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ATA 720ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 1 

SEVERIANO/RN. 2 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 3 

 4 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove às oito horas da manhã, 5 

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

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, Francisco Assis, Francisco 9 

Juraci, Elias Pinheiro e Manoel Laécio. Na Ordem do dia leitura da Ata da Sessão 10 

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

Vereadores presentes. Leitura do Projeto de Lei nº. 19/2019 que inclui projetos de 12 

atividade e altera unidades orçamentárias da lei n'. 502/2017, de 27 de outubro de 2017, 13 

que dispõe sobre o plano plurianual anual do município de Doutor Severiano para o 14 

quadriênio 2018/2021 e dá outras providências, leitura do Projeto de Lei nº. 20/2019 15 

que estima a receita e fixa a despesa do município de Doutor Severiano para o exercício 16 

de 2020 e determina outras providências, leitura do Projeto de Lei nº. 21/2019 que 17 

autoriza o município a desapropriar para os fins que especifica, leitura do Projeto de Lei 18 

nº. 22/2019 que fixa valor dos serviços e tarifas de água e esgoto do SAAE e dá outras 19 

providências, leitura do Projeto de Lei nº. 23/2019 que cria tarifa zero, de água e esgoto 20 

e dá outras providências, todos de autoria do Executivo Municipal, leitura do 21 

Requerimento nº 18/2019 que requer reforma na Quadra de Esporte da Comunidade de 22 

Lagoa de Dentro, de autoria do Vereador Francisco Assis de Oliveira. O Presidente 23 

informou que o Projeto de Lei nº. 20/2019 seria concedido vista coletiva para que todos 24 

pudessem estudar melhor o assunto, o Vereador Francisco Assis aproveitou para pedir 25 

vista ao Projeto de Lei nº. 22/2019, e o Vereador Manoel Laécio pediu vista aos 26 

Projetos de Lei nº. 21/2019 e 23/2019. O Presidente concedeu vista coletiva aos 27 

Projetos de Lei nº. 21/2019, 22/2019 e 23/2019, e os mesmos foram retirados de pauta.   28 

Iniciadas as discussões do Projeto de Lei nº. 19/2029, a Vereadora Maria Lobo leu o 29 

Relatório e o Parecer da Comissão que foi favorável à aprovação. Colocado em votação 30 

o Projeto de Lei nº. 19/2019 foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 31 

Iniciadas as discussões do Requerimento nº. 18/2109, o autor, Francisco Assis defendeu 32 

seu Requerimento dizendo que é notável que aquela quadra precisa de reforma, 33 

destacou a multifunção que tem uma quadra, além da pratica de esporte, disse que 34 

conversou com o gestor, e elogiou o evento evangélico que aconteceu lá que foi muito 35 

bonito e uma benção, pediu para acrescentar no Requerimento a construção de 36 

banheiros, que não é tão difícil de construir lá; O Vereador Flavianildo Fernandes 37 

parabenizou o autor, destacou que o vento no teto daquela quadra oferece risco 38 

principalmente à noite; A Vereadora Maria lobo disse que fica feliz com a preocupação 39 

do colega Vereador e destacou a necessidade dos banheiros principalmente para as 40 

mulheres, disse que sempre pede a construção da quadra para a escola e a Comunidade 41 

do Frade, que dá outra qualidade de vida para os alunos e para a população da 42 

Comunidade; O Vereador Manoel Laécio destacou a importância desta Casa, citou o 43 

orçamento que acabou de ser apresentado, é de onde se pode ter os recursos para esses 44 

serviços, disse que esta quadra como a do Jardim assim que foram feitas já precisavam 45 

de reformas, esta casa precisa fiscalizar a construção, porque os recursos vem para ser 46 
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feito um serviço duradouro, temos que fiscalizar; O Vereador Francisco Juraci 47 

parabenizou o autor, e destacou que a primeira coisa é fechar a quadra, porque isso 48 

facilita o controle do fiscal, basta ver a quadra do Merejo e do Jardim, falou de obras 49 

que foram feitas Comissões para fiscalizar e que não deram em nada, foi esclarecidos 50 

que as Comissões foram para as obras dos banheiros e da passagem molhada da 51 

Macaúba; Manoel Laécio disse que integrou a Comissão das Casas a pedido do gestor 52 

na época, mais que os recursos do Governo Vilma Maia não vieram para se finalizar a 53 

obra, nos banheiros destacou que se usavam pouco cimento, disse que pode não ter sido 54 

feito Relatório, mais que alguns banheiros foram refeitos, na passagem molhada 55 

reclamou na época da forma que estava sendo construída, e hoje ela já está com 56 

problemas; O Presidente parabenizou o autor, disse que a culpa tem que ser dividida 57 

entre todos, inclusive dos Vereadores para fiscalizar estas obras. Colocado em votação o 58 

Requerimento nº. 18/2019 foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 59 

Encerrada a Ordem do Dia o Presidente pediu a leitura do convite das Igrejas 60 

Evangélicas, em nome da Assembleia de Deus aos Vereadores para os eventos em 61 

comemoração ao Dia do Evangelho. Não havendo nada mais a tratar o Senhor 62 

Presidente declarou encerrada a Sessão, e ordenou a mim que lavrasse a presente Ata, a 63 

qual vai assinada por mim, pelo Presidente e demais Vereadores presentes à Sessão, 64 

Plenário Antônio Evangelista Pessoa em 10 de outubro de 2019. 65 

 66 


