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ATA 719ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 1 

SEVERIANO/RN. 2 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 3 

 4 

Aos vinte e seis 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, Maria Alvaneide, Erinaldo 9 

Correia, e Francisco Assis. Na Ordem do dia leitura da Ata da Sessão Ordinária 10 

anterior. Colocada em votação a Ata foi aprovada por unanimidade dos Vereadores 11 

presentes, leitura do Requerimento nº. 16/2019 que Requer a demolição e a 12 

reconstrução de prédio público para abrigar a sede do FUNPREV, de autoria dos 13 

Vereadores Janduí Pires, Flavianildo Fernandes, Maria Lobo, Francisco Assis, Maria 14 

Alvaneide e Francisco Juraci, leitura do Requerimento nº. 17/2019 que Requer 15 

recuperação da iluminação pública do cemitério da comunidade de Lagoa de Dentro, de 16 

autoria do Vereador Francisco Assis. Iniciadas as discussões do Requerimento nº. 17 

16/2019, o Vereador Janduí Pires defendeu o Requerimento dizendo que o prédio, como 18 

está, não tem como recuperar, por isso a demolição e a construção de um novo prédio 19 

para abrigar o FUNPREV, que hoje funciona em prédio de terceiros, a Vereadora Maria 20 

Lobo complementou dizendo que, como está, o local só serve para uso de drogas, o que 21 

também foi concordado pela Vereadora Maria Alvaneide; O Vereador Erinaldo Correia 22 

disse que Doutor Severiano está sendo demolida, e teme que se mude até a data de 23 

instalação do município, a casa do fomento tem história em Doutor Severiano, e desde 24 

já, se manifesta contra, não compartilha com a demolição; O Vereador Francisco Assis 25 

disse que é melhor se construir no local uma sede para o FUNPREV, disse que certas 26 

coisas o faz pensar que seria melhor deixa as coisa como estão, estradas, prédios, no 27 

prédio em questão não se aproveita nada, aparteado pelo Vereador Erinaldo Correia que 28 

disse que há diferença entre estradas e prédios, Francisco Assis disse que cultura todo 29 

mundo tem, e que ninguém pode pensar que sabe tudo, porque também erra. O 30 

Presidente disse que no estado que está não tem recuperação, Maria Alvaneide ressaltou 31 

que o prédio não deixará de ser patrimônio público não. Colocado em Votação o 32 

Requerimento nº. 16/2019 foi aprovado por 05 (cinco) votos “sim”, a favor, e 1 (um) 33 

voto “não”, contra, votou “não” o Vereador Erinaldo Correia. Iniciadas as discussões do 34 

Requerimento nº. 17/2019, o autor defendeu seu Requerimento disse que a iluminação 35 

no cemitério sempre é importante, e principalmente agora, com a proximidade do dia de 36 

finados que se fazem visitas e celebrações no local, é extremamente necessário; O 37 

Vereador Erinaldo Correia parabenizou o autor com relação a iluminação do cemitério, 38 

disse que falta bom senso a gestão em não construir um cemitério na sede do município, 39 

e que a iluminação tem que ser permanente não só no dia de finados; O Vereador 40 

Flavianildo Fernandes, parabenizou o autor disse que é uma ação extremamente 41 

necessária para a comunidade de Lagoa de Dentro, O Presidente também compactuou 42 

com o autor. Colocado em votação o Requerimento nº. 17/2019 foi aprovado por 43 

unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia o Presidente pediu a leitura da Nota de 44 

Esclarecimento da Secretária de Saúde. Não havendo nada mais a tratar o Senhor 45 

Presidente declarou encerrada a Sessão, e ordenou a mim que lavrasse a presente Ata, a 46 
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qual vai assinada por mim, pelo Presidente e demais Vereadores presentes à Sessão, 47 

Plenário Antônio Evangelista Pessoa em 26 de setembro de 2019. 48 

 49 


