
 

 

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

vinte e seis dias do mês de abril 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, Lindalice 

Carlos de Paiva Brito, 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 e saudou os demais colegas vereadores presentes e os funcionários desta Casa de Leis. 

Dando início ao Período de Expediente, o senhor presidente justificou a ausência dos colegas 

vereadores: Edilma Soares tem prova na faculdade, José Edson está na capital do estado resolvendo 

problemas particulares, Marcos Roberto protocolou um atestado, pois por motivos de saúde está 

impossibilitado de chegar a este evento e o colega Oscargibe José, também, por problemas de saúde 

se encontra impossibilitado de chegar. Na sequência, o senhor presidente apresentou e a colega 

Joilma Terezinha leu as atas: da Sessão do dia trinta de janeiro de dois mil e dezenove; da Sessão do 

dia quinze de fevereiro de dois mil e dezenove; da Sessão do dia quinze de março de dois mil e 

dezenove. Após lida as referidas atas foram apreciadas, votadas e aprovadas por unanimidade de 

votos entre os presentes. Dando continuidade, o senhor presidente verificou não há requerimentos 

protocolados dentre os vereadores presentes e declara encerrado o Período de Expediente, então, o 

presidente deste Parlamento Municipal declarou aberto o Período da Ordem do Dia. Para tanto, 

apresentou e a colega Joilma Terezinha leu o PROJETO DE LEI n° 644/2018 – Autoriza o Poder 

Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 223.800,00 (Duzentos e vinte e três mi e 

oitocentos 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° 644/2019 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, vinte e seis de 

abril do mês de abril de dois mil e dezenove. 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 


