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Aos treze dias do mês de Setembro 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 Francisco Josimar de Oliveira, Joilma Terezinha da Costa Araújo, José Edson 

Soares, 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, saudou os demais colegas presentes. Antes da abertura do Período de 

Expediente, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha fez a leitura da ata anterior 

e coloco-a em apreciação e constatando não havendo necessidade de correções coloco a ata em 

votação e foram aprovadas por unanimidade de votos. Dando sequência, o senhor presidente 

registrou a presença do ex-vereador e presidente desta Casa de Leis: José Maria, vulgo Guedes. Na 

sequência, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu os requerimentos de 

autoria do vereador José Edson: REQUERIMENTO n° 025/2019 – Solicitando a Prefeitura 

Municipal de Lucrécia à instalação de uma das câmeras na saída de pra Umarizal; 

REQUERIMENTO n° 026/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia a melhoria 

na iluminação da Rua Ovídio Tomaz nas proximidades do poço tubular; REQUERIMENTO n° 

029/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia busque junto à Agência de Fomento 

do Rio Grande do Norte o financiamento do Microcrédito do Empreendedor em diversos 

segmentos da nossa economia e REQUERIMENTO n° 030/2019 – Solicitando a Prefeitura 

Municipal de Lucrécia fazer a acessibilidade no Polo de Academia Eliziário Amaro de Queiroz 

Em continuidade, o senhor presidente facultou ao propositor para a defesa dos requerimentos acima 

especificados: o vereador José Edson, inicialmente, saudou o senhor presidente, os demais colegas e 

ao Secretário José Maria Dias. Para iniciar, o vereador José Edson em defesa do REQUERIMENTO 

N° 030/2019 disse é um pedido de um popular e usuário do Polo. Dando continuidade na sua fala, o 

vereador fez a defesa do REQUERIMENTO n° 026/2019 é um pedido de um morador da referida 

rua e que foi confirmado por ele (o vereador) da necessidade de melhorias da iluminação e, se 

possível a colocação de um poste, então, a nossa solicitação para o Executivo para a tomada de 

providências junto a COSERN. Depois, o vereador José Edson ressaltou que o REQUERIMENTO 

n° 025/2019 por ser elaborado e para ser discutido na Sessão anterior que não houve, mas já 

presenciou que o Executivo está tomando as providências, mesmo antes de ser solicitado, mas 
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reforçou que por ser um local de movimento seria cabível um sistema até melhor e, por fim, o 

vereador defendeu o REQUERIMENTO n° 029/2019 são aqueles financiamentos que a AGN faz 

para os Micros Empreendedores. Logo, é o município quem vai buscar, articular o referido recurso 

e estes financiamentos já ocorreu por duas vezes em nosso município e atende ao Pequeno 

Empreendedor que vai até três mil reais. E o Executivo indo buscar esses financiamentos ajudar aos 

empreendimentos de nosso município. 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 entre os presentes. Dando continuidade, o senhor presidente apresentou 

e a colega Joilma Terezinha leu os requerimentos do vereador Francisco Josimar o 

REQUERIMENTO n° 027/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia à melhoria 

na iluminação Vila Esperança e o REQUERIMENTO n° 028/2019 – Solicitando a Prefeitura 

Municipal de Lucrécia à reparação do sinal televisivo da Inter TV (antiga Cabugi) para a zona 

rural. Em continuidade, o senhor presidente facultou ao propositor para a defesa dos requerimentos 

acima especificados: o vereador Francisco Josimar, inicialmente, saudou o senhor presidente, os 

demais colegas e ao Secretário José Maria Dias. Com relação do REQUERIMENTO n° 027/2019, o 

vereador disse que é um poste em frente à casa de Seu Nequinho, pois no dia em que foram para a 

Procissão da Festa da Padroeira de Cacimba de Vaca constatou-se que o poste está sem luz e o 

vereador disse que já entrou em contato com o eletricista e o mesmo disse que está faltando alguns 

itens e que já foram solicitados a Prefeitura para providenciar para fazer os devidos reparos. Com 

relação ao REQUERIMENTO n° 028/2019 disse ser uma constante reclamação de alguns 

moradores dos sítios em saber os motivos de não se pegar a Inter TV em suas referidas localidades. 

Então, o vereador disse que procurando um técnico disse que solicitasse a Prefeitura que a mesma 

autoriza e ele se responsabiliza em fazer o trabalho a que lhe compete. O senhor presidente 

constatando não haver mais apartes e o que venha a ser discutido colocou os requerimentos do 

vereador Francisco Josimar em votação e foram aprovados por unanimidade entre os presentes. 

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

REQUERIMENTO n° 031/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia fazer o 

reparo do curral do Matadouro Eleotério Paulo da Costa – de autoria do vereador Rômulo Soares. 

Em continuidade, o senhor presidente facultou ao propositor para a defesa do requerimento acima 

especificado: o vereador Rômulo Soares, inicialmente, saudou o senhor presidente, os demais 

colegas e ao Secretário José Maria Dias. O vereador Rômulo Soares ressaltou que é um problema 

constante para o município, passou recentemente por uma reforma, mas necessita de outra e não é 
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diferente com o curral, pois por esses dias colocaram um boi valente e por o curral está sendo 

danificado por pouco o boi não fugiu. O material que foi utilizado na confecção do curral é ruim, 

além de haver um espaço grande entre as tábuas. O vereador Francisco Josimar disse que em suas 

idas a Pau dos Ferros vê-se uma placa acerca do Abatedouro daquela cidade e visualiza um prédio 

bem estruturado. Então, pergunta se não haveria a possibilidade de buscar uma Emenda Parlamentar 

junto à bancada potiguar para uma construção daquele porte para Lucrécia. O vereador Rômulo 

Soares disse que na gestão passada avaliaram a construção de um desses Abatedouros é de um 

milhão de reais e que aqui na região só um Abatedouro com padrão recomendado pelos órgãos de 

saúde apenas em Campo Grande. O vereador José Edson disse que um dos problemas hoje 

vivenciados é que quando se construiu o Matadouro não se havia a possibilidade da construção de 

casas nas proximidades, mas hoje percebemos que existem inúmeras. E hoje só se constroem 

abatedouros seguindo os padrões dos órgãos de saúde pública e, realmente, custa mais de um 

milhão de reais. O vereador José Edson disse que a ideia do vereador Francisco Josimar 

(possibilidade de buscar uma Emenda Parlamentar junto à bancada potiguar para uma construção 

daquele porte para Lucrécia) é válida, pois é uma questão de saúde pública. É um dos temas 

bastante discutido entre os municípios brasileiros. O vereador Rômulo Soares sugeriu a elaboração 

de um Ofício e fosse encaminhado ao Executivo de saber da possibilidade do Chefe do Executivo 

pleitear juntos aos parlamentares uma Emenda para construir um novo Abatedouro para o nosso 

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

colocou o requerimento do vereador Rômulo Soares em votação e foi aprovado por unanimidade 

entre os presentes. Dando sequência, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha 

leu REQUERIMENTO n° 032/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia 

providências junto a Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN) para a 

inserção de algumas casas do município na Rede de Esgotamento Sanitário – de autoria do 

vereador Manoel Hélio. O senhor presidente disse que essa situação é velha que desde foi 

implantado o Saneamento Básico em Lucrécia que algumas casas do município não têm rede de 

esgoto. Então, a CAERN veio aqui disseram que o problema era um sistema de bombeamento e 

essas casas sem rede de esgoto ao longo dos anos vêm se arrastando e sem haver uma solução e só 

quem pode solucionar é a CAERN. O senhor presidente constatando não haver mais apartes e o que 

venha a ser discutido colocou o requerimento de sua própria autoria em votação e foi aprovado por 

unanimidade entre os presentes. Antes de encerrar o período de Expediente o senhor presidente 

facultou a palavra aos nobres colegas: o vereador José Edson pediu fez o seu registro com o quanto 
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devemos valorizar e destacar o Sistema de Monitoramento Municipal, pois nos últimos dias houve 

uma segunda tentativa de assalto foi de “água a baixo”. Depois do ocorrido, o vereador José Edson 

disse que havia ligado para o presidente, pois parte de população ficou apavorada com o ocorrido e 

as informações correram rápido, ou seja, mas graças ao Sistema de Monitoramento ajudou a Polícia 

Militar a buscar uma medida de abordar os sujeitos que fizeram o ato. Para tanto, o Sistema nos dá 

certa tranquilidade – ressaltou o vereador José Edson – além, disse que em sua opinião vai demorar 

muito tempo para ocorrer um novo ato dessa natureza. E devemos incentivar a instalação de mais 

câmeras em pontos estratégicos para que venha ajudar a Polícia a solucionar o mais rápido as 

situações que ocorrem em nosso município. Então, o vereador José Edson parabenizou ao delegado 

da nossa cidade e os seus comandos. Em seguida, o vereador Rômulo Soares disse que no dia 

seguinte do ocorrido pelo colega vereador José Edson a população ficou indignada com a situação 

se perguntava por que as câmeras. O vereador Rômulo Soares continuou e disse que a câmera não 

evita o assalto, mas ajuda os agentes policiais a desenvolver as estratégias para possivelmente 

solucionar os problemas e, posteriormente, enquadrar na forma da lei. O vereador Rômulo Soares 

disse que há alguns dias foi parado por um popular e foi perguntado de onde a polícia estava na 

noite citada anteriormente. Então, o vereador ressaltou a dificuldade da ação da polícia, 

principalmente, no interior, logo é um praça de plantão. Para finalizar, o vereador Rômulo Soares 

sugeriu ao presidente uma Moção de Aplausos para o Sargento Rondes e os seus comandados para 

fazer a entrega na próxima Sessão. O presidente acatou a sugestão do vereador Rômulo Soares de 

fazer uma Moção de Aplausos ao Destacamento da Polícia Militar e ainda destacou que o Sistema 

de Câmeras não só ajudou a solucionar esse problema citado pelos colegas, anteriormente. Depois 

que foram instaladas teve algumas ações que foram deflagradas, o presidente relembrou: o primeiro 

arrastão, mesmo com as imagens ruins, mas deu para obter informações precisas para localizar os 

autores do ocorrido; outro foi o homicídio do jovem do Sítio Candeia e outras mais. O presidente 

disse que conversando com o Sargento Rondes e com relação a esse Sistema de Monitoramento e 

ela sempre pede que haja sempre manutenção para ajudar na captação de imagens cada vez mais 

nítidas. Não havendo mais proposições para serem lidas, apreciadas e votadas no período de 

Expediente o senhor presidente declara-o encerrado. Para o Período Ordem do Dia o senhor 

presidente apresentou PROJETO DE LEI n° 649/2019 – Estima receita e fixa despesa do 

Orçamento do município de Lucrécia para o Exercício financeiro de 2020 e disse que segundo 

Processo Legislativo Municipal a partir de segunda-feira o referido projeto de Lei está a disposição 

da Comissão Constituição, Justiça e Redação para fazer a sua analise e elaboração do seu parecer 
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que na próxima será lido, apreciado e votado o PROJETO DE LEI n° 649/2019 – Estima receita e 

fixa despesa do Orçamento do município de Lucrécia para o Exercício financeiro de 2020 – o 

primeiro turno. O senhor presidente ressaltou que o referido projeto não está só a disposição da 

Comissão, mas está na Secretaria desta Casa para qualquer outro vereador analisar ou ainda 

qualquer cidadão. 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, treze 

dias do mês de setembro de dois mil e dezenove. 

 


