
 

1 
 

 

 

Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Lucrécia. Aos quinze dias do mês de 

Outubro 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, 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. Em 

conformidade com o Regimento Interno dessa Casa de Leis que rege que em Sessão Extraordinária 

todo o Período da Sessão será destinado a Pauta que foi objeto da Convocação. Ainda apresentou e 

agradeceu a presença da Prefeita Ceição Duarte, as professoras Maria da Luz Duarte e Edna 

Queiroz diretora e vice, respectivamente, da Escola Estadual Josefina Xavier Então, o senhor 

presidente apresentou e a colega Joilma leu PROJETO DE LEI n° 650/2019 – Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a adquirir bem imóvel através de desapropriação amigável e/ou judicial e 

dá outras providências. O senhor presidente concedeu a palavra para a Prefeita para fazer a sua 

justificativa: a senhora prefeita inicialmente saudou ao senhor presidente, aos demais vereadores e 

as professoras Maria da Luz Duarte e Edna Queiroz. Em seguida, agradeceu a disponibilidade dos 

vereadores presentes a esta Sessão, pois é de seu conhecimento do termo legal para um certo 

período de antecedência, mas também reconhece com o supracitado Projeto de Lei requer urgência 

e é um bem para o nosso município e agradeceu a sensibilidade de todos os presentes por até ao seu 

chamado. A Prefeita explicou de uma maneira bem simples – o Projeto em questão trata-se da 

compra de um terreno para a construção de uma quadra para Escola Estadual Josefina Xavier. 

Então, talvez muito se perguntem por que o município vai fazer uma compra sendo que a Escola é 

do Estado e a obra a qual vai se submeter é de esfera estadual, então ela explicou o motivo: a Escola 

foi contemplada com uma obra e nessa obra está inclusa a construção de uma quadra e essa obra foi 

efeito ainda da gestão de Vagner enquanto Secretário de Estado. E na época Vagner disse a Prefeita 

que se conseguir uma alocação de um terreno próximo a Escola. Então, esta seria contemplada com 

a reforma. E mediante essa declaração a Prefeita disse que ficou feliz com isso, pois é mais uma 

alternativa e sabe da dificuldade de realização de lazer e até mesmo a prática de esporte por uma 

parte da nossa população, pois só temos o Ginásio e algumas vezes tem que se deslocar para as 
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Comunidades de Várzea Grande e Cacimba de Vaca. E comprometeu-se em procurar, mas adiantou 

que seria fácil a aquisição, primeiro: o município não tem esse terreno, pois se ele tivesse doaria 

sem nenhum problema; e segundo: não há recursos em caixa para a compra. Pois, recentemente 

compramos um terreno para a construção de uma Escola Municipal e outro para a construção de um 

cemitério uma das maiores necessidades de nosso município. E com a mudança de governo e 

secretario recebemos a informação de que o Estado não tem condições de adquirir esse terreno. E 

recebeu outra informação que se não tivesse como a Escola ou o Município adquirir esse terreno a 

Escola perderá a obra por inteiro. Tanto a Escola daqui, como as demais que foram licitadas. Então, 

a Prefeita disse que em conversa com o Secretário de Estado de Educação que se comprometeu em 

o município dá uma contrapartida para a aquisição do terreno. Então, teve uma reunião com 

Secretário de Educação esses dias e ele disse que estava vendo a possibilidade da exclusão da 

quadra do projeto então foi que a Prefeita disse que firmou um compromisso com ele que ia fazer 

dentro das possibilidades do município a aquisição do terreno. E estamos correndo contra o tempo, 

pois, o contrato com a empresa licitada tem que ser assinado e publicado até o dia dezessete deste 

mês. Para que o tramite de Cartório seja concluído precisa desse Projeto de Lei aprovado pelo 

Plenário e ainda sancionado – explicou a Prefeita. Com esse Projeto aprovado estaremos no futuro 

fazendo uma Seção para uso do Estado num período de vinte e cinco anos e neste documento não 

será apenas usado de uso exclusivo da Escola, mas todo o município de forma controlada. O Senhor 

presidente disse que costuma falar que Lucrécia não brincar na forma de administrar, pois há uma 

compreensão parte do Legislativo sempre que necessário para uma reunião que vise o bem do nosso 

município estamos reunidos e prontos para ajudar o Executivo. O vereador José Edson saudou o 

senhor presidente e os demais vereadores, a Prefeita e as professoras Maria da Luz e Edna. Disse 

que não poderia falta essa Sessão, apesar de está em Caicó, mas fez questão de vim para 

testemunhar que recebeu a ligação do Secretario Adjunto de Educação para como vereador desse 

município dá uma força nesta questão. Fez menção da valorização da Educação por parte da 

administração da Prefeita e que as duas Escolas Estaduais de nosso município estão inclusas nessas 

obras pelo RN Sustentável através de Vagner Araújo. Pois, a aquisição dessa obra é de extrema 

importância. O vereador disse que Secretario disse que os técnicos já estavam autorizados para 

fazer o corte da quadra, mas através da intervenção da Prefeita isso não ocorreu. E vereador falou 

para o Secretário que falou em nome da Câmara que o que poderia ser feito ia ser realizado, pois 

essa obra é de extrema importância para o município. A vereadora Edilma Soares saudou o senhor 

presidente e os demais vereadores, a Prefeita e as professoras Maria da Luz e Edna. A vereadora 
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disse do seu orgulho e se emociona com o gesto da Prefeita. Pois, outro administrador poderia até 

dizer que por ser uma escola do Estado dizer que não tem nada haver. Ou seja, não vou investir 

dinheiro do município em obras estaduais e deixaria passar. Então, essa ação é um orgulho para o 

nosso município, pois a nossa Prefeita tem uma visão de futuro muito ampla. Ela tem os olhos fitos 

na Educação e que essa obra o município não poderia perder. A escola é do Estado, mas os alunos e 

funcionários são do nosso município. Isso demonstra uma preocupação com a nossa população. 

Para finalizar, parabenizou a Prefeita pelo seu gesto, pela sua batalha frente esses desafios e busca 

sempre um jeito para não passar algo que vem beneficiar o nosso município e parabenizou a Escola. 

O vereador Rômulo Soares saudou o senhor presidente e os demais vereadores, a Prefeita e as 

professoras Maria da Luz e Edna. O vereador ressaltou que as coisas estão “chovendo de baixo para 

cima”, pois diante da situação caótica que está o nosso para a aquisição de uma obra como essa é 

necessário que o município compre um terreno para complementar essa obra. O vereador ressaltou 

que a Prefeita Ceição está dando uma aula de gestão e administração. Talvez se ficasse na 

Governadoria seria um exemplo ao contrário do que está ocorrendo por lá. O RN Sustentável está 

jorrando dinheiro e qual seria a diferença acrescentar cinquenta ou sessenta mil nessa obra, mas 

infelizmente o Estado não ver dessa forma. Mas, na questão política em Lucrécia há um diferencial 

quando é uma questão para o bem do nosso povo não existem adversário, partido, todos são 

serventuários do nosso povo, ou seja, somo comprometidos com o bem estar do nosso município. E 

essa Casa não poderia deixar de atender ao chamado da Prefeita, mesmo que em cima da hora e 

deixar uma obra, essencialmente, da Escola escapar. Pois, vai beneficiar a Escola, alunos e 

professores e o nosso município que vai gera emprego e o município vai recolher imposto. Para 

finalizar parabenizou a Prefeita por abraçar essa causa e ter conseguido em tempo hábil o 

andamento do processo, pois a pressão é muito grande. Mediante os comentários foram  favoráveis, 

então, o senhor presidente constatando não haver apartes e o que venha a ser discutido colocou o 

Projeto de Lei em votação e foi aprovado por unanimidade entre os presentes. A Professora Maria 

da Luz saudou o senhor presidente e os demais vereadores, a Prefeita e as professora Edna. A 

Professora disse que não poderia deixar essa oportunidade de externalizar a nossa alegria pelo ato 

que está sendo feita pela Prefeita. Como forma de agradecimento vai organizar um evento na Escola 

para tornar público o que hoje está sendo feito. Então, agradeceu a Prefeita e comentou que a Escola 

sem acreditar nesse ato dela, porque essa reforma é padrão dos Institutos Federais (IFs) e a Escola 

ficará muito linda e a quadra será de grande valia, pois os nossos jogos serão realizados agora a 

partir de então na própria escola já que encontramos dificuldade de realizá-los no ginásio. A 
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professora ressaltou que esse ato é tão grandioso, pois tem Escola que necessita de algo simples de 

contrapartida do município e estão encontrando dificuldades para fazer, mas aqui tem sido 

diferente. Para finalizar agradeceu mais uma vez a Prefeita e os vereadores presentes. Portanto, não 

havendo mais a tratar o senhor presidente, agradeceu a presença de todos deu por encerrada à 

Sessão Extraordinária 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, quinze dias do mês de 

outubro de dois mil e dezenove. 

 


