
 

 

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

quinze dias do mês de março 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 Edilma Soares de Paiva, Francisco Josimar de Oliveira, Joilma Terezinha da 

Costa Araújo, José Edson Soares, Lindalice Carlos de Paiva Brito, Manoel Hélio Holanda Maia, 

Marcos Roberto Soares, 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 e saudou os demais colegas vereadores presentes e os funcionários desta Casa de Leis. 

Dando início ao Período de Expediente, o senhor presidente pediu e a colega Joilma Terezinha leu 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia catorze de dezembro de dois mil e dezoito. Após lida 

passou-se a ser apreciada, votada e foi por aprovada por unanimidade de votos. Dando início ao 

Período de Expediente, o senhor presidente apresentou o REQUERIMENTO n° 001/2019 – 

Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia à reforma da Praça Adrião Duarte (Autoria do 

vereador Manoel Hélio). Como propositor do referido Requerimento disse que por todas as praças 

da cidade vem sendo reformadas, então, o pleito em baile é apenas um lembrete ao Executivo. O 

senhor presidente constatou que não haveria apartes e o que venha a ser discutido referente ao 

Requerimento n° 001/2019, então coloca-o em votação e foi aprovado por unanimidade. Dando 

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

n° 002/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia através da Secretaria Municipal de 

Agricultura a compra de duas mil mudas de Cajueiro precoce BRS 226 para distribuir com 

pequenos produtores da agricultura familiar (Autoria do vereador José Edson). O senhor 

presidente concede a palavra ao propositor. O vereador José Edson saudou o senhor presidente e os 

colegas vereadores e os demais presentes. Como justificativa o vereador disse que os agricultores 

do nosso município vêm procurando alternativas viáveis para um reforço para a agricultura de 

subsistência e percebendo que o Executivo Municipal vem apoiado os agricultores e o pleito ora 

discutido vem despertar a Chefe do Executivo para mais esse incentivo para adquirir essas mudas. 

O vereador reforçou que conhece o viveiro que fica entre as cidades de Severiano Melo e Apodi 

onde o cajueiro é bastante adaptável a nossa Região Nordeste foi testado pela Embrapa do Piauí e 

sua produtividade é de larga escala, apesar de ser de pequeno porte. No período de oito meses a um 

ano estará apto para produzir. O senhor presidente constatou que não haveria mais apartes e o que 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 



venha a ser discutido referente ao Requerimento n° 002/2019, então coloca-o em votação e foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma 

Terezinha leu o REQUERIMENTO N° 003/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de 

Lucrécia a reforma das calçadas (da lateral e do fundo) do Ginásio Poliesportivo Francisco 

Duarte Filho (autoria do vereador Manoel Hélio). O senhor presidente constatou que não haveria 

apartes e o que venha a ser discutido referente ao Requerimento n° 003/2019, então coloca-o em 

votação e foi aprovado por unanimidade. Dando sequência, o senhor presidente apresentou e a 

colega Joilma Terezinha leu o REQUERIMENTO N° 004/2019 – Solicitando a Prefeitura 

Municipal de Lucrécia projeto e orçamento da pavimentação dos principais altos da comunidade 

de baixio de Onça (autoria do vereador José Edson). O senhor presidente concedeu a palavra ao 

propositor. O vereador José Edson relembrou que o requerimento já foi depositado, mas o motivo 

que levou a ele trazer esse requerimento de novo para a discussão deste Plenário é de ter a certeza 

do recurso alocado no Orçamento do Estado para realização da obra como emenda parlamentar do 

Deputado Getúlio Rego no valor de cem mil reais para a pavimentação rural e estamos verificando 

as Comunidades que têm mais difícil acesso para executarmos a referida obra. Então, que o 

Executivo se sensibilize para fazer o referido orçamento e projeto e encaminhar ao Governo do 

Estado para viabilizar o recurso. O senhor presidente constatou que não haveria apartes e o que 

venha a ser discutido referente ao Requerimento n° 004/2019, então coloca-o em votação e foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma 

Terezinha leu o REQUERIMENTO N° 005/2019 – Requerimento solicitando do ao senhor 

presidente que realize audiência pública com Departamento de Estrada e Rodagem do Rio 

Grande do Norte, Projeto Governo Cidadão, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Frutuoso Gomes, 

Antônio Martins, Alexandria e Umarizal juntamente com as Câmaras Municipais dos municípios 

citados (autoria do vereador José Edson). O senhor presidente concedeu a palavra novamente ao 

vereador José Edson: o vereador José Edson cobrou mais consistência para a realização do pleito 

em baile. O vereador disse que trafegou por essas estradas naquele dia e enfatizou que é uma 

vergonha para os políticos e a exemplo de como houve um amplo debate na Audiência Pública 

relacionada ao Açude devemos agir de igual maneira devemos fazer para com a recuperação das 

rodovias citadas no referido requerimento. Pois, pagamos impostos caríssimos e passar a conviver 

com uma situação dessa é uma vergonha. O Governo Cidadão tem dinheiro! O vereador disse que 

passou pela estrada que liga Jucurutu a Caicó que foi recuperada com o dinheiro do Governo 

Cidadão. E a nossa região tem Deputados Estaduais eleitos para tanto precisamos mobiliza-los. Essa 



rodovia tem uma importância comercial que liga as cidades de Tenente Ananias a Mossoró. Temos 

veículos do estado do Estado da Paraíba trafegando pelas rodagens já mencionadas. E não dá mais 

para assistir tamanho descaso. O vereador relembrou que no ano passado esteve no DER e o diretor 

lhe dizia que não tinha mais como tapar buraco nessa rodovia, pois é uma perca de dinheiro e sim 

recapear. Então, precisamos mobilizar a região para provocar o Governo Cidadão para que mesmo 

se sensibilize para a realização da obra, pois há uma quantidade de dinheiro muito significativo 

nesta Pasta. O senhor presidente constatou que não haveria apartes e o que venha a ser discutido 

referente ao Requerimento n° 005/2019, então coloca-o em votação e foi aprovado por 

unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu 

os Requerimentos do vereador Oscargibe José: REQUERIMENTO n° 006/2019 – Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia reparos/construção no Açougue Municipal: uma rampa de 

acessibilidade, trocar do azulejo, colocar pias e fazer um banheiro; REQUERIMENTO n° 

007/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia reparos/construção no Mercado 

Público: uma rampa de acessibilidade, reparos de conservação em geral e melhorias nos 

banheiros; REQUERIMENTO n° 008/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia 

fazer um serviço de emergência no fim do calçamento até a Casa de Salustiano (Rua Antônio 

Nunes) e fazer uma extensão do calçamento até a parede curta; REQUERIMENTO n° 009/2018 

– Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia fazer reparos na instalação hidráulica do 

Ginásio Poliesportivo Francisco Duarte Filho. O senhor presidente concedeu a palavra ao 

vereador Oscargibe José: o vereador saudou o senhor presidente e os demais vereadores e reforçou 

no tocante ao requerimento n° 006/2019, o Açougue da nossa cidade por fora é uma beleza, mas a 

adentramos vemos que o mesmo necessita dos reparos/construção dos itens citados no referido 

pleito e da igual maneira o Mercado Público; ao requerimento n° 008/2019 mediante ao período de 

chuvas tem causado erosões e expondo os pedestres que trafegam por lá, além de expor a encanação 

que leva a água para as casas vizinhas. E por fim, o requerimento n° 009/2019 de alguma é associar 

o Requerimento do vereador e presidente Manoel Hélio a esse em discussão visando melhorias no 

referido prédio público. O senhor presidente constatou que não haveria apartes e o que venha a ser 

discutido referente ao Requerimento n° 006/2019 ao 009/2019, então coloca-o em votação e foi 

aprovado por unanimidade. O vereador José Edson pediu ao senhor presidente que encaminhasse 

uma solicitação ao Executivo Municipal as respostas dos Requerimentos ora lidos, apreciados e 

votados por este Plenário. Então, o senhor presidente se comprometeu de cobrar pessoalmente as 

respostas. Por fim, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu os requerimentos 



da sua autoria: REQUERIMENTO n° 010/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia 

melhorias na estrada do acesso aos Caldeirões; REQUERIMENTO n° 011/2019 – Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia à continuação do Calçamento da Comunidade de Várzea 

Grande e REQUERIMENTO n° 012/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia à 

confecção e a colocação da placa do Polo de Academia de Saúde “Eliziário Amaro de Queiroz”. 

A vereadora proponente reforçou ao requerimento n° 010/2019 a estrada dos Caldeirões está 

praticamente inacessível, então, que o Executivo preciso dá uma atenção com pelo menos um roço 

para melhorar o acesso; no tocante ao Requerimento n° 011/2019 não custa nada dá mais um 

empurrão para vermos se conseguimos essa extensão e no tocante ao requerimento n° 012/2019 

alguns prédios foram nomeados e não receberam a devida placa, então, para uma melhor logística 

carece desta identificação. O senhor presidente constatou que não haveria apartes e o que venha a 

ser discutido referente ao Requerimento n° 010/2019 ao 012/2019, então coloca-o em votação e foi 

aprovado por unanimidade. Antes de encerrar o Período de Expediente a vereadora Lindalice Carlos 

solicitou em forma de Requerimento Verbal que fosse encaminhado ao Gerente da Agência do 

Bradesco que atende as cidades de vizinhas explicações acerca do bloqueio de cartões de alguns 

correntistas do referido banco, pois fizeram saque em outros estados. E pedir uma maior agilidade 

no atendimento na Agência de Almino Afonso, pois pessoas estão saindo muito cedo das suas casas 

e estão retornando depois muitas horas numa fila mediante a morosidade do atendimento na referida 

agência. 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° 642/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bem imóvel através da 

desapropriação amigável e/ou judicial e dá outras providências. O senhor presidente constatou 

que não haveria apartes e o que venha a ser discutido referente ao Projeto de Lei n° 642/2019 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° 643/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 

10.500,00 (dez mil e quinhentos 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° 

643/2019 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 Março de dois mil e dezenove. 

 


