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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lucrécia. Aos vinte e um dias do mês de junho de 

dois mil e dezenove, às dez 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 e Oscargibe 

José dos Santos. 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. Dando início ao Período de 

Expediente o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu as atas das Sessões 

anteriores. Dando sequência, o senhor presidente disse que esse período será lido e discutido os 

Requerimentos dos colegas. Em primeiro lugar, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma 

Terezinha leu os requerimentos de autoria do vereador José Edson: Requerimento n° 013/2019 – 

Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia a redação de um Projeto de Lei – Dispõe sobre a 

doação do terreno onde está localizada a Escola Estadual João Onofre – Ensino Fundamental 

para a Secretaria Estadual de Educação e Cultura, o Requerimento n° 015/2019 - Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia a o roço e o conserto das estradas vicinais do nosso município, 

o Requerimento n° 016/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia que coloque 

lâmpadas em um poste da Rua Julieta Dantas precisamente no poste que fica localizado ao lado 

da casa de Nubia e uma luminária no poste da Av. Chiquinho Galdino próximo a casa de 

Nicácio, o Requerimento n° 017/2019 – Solicitando a Presidente da Câmara Municipal de 

Lucrécia presidente a indicação de Títulos de Cidadão e Honra ao Mérito com apresentação e 

indicação dos colegas vereadores, sendo que cada vereador poderá apresentar o máximo de três 

indicações. Dando continuidade, o senhor presidente facultou a palavra ao propositor dos 

requerimentos citados, o vereador José Edson: o vereador José Edson, inicialmente, saudou o 

senhor presidente, os colegas vereadores presentes e demais pessoas presentes neste Plenário. O 

vereador José Edson em justificativa ao Requerimento n° 013/2019 disse que esse projeto precisa 

tramitar em regime de urgência para que a referida escola não seja penalizada mais do que já está. O 

vereador confessou que estava sentido vergonha de chamar a Diretora da Escola e a proposição não 

entrava em Pauta. No tocante ao Requerimento n° 015/2019, o vereador disse que chegou ao seu 

conhecimento que já está sendo tomadas as devidas providências por parte do Executivo. Já o 
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Requerimento n° 016/2019 referente à iluminação percebemos a escuridão que está essas duas ruas 

sendo isso motivo de pânico entre os moradores. E por fim, em relação ao Requerimento n° 

017/2019 o vereador José Edson disse que havia conversando com o ex-presidente Rômulo Soares, 

mas foi inviável e agora, oportunamente, solicita que a atual presidência verificasse com carinho a 

proposição citada. Deveríamos aproveitar a Festa da Emancipação Política para fazermos as devidas 

entregas, além de prestigiar e homenagear pessoas que prestam relevantes serviços ao nosso 

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

referente aos Requerimentos n° 013/2019, 015/2019, 016/2019 e 017/2019 de autoria do vereador 

José Edson então os coloca em votação e foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Dando 

sequência, o senhor presidente verificando na Pauta que não havia mais o que ser lido, discutido e 

votado no Período de Expediente declarou encerrado. O senhor presidente que o Secretário 

Administrativo providenciasse em regime de urgência um Ofício a Companhia de Água e Esgoto do 

Rio Grande do Norte (CAERN), especificamente, ao Escritório de Pau dos Ferros notificando a 

situação das Caixas de Esgoto da Rua José Evaristo e Agostinho Fonseca. E, imediatamente, 

declarou a abertura do Período da Ordem do Dia. Então, apresentou e a colega Joilma Terezinha leu 

o PROJETO DE LEI n° 646/2019 – Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da 

lei orçamentária de 2020 e dá outras providências (2° TURNO). Dando continuidade, o senhor 

presidente facultou a palavra ao vereador José Edson para apresenta uma emenda ao referido 

Projeto: o Executivo Municipal fazer uma compra através da Secretaria Municipal de Agricultura a 

compra de sementes de algodão. Essa comporta importa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Pois, é uma cultura que praticamente independe de um período intenso de chuvas, além de 

ser um resgate a uma cultura que quase caiu no esquecimento do produtor rural do interior no 

Estado. A vereadora Edilma Soares com um a parte destacou as ações e, principalmente, os 

resultados que estão sendo feita pelo Executivo Municipal. O senhor presidente constatou que não 

haveria apartes e o que venha a ser discutido referente ao Projeto de Lei n° 646/2019 de iniciativa 

privativa do Executivo e a Emenda ao Projeto de Lei de autoria do vereador José Edson, então, os 

coloca em votação e foi aprovado 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, catorze dias do mês de junho de dois mil e 

dezenove. 

 


