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ATA 717ª DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 1 

SEVERIANO/RN. 2 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 3 

 4 

Aos cinco dias do mês setembro do ano de dois mil e dezenove às oito horas e trinta 5 

minutos da manhã, esta Casa Legislativa esteve reunida em Sessão Solene sob a 6 

presidência do Vereador Janduí Pires Dantas, o mesmo abriu a Sessão pedindo a 7 

proteção de DEUS declarou aberta a Sessão, como ato inicial nomeou os Vereadores 8 

presentes: Flavianildo Fernandes, Maria Lobo, Elias Pinheiro, Francisco Juraci e Maria 9 

Alvaneide. Em ato continuo o Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença, 10 

e informou o objetivo da Sessão Solene que é em homenagem ao Dia do Profissional de 11 

Educação Física, comemorado dia primeiro de setembro, e na ocasião serão 12 

homenageados os Profissionais de Educação Física do nosso município. Na sequência 13 

convidou os Ilustríssimos Professores Mestres em Educação Física da UERN – 14 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, os Senhores Francisco Gama da Silva e 15 

Marcos Antônio da Silva a também comporem a Mesa, e aos Profissionais de Educação 16 

Física do município de Doutor Severiano a tomarem os assentos reservados à frente do 17 

Plenário. Passou-se a palavra ao Secretário da Casa para a leitura de um breve relato 18 

sobre a Educação Física seus profissionais e a importância da atividade na sociedade; 19 

em seguida a palavra foi passando ao Senhor Antônio Pereira Neto (Lúcio Neto), que 20 

junto com os demais colegas coordenaram e executaram a 1ª Semana dos Profissionais 21 

da Educação Física Severianense – SEPEFIS, fazendo um relato das atividades 22 

desenvolvidas; O Presidente convidou o Mestre Marcos Antônio da Silva a fazer uso da 23 

palavra, o Professou falou das conquista da classe, da importância dos profissionais na 24 

sociedade e dos desafios que estão pela frente, parabenizou os profissionais 25 

severianenses destacando que a grande maioria foram seus alunos na UERN e hoje são 26 

valorosos profissionais atuando no mercado de trabalho; O Presidente convidou o 27 

Mestre Francisco Gama da Silva a fazer uso da palavra, o Professou também 28 

parabenizou os profissionais da Educação Física, agradeceu e elogiou a iniciativa desta 29 

Casa Legislativa e dos Vereadores, falou da relação que tem com o município e de 30 

outros momentos que esteve aqui como na Conferência Municipal de Esportes, destacou 31 

a iniciativa dos profissionais com a 1ª Semana dos Profissionais da Educação Física 32 

Severianense – SEPEFIS, que isso possa ser repetir nos próximos anos, mostrando a 33 

importância da Educação Física na saúde, na vida e no bem estar das pessoas. O 34 

Presidente passou então a convidar os profissionais severianenses na Educação Física, 35 

um a um, a virem receber um Certificado em homenagem ao seu dia, sendo eles: 36 

Antônia Janeina da Silva Bento, Jéssica Maria da Silva Bento, Sebastiana Fernanda 37 

Marques Bessa, Elvis Alves Ferreira Bandeira, José Flávio Falcão, Ana Gilzelda de 38 

Oliveira Alves, Deys Danniely de Lima Oliveira Silva, Antônio Pereira Neto, Francisco 39 

Edson da Silva, Breno Almeida de Oliveira e Francisco Marcos de Souza, também 40 

foram homenageados os Mestres: Marcos Antônio da Silva e Francisco Gama da Silva, 41 

e o Departamento de Educação Física da UERN. Após a entrega dos Certificados o 42 

Presidente passou a palavra ao Vereador Flavinildo Henrique Fernandes que 43 

parabenizou a classe como um todo, falou da relação que tem com estes profissionais 44 

principalmente por ser amante do futebol e de outros esportes, destacou, um a um, a 45 

contribuição que cada um desses profissionais severianenses vem dando ao município e 46 

a população, desde crianças e jovens a adultos e idosos, em outro momento o Vereador 47 
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Flavianildo Fernandes pediu para registrar também sua homenagem aos profissionais: 48 

Francisco Edson, Marcos de Souza e Breno Almeida. O Presidente convidou o 49 

Secretário de Educação José Nilton de Souza a fazer uso da palavra, o Secretário 50 

parabenizou os profissionais e os Mestres, e destacou a Educação Física como 51 

ferramenta pedagógica e como meio de inclusão, se colocando à disposição para o 52 

enfrentamento deste desafios; A palavra foi passada a Senhora Maria Joveli 53 

coordenadora do Selo Unicef, que falou da importância da atividade de Educação 54 

Física, tanto nos selos já conquistados anteriormente pelo município, como no que 55 

atualmente se almeja conquistar, parabenizou a todos. O Presidente Janduí Pires 56 

convidou o Vice-Presidente Flavianildo Fernandes a assumir os trabalhos da Mesa, 57 

Flavianildo cumprimentou a todos e passou a palavra ao Vereador Janduí Pires para seu 58 

pronunciamento, Janduí Pires elogiou o trabalho de todos, e destacou a rede de ensino 59 

municipal, que vai desde a creche e a pré-escola, passando pelo ensino fundamental I e 60 

II, e o ensino médio, tendo a educação física inserida nesse contexto, alunos estes, que 61 

ao final, aqueles que tem vocação, irão para a UERN, para as mãos destes dois Mestres 62 

que os transformarão em Profissionais de Educação Física, como é o caso destes 63 

profissionais ora homenageados, disse que esta Casa estará sempre de portas abertas 64 

para os profissionais e para os Mestres. Encerrado o pronunciamento o Senhor 65 

Francisco Edson pediu a palavra para um agradecimento final, no que foi concedido. O 66 

Presidente pediu a todos para ficarem em posição de respeito para a execução do Hino 67 

Nacional e do Hino do Município. Não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente 68 

declarou encerrada a Sessão, e ordenou a mim que lavrasse a presente Ata, a qual vai 69 

assinada por mim, pelo Presidente e demais Vereadores presentes à Sessão, Plenário 70 

Antônio Evangelista Pessoa em 05 de agosto de 2019. 71 


