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Aos dezesseis dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove às 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, 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, saudou os demais colegas presentes. Antes da abertura do Período de Expediente, o senhor 

presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha fez a leitura das atas anteriores. Dando 

sequência, o senhor presidente coloco-as em apreciação e constatando não havendo necessidade de 

correções coloco as atas em votação e foram aprovadas por unanimidade de votos. Na sequência, o 

senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu o REQUERIMENTO n° 018/2019 – 

Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia a construção de três lombadas: uma exatamente 

onde estão as lombadas sonorizadas (tartarugas) – na Av. Raimundo Duarte de Carvalho, em 

frente a Churrascaria de Boró e a outra em frente a parada de ônibus (jerimum). Em 

continuidade, o senhor presidente que é autor da proposição que foi lida facultou a palavra aos 

colegas em discussão: o vereador Marcos Roberto disse que o referido Requerimento, 

principalmente, a construção da lombada em frente a Churrascaria de Boró foi a única proposição 

de sua autoria, foi um compromisso com Boró e não foi se quer respondido. Mas, o vereador 

Marcos Roberto disse que já escutou a Prefeita atender a essa solicitação agora do presidente é uma 

desconsideração para com a sua pessoa. Para tanto, o vereador Marcos Roberto disse que haver 

atendimento a presente solicitação no próximo ano a Prefeita vai ter ele como concorrente na 

eleição do ano de dois mil e vinte. O vereador Rômulo Soares pediu ao proponente e o senhor 

presidente que em nome da união que se prega durante esses últimos anos que retirasse o referido 

requerimento de pauta e fez outro pedido para que nenhum dos demais colegas venha a colocar a 

qualquer título o requerimento de outro colega, pois torna uma situação de constrangimento para 

aquele que já fez a edição inicialmente. O vereador José Edson disse que em sua opinião todos os 

colegas vereadores tem um requerimento solicitando a construção de lombada. E declarou que a já 

fez requerimentos dessa natureza, mas infelizmente não foi executado, principalmente, pelo 

Secretário Municipal de Obras, pois disse quando se encontra com uma solicitação dessa natureza 
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diz ao Executivo que nos repassa que é uma obra desnecessária. Para tanto, toda noite se reuni um 

grupo de homens em frente à Casa de Mel e o tráfego naquela rua vem se tornando um perigo, tanto 

que esse grupo de pessoas veio até mim para fazer um requerimento para a construção de lombada, 

mas de tanto eles me solicitarem e a não haver a realização por parte do Executivo ficou inibido de 

participar daquele grupo, pois em sua opinião seu nome está sendo desdenhado por não consegui 

algo de natureza de pouca insignificância. Então, sugeriu a união desse Parlamento para a edição de 

um  Requerimento conjunto para sanar essa situação da construção de lombadas em nosso 

município, pois é um valor pequeno.  O vereador José Edson ainda disse que a construção da 

lombada em frente à Churrascaria de Boró é antiga essa discussão. Por outro lado, o Secretário de 

Urbanismo está de parabéns, pois na Sessão passada fez uma solicitação para resolvê-la a situação 

da iluminação da Rua Julieta Dantas. O Secretário de Obras não gosta de ouvir as solicitações de 

vereador, pois o vereador disse que já encaminhou de dez a vinte mensagens ele as viu, contudo não 

respondeu a nenhuma. Pois, o Secretário é a pessoa mais próxima do Executivo respondendo as 

solicitações do vereador que a pessoa mais próxima da sociedade. Pois, a responsabilidade do 

secretário é examinar as solicitações dos vereadores são viáveis e tomar as devidas providências 

para aquela solicitação seja atendida. O vereador Marcos Roberto disse que ao longo desses três 

anos está colaborando com a Prefeita na administração e reafirmou que esse requerimento foi o 

único de sua autoria. E em suas passagens pela Churrascaria de Boró havia uma cobrança da 

construção da lombada. E ontem em passada na Churrascaria onde tinha em média umas trinta 

pessoas, Boró disse que o presidente apresentará o Requerimento em questão e que a Prefeita iria 

realizar a construção da lombada então, aproveitou a oportunidade da fala dele (Boró) e disse que se 

a Prefeita realizar a construção iria disputar a eleição no próximo ano. E o vereador Marcos Roberto 

reiterou dizendo que esse Requerimento terá um custo bem maior, pois não tem cabimento e se a 

Prefeita fizer o quebra-molas, ela pode esquecer, Robertão é candidato em dois mil e vinte a 

prefeito. O senhor presidente disse que vai atender a solicitação do vereador Rômulo Soares da 

retirada do Requerimento n° 018/2019 de Pauta. O vereador Rômulo Soares o parabenizou pela 

atitude e concluiu dizendo que entender a insatisfação do vereador Marcos Roberto. Dando 

sequência, ao Período de Expediente o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha 

leu os Requerimentos de autoria do vereador José Edson: REQUERIMENTO n° 019/2019 – 

Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia à limpeza, pintura de meio fio e canteiros das 

ruas, avenidas, vilas e comunidades rurais; REQUERIMENTO n° 020/2019 – Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia a iluminação em lede das quadras de esporte das comunidades 
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de Cacimba de Vaca e Várzea Grande; REQUERIMENTO n° 023/2019 – Solicitando a 

Prefeitura Municipal de Lucrécia a colocação de aterro nos buracos da RN 076 limitando-se ao 

município de Lucrécia. Na sequência, o senhor presidente facultou a palavra ao proponente: em 

defesa do REQUERIMENTO n° 019/2019, o vereador disse que as comunidades rurais e parte da 

cidade precisa de uma limpeza. Ao visualizar essa questão disse o vereador que fosse executado de 

uma forma social, ou seja, o Executivo destinaria um valor e pagar um diarista, pois temos visto as 

dificuldades de uma grande parte das famílias do nosso município e pela falta de emprego, então, 

para ajudar a estes paga-se uma ou duas diárias em troca da execução de um dos serviços citados no 

Requerimento em discussão. Em consequência, essas famílias pagariam a água e a luz, pois tem se 

aglomerado um grande número de pessoas em seu gabinete para adquirir o pagamento. Na 

sequência, em defesa ao REQUERIMENTO n° 020/2019 o vereador disse que é uma solicitação 

dos atletas, pois as quadras das comunidades encontra-se com uma iluminação deficiente pra a 

prática de esporte a noite e a indicação de lâmpadas ledes gera um custo menor na conta de luz. E 

para finalizar a sua defesa do REQUERIMENTO n° 023/2019 o vereador José Edson retorna a 

discussão dos buracos da RN 076, pois infelizmente não temos nenhuma perspectiva de solução por 

parte do Governo do Estado. E recentemente vindo de Pau dos Ferros viu o ex-deputado Gilvan 

Carlos em seu carro com os baldes de barro vermelho tapando os buracos daquela rodovia e esse 

método de tapa buracos dura em média de trinta a quarenta dias. Então, no nosso município tem 

esse material (o barro vermelho) e o Executivo poderia aplicar esse paliativo pelo menos até as 

imediações do nosso município na RN 076. Mesmo sabendo que o município terá um custo, mas 

mediante a falta de perspectiva pelo Governo do Estado em solucionar o problema apesar de ser 

uma arrecadação significativa do IPVA, mas destinou o dinheiro para outro fim, além de estar numa 

caça aos veículos atrasados. O vereador Oscargibe José sugeriu uma união entre os municípios 

Lucrécia e Umarizal para viabilizar uma solução para o trecho, pois recentemente ele foi vítima do 

pneu do seu veículo baixou e mediante seu problema de coluna encontrou dificuldade de fazer a 

troca do pneu. O vereador Rômulo Soares disse que com relação ao tapa buraco disse que já uma 

reunião entre as prefeituras de Umarizal e Lucrécia, mas não chegaram ao denominador comum. No 

tocante, a apreensão dos veículos atrasados sabe que a lei é para todos, mas para o interior não 

necessitava tanto rigor e sim, fazer um blitz educativa para conscientizar a população do interior a 

colocar o seu veículo em dia essa ação geraria mais efeito disse o ex-policial e agora vereador 

Rômulo Soares. O senhor presidente constatando não haver mais apartes e o que venha a ser 

discutido colocou os requerimentos do vereador José Edson em votação e foram aprovados por 
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unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu 

o REQUERIMENTO n° 022/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia à instalação 

de uma tela de proteção (arame ou corda) em volta das quadras de esporte das Comunidades de 

Cacimba de Vaca e Várzea Grande. A vereadora Joilma Terezinha autora da proposição disse que 

a referida proteção visa uma diminuição dos gastos na compra de bola, pois sem a proteção a bola 

fura de maneira constante. O senhor presidente constatando não haver mais apartes e o que venha a 

ser discutido colocou os requerimentos do vereador José Edson em votação e foram aprovados por 

unanimidade. E para encerrar, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu o 

REQUERIMENTO n° 021/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia reparos na 

iluminação externa e interna do Cemitério Público da nossa cidade. O vereador Oscargibe José 

autor da referida proposição em defesa disse que havia recebido a informação da desnecessidade 

dessa iluminação, mas o motivo da edição de novo do Requerimento, pois ela será usada à noite. O 

vereador José Edson disse escutou que essas lâmpadas já foram compradas e em breve serão 

colocadas. E parabenizou a senhora prefeita pelas respostas enviadas, pois, pelo menos sabe onde 

está o requerimento do vereador. Então, o senhor o presidente pede que seja encaminhado um 

Ofício ao Gabinete da Prefeita parabenizando pela atitude de responder as proposições do vereador 

e que seja feito com frequência. 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, dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove. 

 


