que o nosso município está sossegado, mas a partir do momento que aprovamos um 

projeto dessa natureza estamos tirando a paz dos moradores próximos a esses bares. O vereador 

José Edson disse que o referido projeto é fruto de um estudo feito. E disse mais que não é a 

liberação de som e sim de uma regulamentação de som. A Lei trará limites, além das obrigações dos 

usuários de som e de seus direitos. O vereador disse que fez uma pesquisa em várias cidades 

brasileiras e que houve essa regulamentação e segundo o estudo feito pelo vereador que não há uma 

proibição do uso automotivo e que Lei obrigará o cadastro do som na Polícia Militar e se haver 

abuso tanto o dono do estabelecimento como o dono do som serão penalizados. O vereador disse 

que acha quando a cidade está em Festa ou até uma comemoração pessoal na sua casa usando o seu 

som e de repente a Polícia chega e obriga a desligar o som. O vereador disse que com essa 

regulamentação trará recursos para o nosso município. O senhor presidente passou a palavra Dr. 

Rafael: o advogado saudou o senhor presidente, os demais vereadores e todos os presentes no 

Plenário. O assessor fez do Projeto de Lei anterior, de autoria também do vereador José Edson que 

assim que chegou ao conhecimento do presidente ele o procurou para fazer um parecer jurídico 

acerca da proposição. Dr Rafael disse que a proposição, em síntese, é a elaboração de um cadastro 

para que possa que se utilize som nas localidades em eventuais dias de festa na cidade. Então, no 

entendimento da Assessoria Jurídica está muito subjetivo, pois não existem explicitamente esses 

limites, então, o policial militar não terá como fazer esse controle. Disse ainda, o advogado que 

deve ser uma preocupação quando for elaborar proposições é com relação à hierarquia do nosso 

ordenamento jurídico, ou seja, leis municipais tem que está em consonância com as leis 

hierarquicamente superiores seja estaduais e, principalmente, com a nossa Constituição Federal. O 

advogado disse que o vereador acertou quando disse que não é irregular o uso de som, mas o mau 

uso dele aí sim que é proibido. Citou por exemplo, o artigo 54 da Lei n° 9 065 – Crimes Ambientais 

que rege o seguinte: que é crime causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana. Essa Lei em questão os infratores podem terem a pena 

de reclusão de um a quatro anos, além de multa. Diante do exposto, o Procurador Jurídico disse que 

o Projeto de Lei em discussão há uma necessidade de uma melhorada na sua fundamentação legal 

para se ver a possibilidade de uma aprovação. Pois, o Projeto de Lei não está assegurando, por 

exemplo, se um cidadão está ouvindo o seu som, enquanto, o seu vizinho está incomodado com 

aquele som e então ele faz uma denúncia a Polícia Militar qual será o critério que ela vai usar, o 

som cadastrado ou o volume que além do limite permitido. Outro problema que o Projeto de Lei é a 

imputação da Polícia Militar atribuições a quais ela não se encontra no rol das funções de um 
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policial em sua Lei de Criação. E uma lei municipal não pode exigir atribuições a Polícia Militar. E 

se o policial fazer uma exigência de um o cadastro de um som implica em abuso de autoridade e se 

ele permitir que determinado som esteja ligado ele está prevaricando, pois ele está dando 

permissibilidade a uma conduta que uma lei federal a proibi. Em síntese, o advogado foi enfático 

em dizer somente uma Lei Complementar Estadual diz o que a Polícia Militar pode ou não fazer. 

Dr. Rafael disse ainda que tem cidades que esse tipo de conduta é permitido, mas é porque há 

nesses municípios órgãos que regulamentam tais práticas, porém o advogado exemplificou que no 

período da Copa do Mundo teve uma ampla discussão, também, no Supremo Tribunal Federal, pois 

teve um município que criou uma lei dessa natureza infringindo a Lei de Crimes Ambientais. E uma 

repórter chegou ao Presidente do STF na época e perguntou se o Brasil ganhar o jogo não vai poder 

comemorar, então o presidente respondeu que sim, mas cabe as autoridades usar o princípio de 

razoabilidade. O advogado disse que não é de seu conhecimento que se há ou não uma Lei 

Municipal que quando vá se realizar eventos nas ruas e que vá utilizar som se faz necessário que o 

promotor de eventos vá a Prefeitura e pegue um alvará para a realização do evento e faça uma mera 

comunicação do evento a Polícia Militar. Por fim, a Procuradoria Jurídica opina pela ilegalidade e 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei em discussão. Para tanto, recomenda em outro momento 

pode melhorar o Projeto, criar um órgão administrativo submisso ao Executivo para cuidar de os 

por menores, enfim, da forma que estar o presente vai trazer mais problemas que soluções. O 

vereador José Edson notificou que hoje já é uma prática da Polícia Militar, mesmo sabendo que é de 

sua conduta. O procurador disse que se ela fiscaliza tudo bem, mas ser de sua conduta executar 

algumas obrigações presente no referido Projeto de Lei é que o complicado. O vereador Rômulo 

Soares disse que seu voto já estava formado não pela brilhante exposição do advogado e nem pelas 

pessoas presentes. Disse ainda que concorda com o vereador José Edson que precisa ser 

regulamentado, mas não por nós (Legislativo Municipal). Mas, seu voto é contrário com muita 

insatisfação, pois em sete anos de mandato irá votar contrário a uma proposição de um colega 

vereador. Entretanto, explicou tecnicamente o seu voto – o vereador é policial militar de carreira há 

vinte e cinco anos, sendo quinze sendo escrivão. O som automotivo sendo ligado pela manhã, tarde 

ou pela noite incomoda. Por exemplo, pessoas trabalhando em determinado local e um som no meio 

da rua fazendo anúncios incomoda aqueles funcionários. O limite do volume tem que de cinquenta e 

cinco a oitenta e cinco decibelímetro. O parâmetro é cinquenta e cinco é uma pessoa falando e um 

carro de anuncio em volume normal. O som automotivo precisa ser regulamentado para que não 

seja prejudicado ninguém. O vereador Rômulo disse que pediu ao presidente para encaminhar para 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SAVM_pt-PTBR815BR815&sxsrf=ALeKk03uYg1izfruDspLmYvy4gVdLJ5ffg:1583325706473&q=decibel%C3%ADmetro&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjb9LDy64DoAhVcHLkGHXg_D0IQkeECKAB6BAgUECo
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a Assessoria Jurídica para se tiver uma melhor segurança quando fosse votar no Projeto em 

discussão. O vereador disse que ser louvável a preocupação com os comércios que estão deixando 

de vender, mas precisamos nos atentar para o que a Constituição Federal e a Estadual não nos dá 

essa autoridade de regulamentação. O senhor presidente disse que esse pedido para parte de alguns 

comerciantes e donos de bares vem ao longo de alguns anos chegou até ele disse ainda que não 

encontrou nenhuma brecha na lei para editar uma proposição e, recentemente esteve com o capitão 

que disse se proceder com a aprovação de uma aprovação dessa natureza é cometer um crime. O 

vereador José Edson continuou dizendo que não são todos os dias para essa regulamentação são 

apenas nas datas comemorativas. Mas, infelizmente estamos fazendo uma inversão do que está 

expresso no Projeto de Lei e reconheceu que a proposição diante do que foi exposto pelo advogado 

que precisa ser refeito e disse que no próximo ano fará uma nova tentativa, estudará as mudanças e 

acrescentou que pela não aprovação do Projeto estamos dizendo não as possibilidades dos nossos 

jovens ficarem em nosso município e sim que se desloquem para os municípios vizinhos correndo 

risco pelo simples fato que nos outros municípios podem e aqui não pode. A vereadora Joilma 

Terezinha disse que seu voto é contrário, pois quantas pessoas a procuraram para não aprovar o 

presente Projeto de Lei. A vereadora disse que não sendo contra os donos de bares e de som, pois 

confessou que quando tem um som ligado por algumas vezes entrou na folia pelos amigos que ali 

estão. O vereador Francisco Josimar manifestou o seu voto contrário apesar de ser irmão de um 

dono de bar e exemplificou que quando chega um e liga o seu som e depois chega outro e liga outro 

sim e fica aquele barulho que realmente incomoda e o bar de seu irmão está próximo a algumas 

pessoas idosas que estão bastante debilitadas e precisam de sossego. O vereador Oscargibe José 

manifestou o seu voto contrário e justificou que quando tem som tem bebida e quando tem bebida e 

muitos casos não temos controle das coisas. A vereadora Edilma Soares disse que quando se fala de 

regulamentação, de se colocar limites é muito difícil, mas é a razão da existência das leis. Então, no 

entendimento da vereadora é o que explicito no Projeto de Lei, então, mediante a exposição do 

advogado que possamos emendar o presente projeto verificando o ordenamento jurídico e daí gerar 

algo que venha ser de interesse coletivo. Outro ponto de destaque da vereadora Edilma foi o 

enfraquecimento do comércio mediante não ter um atrativo para que possa atrair os consumidores. 

Portanto, seu voto é favorável pela aprovação. O vereador Marcos Roberto disse que ao longo dos 

três anos que se passaram dessa Legislatura sempre foi favorável às proposições dos colegas. E que 

não vamos regulamentar nada, reconhece a boa vontade do vereador José Edson. Relatou que por 

diversas vezes foi detido por causa de som. E pelo que escutou do advogado e do vereador Rômulo 
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Soares manifestou seu voto contrário. E motivou o vereador proponente a se aprofundar mais nos 

estudos e trazer um novo projeto de lei. O vereador Marcos Roberto relatou uma experiência 

vivenciada em Natal: um vizinho estava fazendo uma reforma bem direitinho como manda as 

regulamentações do condomínio, mas ao quebrar o piso usou uma ferramenta que incomodou três 

andares e teve advertência do síndico acerca do incomodo nos andares próximos e, principalmente, 

que ele, pois estava com a sua filha doente. A vereadora Lindalice Carlos disse que foi pega de 

surpresa que esse Projeto e fez um apelo ao presidente que os Projetos ao chegarem a essa Casa que 

sejam encaminhados para o conhecimento dos demais para que se tenha um parecer pessoal do que 

será apresentado, apreciado e votado na Sessão. E ainda enfatizou que seus votos são de muita 

responsabilidade e que gosta de saber o que está fazendo. E ainda parabenizou por ter convidado o 

Assessor Jurídico para dar os devidos esclarecimentos. E a exemplos de outros anos quando se 

houve a possibilidade de ser editado um projeto dessa natureza seu voto é contrário, pois como foi 

exposto pela Assessoria Jurídica opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade. O senhor 

presidente constatando não haver apartes e o que venha a ser discutido colocou Projeto de Lei n° 

653/2019 – Regulamenta a realização de eventos com som automotivo e dá outras providências 

(de autoria do vereador José Edson) em votação e foi reprovado por sete votos contra e dois votos 

favoráveis. Dando sequência, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu 

PROJETO DE LEI n° 652/2019 – Aprova o Plano Municipal para a Infância e Adolescência – 

PMIA (2018 – 2021) no município de Lucrécia/RN e dá outras providências; PROJETO DE LEI 

n° 654/2019 – Altera o Art. 6° da Lei 372/2008; PROJETO DE LEI n° 655/2019 – Institui o 

Programa Social “PROFISSÃO É TUDO” no âmbito e dá providências; PROJETO DE LEI n° 

656/2019 – Institui o Programa Social “NOSSA HORTA” no âmbito municipal e dá outras 

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

colocou os Projetos de Leis supracitados em votação e foram aprovados por unanimidade. Por fim, 

o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu os Projetos de Decretos Legislativos 

que seguem: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 016/2019 – Solicitando a Mesa 

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

Senhor FRANCISCO FREIRE DA SILVA (De autoria do vereador Manoel Hélio); PROJETO 

DE DECRETO LEGISLATIVO n° 017/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara 

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

DANTAS DE OLIVEIRA (De autoria da vereadora Joilma Terezinha); PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO n° 018/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
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Lucrécia a Concessão de Moção de Agradecimento pela Prestação de Relevantes Serviços ao 

Senhor ANTÔNIO WALTER DE ARAÚJO (De autoria do vereador Rômulo Soares); PROJETO 

DE DECRETO LEGISLATIVO n° 019/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Lucrécia a Concessão de Moção de Agradecimento pela Prestação de Relevantes 

Serviços a Senhora MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE (De autoria do 

vereador Rômulo Soares); PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 020/2019 – Solicitando 

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

Lucreciense a Senhora PERCILIA CRISTINA SOARES (De autoria do vereador Rômulo 

Soares); PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 021/2019 – Solicitando a Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de Lucrécia a Concessão de Título de Honra ao Mérito a Senhorita RITA 

DE CÁSSIA ALVES (De autoria da vereadora Joilma Terezinha); PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO n° 022/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lucrécia a 

Concessão de Título de Honra ao Mérito ao senhor Professor VICTOR HUGO REZENDE 

DUARTE (De autoria da vereadora Lindalice Carlos); PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO n° 023/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lucrécia a 

Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhora FRANCISCA JERESA DE OLIVEIRA (De 

autoria do vereador Oscargibe José); PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 025/2019 – 

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

ao Mérito a senhor JOSÉ LINDOLFO NETO – De autoria do vereador Marcos Roberto; 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 026/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Lucrécia a Concessão de Título de Cidadã Lucreciense ao Senhor 

CRISTALINO BEZERRA NETO – De autoria do vereador Marcos Roberto; PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO n° 027/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Lucrécia a Concessão de Título de Cidadã Lucreciense o Senhor ISAURO MAIA FERNANDES 

– De autoria do vereador Marcos Roberto; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 

028/2019 – Solicitando a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lucrécia a Concessão de 

Título de Cidadão Lucreciense ao Senhor JEDAIAS DIAS DE QUEIROZ – De autoria da 

vereadora Joilma Terezinha. O senhor presidente constatando não haver apartes e o que venha a 

ser discutido colocou os Projetos de Decretos Legislativos supracitados em votação e foram 

aprovados por unanimidade. 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 
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depois de lida, apreciada, discutida e aprovada será assinada por todos os presentes na reunião. 

Lucrécia/RN, seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove. 

 


