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 ATA 718ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 1 

SEVERIANO/RN. 2 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 3 

 4 

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

manhã, esta Casa Legislativa esteve reunida em Sessão Ordinária sob a presidência do 6 

Vereador Janduí Pires Dantas, o mesmo abriu a Sessão pedindo a proteção de DEUS, e 7 

verificando haver quórum legal declarou aberta a Sessão, como ato inicial nomeou os 8 

Vereadores presentes: Flavianildo Fernandes, Maria Lobo, Elias Pinheiro, Francisco 9 

Juraci, Maria Alvaneide, Erinaldo Correia, Manoel Laécio e Francisco Assis. Na Ordem 10 

do dia leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior. Colocada em votação a Ata foi 11 

aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Leitura do Requerimento de 12 

Urgência nº. 005/2019, que pede urgência urgentíssima para o Projeto de Lei nº. 13 

18/2019, de autoria do Executivo Municipal, leitura do Projeto de Lei nº. 18/2019, que 14 

concede anistia à contribuinte do IPTU e dá outras providências, de autoria do 15 

Executivo Municipal, leitura do Requerimento nº. 13/2019 que, requer arborização 16 

urbana em espaços públicos de Doutor Severiano/RN, com plantas nativas ornamentais 17 

e urbanas, de autoria do Vereador Janduí Pires, leitura do Requerimento nº. 14/2019, 18 

que requer a demolição do prédio da antiga escola da Vila Nogueira para a construção 19 

de uma academia pública para idosos, de autoria do Vereador Flavianildo Henrique 20 

Fernandes, leitura do Requerimento nº. 15/2019, que requer recuperação e limpeza de 21 

poços artesianos na Lagoa de Dentro, de autoria do Vereador Francisco Assis de 22 

Oliveira. O Vereador Erinaldo Correia justificou sua ausência na sessão solene. Após a 23 

leitura das matérias o Vereador Manoel Laécio questionou a transmissão para dar 24 

ciência ao povo pedindo autorização para transmissão de suas falas e de quem mais 25 

autorizar, o que foi concedido pelo presidente. Colocado em votação, o Requerimento 26 

nº. 05/2019 foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Iniciadas as 27 

discussões do Projeto de Lei nº. 18/2019, o Relator da matéria Vereador Flavianildo 28 

Henrique leu o Relatório e o Parecer da Comissão que foi favorável à aprovação; O 29 

Vereador Manoel Laécio disse que o Projeto é importante, mais chega depois de 30 

atropelar o contribuinte com o maior aumento da história, mais será a favor deste, 31 

porque o que for para melhorar a situação do contribuinte ele apoia, sugeriu reanalisar e 32 

emendar o Código Tributário; O Vereador Francisco Juraci esclareceu que a alíquota de 33 

área construída é de 0,50% (meio) por cento do valor do imóvel, e do terreno é de 1% 34 

(um) por cento; A Vereadora Maria Lobo disse que não existe caixa preta não, quanto 35 

ao IPTU, está caro, mais o valor é calculado pelo valor do imóvel, o aumento foi alto 36 

por ficou-se anos sem atualização do valor do imóvel; O Vereador Erinaldo Correia 37 

disse que o assunto do IPTU vem sendo discutido diuturnamente, a Lei do Código 38 

Tributário ele não estava aqui, mais pretende apresentar emendas, a anistia é válida mais 39 

quem não pagou não foi porque não quis, e sim porque não puderam, imaginem o deste 40 

ano, que veio com esse aumento, acredita que mesmo com a prorrogação da data não 41 

haverá muitos pagamentos, e as pessoas procurarão via judicial, que o valor fosse 42 

parcelado em parcelas amenas, apoiará o Projeto porque se for para melhorar para as 43 

pessoas também apoia; O Vereador Francisco Assis disse que é notório a preocupação 44 

do Severianense que quer o bem do município, mais também é notório os que torcem 45 

para dar errado, vamos olhar as ações, a qualidade de vida, as obras que retornam em 46 

benefícios da população, disse que procurou a prefeitura e foi explicado como é feito o 47 
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cálculo do seu imóvel, sabe que tem gente com dificuldades, mais tem gente com 100 48 

terrenos e que pode pagar; A palavra foi passada ao Procurador do município Doutor 49 

Carlos Alberto, disse que já fez esclarecimentos nesta Casa e até reconheceu que o 50 

aumento foi alto, respondendo ao Vereador Erinaldo Correia disse que em torno de 50% 51 

dos contribuintes já pagaram, em decisão do Supremo foi determinado punições para os 52 

gestores que não cobrarem e não atualizarem valores de impostos, inclusive IPTU, 53 

quanto a anistia, disse que há anistia de empréstimos rurais e ninguém considera 54 

político, e disse que ninguém elogia as ações, O Vereador  Erinaldo aparteou dizendo 55 

que nos anais desta casa consta elogios seus, inclusive ao SAAE, e que na gestão do 56 

procurador, ele foi o que mais o defendeu; A Contadora da Câmara fez esclarecimento 57 

sobre o IPTU, citou o site meu município, que traz dados de receita e execução 58 

orçamentária do município, disse que o fato da atualização ter sido alto é pelo fato de 59 

não ter sido atualizado anualmente. O Presidente destacou que aqui nesta Casa não 60 

existe caixa preta, aqui se presa pela transferência, não podemos é fazer daqui palanque 61 

político. Colocado em votação o Projeto de Lei nº. 18/2019 foi aprovado por 62 

unanimidade dos presentes. Iniciadas as discussões do Requerimento nº 14/2019 o autor 63 

Flavianildo Fernandes defendeu seu Requerimento, disse que o prédio do antigo grupo 64 

da Vila Nogueira, em reunião com os moradores a maioria é a favor da demolição do 65 

prédio que está deteriorado e sem uso para dar um melhor destino a área, como uma 66 

academia pública para idosos; O Vereador Erinaldo Correia disse que o Vereador 67 

Flavianildo sempre trouxe Requerimentos aqui que foram acompanhados por ele, mais 68 

este não poderá acompanhar, disse que em gestão anteriores existiam muitos prédios 69 

que foram feitos por outros, e hoje foram demolidos e não contam mais a história, disse 70 

que lá na vila tem muitos terrenos inclusive do gestor que servem para construção, e que 71 

se desse outra destinação ao prédio; O Vereador Manoel Laécio disse que vai fazer suas 72 

as palavras do Vereador Erinaldo, disse que para se fazer um loteamento hoje é preciso 73 

deixar 20% da área para essas construções, falou da praça que já existe lá praticamente 74 

sem uso, porque foi mal feita, disse que a estrutura do prédio em questão está boa, falta 75 

conservação, a gestão pode doar aquele prédio para a Comunidade da vila Nogueira, se 76 

o Requerimento for para doação da área terá o seu apoio: O Vereador Francisco Juraci 77 

pediu para que o requerimento peça banheiros na construção da academia, pois essa é 78 

uma dificuldade em nosso locais públicos; A Vereadora Maria Lobo disse que Manoel 79 

Laécio quando era do grupo, era quem sugeria que se fizesse a doação da casa a ela, 80 

Laécio disse que citou apenas como exemplo; O Vereador Francisco Assis disse que 81 

testemunhou pedidos da comunidade ao gestor, e não apresentou porque esperou Nildo, 82 

o povo da Vila, crianças e idosos merecem o nosso respeito, se não for a academia que 83 

seja outra destinação, mais o prédio não tem condições de ficar lá; O Vereador Elias 84 

Pinheiro disse que já apoio outros Requerimentos do autor, e não é contra a construção 85 

da academia, mais sim da demolição, o prédio poderia ser aproveitado, tem áreas lá que 86 

podem ser doadas ou vendidas para essa construção; O Presidente disse que certas 87 

reformas é melhor demolir e construir novamente. Colocado em votação o 88 

Requerimento nº. 14/2019 foi aprovado por 6 (seis) votos “sim”, a favor, e 3 (três) votos 89 

“não”, contra, votaram contra os Vereadores: Manoel Laécio, Erinaldo Correia e Elias 90 

Pinheiro. Iniciada as discussões do Requerimento nº. 13/2019 o autor Janduí Pires 91 

defendeu o Requerimento dizendo que um grupo de alunos o procurou, que estão com 92 

um projeto escolar para arborização, e o requerimento seria uma das ações do projeto, 93 

realmente pode-se ter um olhar mais aprimorado neste sentido; o Vereador Manoel 94 
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Laécio disse que o Requerimento é bem-vindo, disse que fotos antigas das nossas praças 95 

com coisas simples eram bem mais arborizadas, disse que aquela arborização na 96 

passarela ele avisou que não funcionava, que o Requerimento inclua coletoras de lixo 97 

seletivo; Flavianildo parabenizou o autor; Erinaldo Correia também parabenizou o autor 98 

e os alunos da escola que tiveram esta iniciativa, essa deve ser a preocupação de 99 

qualquer gestor, mas o Requerimento é válido; Maria Lobo parabenizou os jovens pelo 100 

projeto, quanto mais arborização melhor; Francisco Assis também parabenizou a ideia 101 

brilhante deste grupo de alunos, são de ideias assim que o nosso município precisa. 102 

Colocado em votação o Requerimento nº. 13/2019 foi aprovado por unanimidade. 103 

Iniciadas as discussões do Requerimento 15/2019 o autor Francisco Assis disse que a 104 

Comunidade de Lagoa de Dentro já sofre o período de escassez de água, e esse três 105 

poços ajudam muito a Comunidade no abastecimento de água daquela população; O 106 

Vereador Manoel Laécio disse que os poços que estão no Requerimento são poços 107 

velhos, disse que não conta os canos que já tirou desses poços, conseguiu um cata-vento 108 

para o posso de Aldemir e quando da instalação ele estava cheio de pedras; Flavianildo 109 

disse que moradores da Comunidades já tinham entrado em contato com ele justamente 110 

por providências nestes três poços; Erinaldo parabenizou o autor, falou da dificuldade 111 

de acesso a água nestas Comunidades serranas; Elias Pinheiro parabenizou Assis por 112 

sua preocupação com o seu Requerimento porque sabe da dificuldade, e pediu também 113 

para registrar a solicitação sua de iluminação pública no poste ao lado do portão da 114 

garagem pública, que serve também aos moradores desta rua. Colocado em votação o 115 

Requerimento nº. 15/2019 foi aprovado por unanimidade. O Presidente leu um convite 116 

do FUNPREV aos vereadores para palestras e explanação dos investimentos do fundo. 117 

Não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão, e 118 

ordenou a mim que lavrasse a presente Ata, a qual vai assinada por mim, pelo 119 

Presidente e demais Vereadores presentes à Sessão, Plenário Antônio Evangelista 120 

Pessoa em 19 de setembro de 2019. 121 

 122 


