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GABINETE DA PRESIDÊNCIA.
Aos vinte e sete 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. Reuniramse os senhores vereadores Edilma Soares de Paiva, Joilma Terezinha da Costa Araújo, José Edson
Soares, Lindalice Carlos de Paiva Brito, Manoel Hélio Holanda Maia, Marcos Roberto Soares 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: Robertinho
(filho do vereador Marcos Roberto), Sargento Rondes e os seus comandados do Destacamento de
Polícia Militar da nossa cidade. Na sequência, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma
Terezinha leu o requerimento de autoria da vereadora Edilma Soares: REQUERIMENTO n°
024/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia o abastecimento d’água da
Comunidade Baixio de Onça. Em seguida, o senhor presidente facultou a palavra à vereadora da
proposição supracitada: a vereadora Edilma ressaltou que a Comunidade nunca teve um
abastecimento de água que funcionasse e isso é uma reclamação constante dos moradores daquela
localidade. A vereadora disse que o abastecimento daquela comunidade é feita através de carro
pipa, mas não é suficiente para a demanda dos moradores. O senhor presidente constatando não
haver mais apartes e o que venha a ser discutido colocou o requerimento da vereadora Edilma
Soares em votação e foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Em seguida, o senhor
presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu o requerimento de autoria do vereador José
Edson: REQUERIMENTO n° 033/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia à
aquisição de um desalinizador junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos (SEMARH), para atendermos a Comunidade de Exú. Então, o senhor presidente
facultou a palavra ao autor da proposição: o vereador José Edson disse que o presente requerimento
é uma solicitação dos munícipes daquela comunidade. E reafirmou que a Comunidade dispõe de um
poço perfurado com recursos captados pelos próprios moradores. Mas, a água é inapropriada para o
consumo humano. E em face ao que a Comunidade de Tanquinhos passou pela mesma situação,
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então, o motivou a fazer o presente requerimento – destacou o vereador José Edson. O vereador
José Edson ainda disse que a prefeita não mediu esforços para a aquisição de um desalinizador e a
comunidade foi contemplada. Para tanto, o vereador José Edson, pede agilidade para com esse
requerimento para juntos irmos a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos para conseguir o
quanto antes o objetivo, pois o período que atravessamos da seca é muito crítico para o nosso
município e o consumo de água é de suma importância. O vereador José Edson destacou e
parabenizou o Executivo pelo empenho e pediu apoio dos colegas vereadores na aprovação desse
requerimento, além do apoio do Executivo para somar forças para a aquisição de outro para a
Comunidade de Exú para que se tenha uma água de qualidade. Outro destaque do vereador José
Edson foi com relação à limpeza realizada pelo Cemitério Público. O senhor presidente ressaltou a
luta pela aquisição do desalinizador da Comunidade de Tanquinhos e contou a história da sua
aquisição: teve a liberação do Executivo para que ele pesquisasse preço, pois o município não tem
recursos para tal aquisição. Outro de destaque do senhor presidente para a aquisição era a cobrança
da Comunidade e a da sua parte cobrava o Executivo. Então, o senhor presidente disse que em
conversa com o vereador José Edson que havia uma possibilidade da vinda de alguns
desalinizadores para o Estado e isso motivou a aí a Secretaria do Estado e a mesma disse que não
garantia, mas iria fazer uma visita ao nosso município e a partir desta podia ser contemplado, mas
não dava nenhuma garantia. Quando vinheram pediram para fazer uma reforma na estrutura e
perguntaram a quantidade de pessoas que dependiam daquela água, então depois de uma analise
mais minuciosa declaram que havia uma possibilidade muito grande da sermos contemplados, mas
a contrapartida do município era a reforma da estrutura e o zelo deste bem publico por parte do
poder público e dos moradores. Concluindo, a história o senhor presidente disse que dentro de
poucos dias (em média, quinze dias) ligaram que estava instalando o desalinizador. Então, ressaltou
o que o vereador José Edson disse anteriormente que é necessária uma intensa cobrança para poder
a Comunidade de Exú ser contemplada. O senhor presidente constatando não haver mais apartes e o
que venha a ser discutido colocou o requerimento do vereador José Edson em votação e foi
aprovado por unanimidade entre os presentes. Na sequência, o senhor apresentou e a colega Joilma
Terezinha leu os requerimentos do vereador Rômulo Soares: REQUERIMENTO n° 034/2019 –
Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia à isenção das taxas de aquisição das cédulas de
identidade pelas pessoas hipossuficientes; REQUERIMENTO n° 035/2019 – Solicitando a
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) explicações acerca dos
motivos da falta de água em nosso município; REQUERIMENTO n° 036/2019 – Solicitando a
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Secretaria Municipal de Saúde para que classifique os exames protocolados; REQUERIMENTO
n° 037/2019 – Solicitando a Prefeitura Municipal de Lucrécia à manutenção da iluminação da
Rua dos Marinheiros, próximo a Zé de Assis Lázaro. Dando continuidade, o senhor presidente
facultou a palavra ao propositor das proposições supracitadas: o vereador Rômulo Soares iniciou a
sua defesa do REQUERIMENTO n° 036/2019, pois disse que é constante a sua ida de hospital em
hospital e tem que haver um grupo de serviço na Secretaria Municipal de Saúde para classificar
esses exames. Citou um exemplo: um paciente está com uma cirurgia para fazer e para tanto é
necessário uma bateria de exames dos mais simples ao mais complexo, mas se for realizados em
tempo hábil há uma possibilidade de o paciente perder a cirurgia. Outro exemplo, quando se faz um
consulta com um médico pela primeira vez, então, em muita das vezes, este pede exames e solicita
o retorno do paciente em vinte dias, então os pacientes estão perdendo retornos por quase dessa
falta de classificação de exames por parte da Secretaria de Saúde. Isto está causando um retorno. E
em algumas vezes os pacientes recorre aos vereadores e comenta a situação e qual a solução
imediata: o pagamento da nova consulta. O vereador Rômulo Soares ressaltou não é interessante
que se adote o sistema de ordem de chegada, mas classifica pelo sistema de classificação: urgência
e emergência. E já antecipou algo a Prefeita e a Secretaria da necessidade de mudança urgente. E
ainda ressaltou que paga a conta a Prefeita ou os representantes do povo (os vereadores). Dando
sequência a sua defesa, o vereador Rômulo Soares pediu que não colocasse em Pauta
REQUERIMENTO n° 034/2019, pois vai enriquecê-lo. Comprometeu-se em consultar o
ordenamento jurídico para comprovar que sou hipossuficiente e, então, ser contemplado com o
objeto do pleito. Seguindo, o vereador Rômulo Soares disse que REQUERIMENTO n° 037/2019 é
um reparo na iluminação que vai da sua residência até a residência de Assis Lázaro que está às
escuras. E para concluir o vereador Rômulo Soares defendeu o REQUERIMENTO n° 035/2019 é
de a CAERN dá a satisfação aos seus usuários da falta de água em nosso município utilizando-se
dos mais diversos meios: a rádio comunitária, as mídias sociais, etc. e sem essa justificativa fica os
munícipes procurando um culpado e bombardeando a Prefeita, o vereador. Fazendo isso a
instituição é uma forma de tratar os seus clientes com mais respeito. Esse ano é ano de avaliar essa
Concessão que fizemos junto a CAERN e ressaltou que é descabível com os usuários que pagam
suas contas em dia, entretanto, fica de quatro a cinco dias sem o abastecimento de água. O vereador
José Edson lembrou que no ano passado trouxe aqui um Requerimento dando a sugestão que a
entrada de exames fosse feita em forma de protocolo, ou seja, quando o paciente for deixar a sua
solicitação de exame saísse com um número do protocolo do exame. Esclareceu o vereador José
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Edson que esse mecanismo pode parecer burocrático, mas é um dos mecanismos para que o
paciente possa acompanhar a sua solicitação. Existem pessoas que veem até a sua pessoa e pede
uma intervenção, pois a demora está de grande para a ele ser atendido. O vereador José Edson disse
que conhecedor que o Sistema Único de Saúde está com uma demanda muito grande e,
consequentemente, os municípios estão gastando muito com exames. Em Lucrécia, percebe-se que
o Executivo tem feito um trabalho muito bom e tem procurando diminuir essa demanda, mas
confirmou o que fora pelo vereador Rômulo Soares da existência de uma desorganização por parte
daqueles que recebem os exames. Para tanto, disse ainda que o requerimento do vereador é
oportuno solicitando a Secretaria tenha mais controle dos exames que são solicitados pelos
pacientes. E além dessa triagem fosse feita um treinamento com as pessoas que são responsáveis
pelo atendimento dos pacientes no depósito dos exames, pois há uma constante reclamação para
com esses funcionários e logo que faz a sua solicitação o paciente sai da Secretaria sem a
perspectiva do atendimento. A vereadora Lindalice Carlos disse que havia se comprometida em não
falar mais de saúde nesse Plenário, mas parabenizou o colega vereador Rômulo pela iniciativa do
requerimento em discussão. Contudo, ressaltou que sente lisonjeada quando a saúde de nossa cidade
está, porém, sente-se mal quando a saúde vai mal, pois é uma funcionária da categoria. Mesmo com
as falhas da nossa Secretaria, mas agradece a Deus pelos anjos que Ele colocou-os na sua frente. E
sugeriu que o funcionário que é capaz e responsável por essa triagem era um enfermeiro. E disse
ainda que vivenciou histórias de pacientes que para fazer cirurgias teve que aguardar oito meses
para a realização dos exames preparatórios. Outra situação há alguns dias atrás – comentou a
vereadora – uma pessoa da nossa cidade sofreu um acidente e fez ligações para funcionários que ali
trabalham em busca de algumas informações para a transferência do paciente, mas não atenderam e
nem retornaram a ligação. Então, a vereadora se valeu de uma funcionária da Secretaria de Saúde de
outro município. E ainda ressaltou a vereadora, acerca da demora no atendimento dos exames. A
vereadora parabenizou a Dra. Rafaelly que está ajudando muito o nosso município. O vereador
Rômulo agradeceu ao vereador José Edson e a vereadora Lindalice Carlos pelo apoio ao seu
requerimento e ainda fez uma comparação: da saúde com a vida de um policial militar, pois se
vacilar tem-se uma vida perdida. A título de sugestão, o vereador Rômulo disse que ao transferir um
paciente ele ser acompanhado por um assistente social e só retornar com uma solução: paciente
regulado ou outra solução plausível. O vereador disse que teve uma resenha com colega policial
Flávio quando disse que filho de vereador não vai para Pau dos Ferros e disse que vai sim e
testemunhou que foi cirurgiado lá, a sua filha ficou internado por dois dias, perdeu um irmão e que
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é duro, ajudando a fazer a massagem cardíaca e por último perdi uma tia de igual maneira. O
vereador Rômulo Soares ressaltou que vereador não tem esse privilégio e indagou quem é que não
quer manda os seus direito para o Wilson Rosado, mas não está no nosso querer. E para quem não
tem conhecimento dos casos fica falando coisas desnecessárias. A vereadora Lindalice Carlos
sugeriu que buscasse uma solução para resolver a situação de Lucrécia conjunta com as seis cidades
vizinhas, mobilizando as Câmaras e explicou que na cidade de Caicó tem um hospital de traumas e
buscar quando for essa situação fazer uma regulação direta. E voltou a falar sobre os pacientes
cardíacos disse da sua parte faz o que for necessário: dar cheque sem fundo, passa o cartão, vende o
carro, etc. Mas, não manda para Pau dos Ferros. O vereador Manoel Hélio disse que acompanhou a
discussão dos colegas acerca da saúde e disse que é muito mais ampla. E disse ainda que existem
falhas, mas tem profissionais de excelência e testemunhou que esses dias pagou consultas e exames
que estava há bastante na Secretaria. Então, disse que será feito um Ofício convocando a Secretaria
de Saúde e a sua equipe para dar os devidos esclarecimentos na próxima Sessão. O vereador José
Edson ressaltou o que antes o paciente era encaminhado para casa e ficava no aguardo de uma
solução, então o avanço no tocante a parte de traumas que já está sendo regulado direto para Caicó.
O vereador José Edson disse que há falhas no Hospital Regional de Pau dos Ferros, mas já existem
vidas que foram salvas naquela Unidade de Saúde. E para finalizar o vereador José Edson
parabenizou a nossa cidade pela estrutura de saúde da região: do carro a equipe, mas se faz
necessário alguns ajustes na Secretaria. Além, de enalteceu a iniciativa do senhor presidente de
convida a Secretaria de Saúde e a sua equipe para prestar os devidos esclarecimentos na próxima
Sessão. O senhor presidente constatando não haver mais apartes e o que venha a ser discutido
colocou o requerimento do vereador José Edson em votação e foi aprovado por unanimidade entre
os presentes. Não havendo mais proposições para ser lidas, apreciadas e votadas no período de
Expediente o senhor presidente declara-o encerrado. Para o Período Ordem do Dia o senhor
presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
n° 001/2019 – Institui no Legislativo o título de “Mulher Inspiração” de Lucrécia-RN e dá outras
providências de autoria da vereadora Edilma Soares. Na sequência, o senhor presidente facultou a
propositora para fazer a sua defesa: a vereadora Edilma Soares disse que o projeto supracitado é
para o Legislativo Municipal um evento de homenagem a mulher cidadã lucreciense mediante já ter
o Dia Internacional da Mulher e nada mais justo de ter uma Sessão Solene onde iremos homenagear
as mulheres que foram e são destaques pelo seu modo de ser, no trabalho, de se dispor nos diversos
segmentos que estão inseridas de nossa cidade. Então, segundo o referido Projeto de cada vereador
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terá a oportunidade de homenagear uma mulher e pediu apoio dos colegas vereadores para a
aprovação desse Projeto como forma de valorizar a mulher lucreciense. O senhor presidente
constatando não haver apartes e o que venha a ser discutido colocou o Projeto de Decreto
Legislativo de autoria da vereadora Edilma Soares em votação e foi aprovado por unanimidade
entre os presentes. Em seguida, o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu o
Parecer n° 003/2019 da Comissão de Justiça, Justiça e Redação que apreciou o PROJETO DE LEI
n° 649/2019 – Estima receita e fixa despesa do Orçamento do município de Lucrécia para o
Exercício financeiro de 2020 – analise essa que equivale ao primeiro turno. E como foi favorável,
então, o senhor presidente constatando não haver apartes e o que venha a ser discutido colocou o
Projeto de Decreto Legislativo de autoria Executivo Municipal em votação e foi aprovado por
unanimidade entre os presentes. Conforme pedido pelo vereador Rômulo Soares e foi acatado pelo
senhor presidente fazer a entrega de Moção de Aplausos ao Sargento Rondes e aos seus
comandados do Destacamento de Polícia Militar de nossa cidade, então, o senhor presidente pediu o
vereador Rômulo Soares para conduzir esse processo. O vereador Rômulo Soares ressaltou que esse
momento é uma pequena homenagem aos policiais militais que atuam em nosso município. O
vereador Rômulo Soares disse que teve a satisfação de trabalhar com o Sargento Rondes no
Destacamento de Polícia Militar da cidade de Olho d’água dos Borges e é conhecedor da sua
competência, como também do seu compromisso com a instituição Polícia Militar. O que ressaltou
que não foi em vão o esforço dessa Casa para a sua transferência para o Destacamento de nossa
cidade. O policial e agora vereador Rômulo Soares disse que fique triste dos comentários maldosos
que surgem sobre o policial militar, mas muitos não sabem da dificuldade desses guerreiros. Há
investimentos por parte do Estado para com viaturas, armas que vão dá suporte no seu trabalho, mas
em muitas das vezes esquecem-se do essencial que é a valorização do policial. O vereador ressaltou
que normas policiais não se pode acontecer o que presenciamos nas cidades pequenas do nosso
Estado: um policial de plantão. Onde o mínimo é dois, se tem dois, o mínimo é quatro e assim por
diante. Por essa e outras razões fez esse pedido para o senhor presidente para homenagear o
Destacamento de Polícia Militar, em nome do Sargento Rondes, pois é o Comandante desses
guerreiros que dia a dia zelam pela segurança de nossa cidade, pelo bem estar de nossos munícipes.
O vereador destacou a sua satisfação de ser policial militar ao contrário de alguns colegas que saem
da polícia e falam mal e disse ainda – que tudo que é deve a polícia. Tanto que a instituição o quer
de volta vai dá plantão em Alcaçuz. O vereador disse o que lamenta é que na hora que chegaram as
promoções ele já havia saído. Portanto, parabenizou o Sargento pelos serviços prestados a Polícia
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Militar, bem como a nossa cidade, desejou ao Sargento e todos os seus comandados sucesso na luta
e prestando com muito destreza em nosso município. O senhor presidente disse que não é policial,
mas tem um apreço por esses guerreiros e desde sempre teve uma amizade com todos os policiais
que já passaram por aqui. O vereador José Edson enalteceu o trabalho da Câmara Municipal – a
casa do povo. Destacou a luta que os vereadores e a prefeita assumiu para trazer um Comandante
para a nossa cidade que estava vivendo momentos de instabilidade na segurança e depois de muitos
discussões do Executivo e Legislativo trouxemos um, mas por motivos de saúde teve que sair,
então, surgiu a possibilidade de trazer o Sargento Rondes. O vereador José Edson disse ainda que a
população e a sua família sente-se segura com o trabalho que o Sargento e os seus comandados
veem fazendo na nossa cidade. Por isso, os parabeniza pelos serviços prestados. 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 sete dias do mês de
setembro de dois mil e dezenove.
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