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ATA 721ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 1 

SEVERIANO/RN. 2 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 3 

 4 

Aos dezessete dias do mês de outubro 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, Francisco Assis, Manoel 9 

Laécio, Maria Alvaneide e Erinaldo Correia. 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. Os Projetos de Lei nº. 21/2019 e 22/2019 foram dados como 12 

lidos, leitura do Projeto de Lei n°. 24/2019, que institui o fundo municipal de fomento 13 

ao empreendedorismo - CRESCER, e dá outras providências, leitura do Projeto de Lei 14 

nº. 25/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo de cooperação 15 

técnica com órgãos do Governo Federal e/ou Estadual e dá outras providências, leitura 16 

do Requerimento de Urgência Urgentíssima nº. 06/2019, todos de autoria do Executivo 17 

Municipal, leitura da Emenda Modificativa nº. 02/2019 de Autoria do Vereador 18 

Francisco Assis, leitura da Emenda Modificativa nº. 03/2019 de autoria do Vereador 19 

Manoel Laécio. O Vereador Flavianildo Fernandes pediu vista ao Projeto nº. 24/2019 e 20 

o Presidente concedeu vista coletiva. A palavra foi cedida ao Prefeito que, fez 21 

esclarecimentos sobre os Projetos, primeiro sobre o Projeto nº. 25/2019, na sequencia 22 

sobre o Projeto nº. 22/2019, e o Projeto nº. 21/2019, citou o programa habitacional do 23 

Governo do Estado, onde Doutor Severiano foi contemplado com quatorze unidades, 24 

disse que a gestão do programa não é do município, e sim o Estado, ao município cabe 25 

apenas disponibilizar a área e fazer o cadastro dos beneficiários, a urgência se dá porque 26 

se o município não cumprir com suas obrigações outro município entrará no seu lugar, 27 

quanto ao valor quem determina é a justiça, e a lei estipula os valores cadastrados do 28 

imóvel; O Vereador Manoel Laécio pediu para que o Prefeito ficasse para a discussão. 29 

Colocado em votação o Requerimento de Urgência nº. 06/2019 foi aprovado por 30 

unanimidade. Iniciada as discussões do Projeto de Lei nº. 25/2019, o Relator Vereador 31 

Flavianildo Fernandes leu o Relatório e o Parecer da Comissão que foi favorável a 32 

aprovação; O Vereador Erinaldo Correia disse que se vê a necessidade diante das 33 

circunstâncias que aparecem. Colocado em votação o Projeto de Lei nº. 25/2019 foi 34 

aprovado por unanimidade. Iniciadas as discussões do Projeto de Lei nº. 22/2019, e da 35 

Emenda Modificativa nº. 02/2019, o Relator Vereador Francisco Assis leu o Relatório e 36 

o Parecer que foi favorável à aprovação; O Vereador Erinaldo Correia pediu 37 

esclarecimentos sobre qual seria o valor anterior, foi esclarecido que depois da criação 38 

do SAAE é o primeiro projeto que trata das tarifas de serviços; O Vereador Francisco 39 

Assis defendeu sua Emenda, que suprime duas tarifas de serviços; O Vereador Manoel 40 

Laécio, disse que o Projeto era para ter também a tarifa do serviço de esgotamento 41 

sanitário num só projeto, mais, se não veio deve vir em outro projeto. Colocado em 42 

votação a Emenda nº. 02/2019 foi aprovado por unanimidade. Colocado em votação o 43 

Projeto de Lei nº. 22/2019 foi aprovado por unanimidade. Iniciadas as discussões da 44 

Emenda nº. 03/2019 o Vereador Manoel Laécio defendeu sua Emenda, dizendo que 45 

após ouvir o gestor, onde ele usou o programa das 14 unidades habitacionais que estão 46 

chegando, disse que  quando o Projeto chega aqui nesta Casa, ele é um Projeto, mas 47 
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quanto sai ele é uma Lei, é preciso tomar cuidado, a base é maioria, mais ele está aqui 48 

para discutir, um Projeto precisa ser equilibrado, é preciso critério, esse projeto tem uma 49 

abrangência grande, o código tributário tem que ser revisto, com redução de alíquotas, 50 

disse que o gestor é dono de 40% dos terrenos arredor de Doutor Severiano, aqui na Rua 51 

Francisca Dário ele tem os terrenos necessários para atender para o programa, por isso 52 

se justifica sua Emenda, falou sobre o aumento do tempo que a área foi comercializada, 53 

falou da mudança que estipula a obrigatoriedade da finalidade da desapropriação, e 54 

sobre o valor dos imóveis, citou dois terrenos rurais como o de Zé Florêncio e o de Zé 55 

de Jandira que já se encontram dentro da área urbana; O Vereador Erinaldo Correia 56 

disse que temos que tomar cuidado para não criar leis que no futuro nos causem 57 

problemas, não podemos pensar somente no momento, a Emenda atende para que nós 58 

tenhamos um Projeto melhor, para atender a população em geral; O Vereador Janduí 59 

Pires fez esclarecimentos sobre a necessidade de apreciação da matéria, pois a 60 

quantidade de pessoas carentes necessitando ser beneficiados é grande, e rebateu as 61 

mudanças que a Emenda traz. Colocado em votação a Emenda Modificativa nº. 03/2019 62 

foi rejeitada por 02 (dois) votos “Sim” e 05 (cinco) votos “Não”, votaram Sim a 63 

Emenda, os Vereadores Erinaldo Correia e Manoel Laécio. O Vereador Erinaldo 64 

Correia rebateu o posicionamento dos colegas em vista da Emenda que tenta melhorar o 65 

projeto. Colocado o Projeto de Lei nº. 21/2019 em discussão o Vereador Manoel Laécio 66 

destacou a fala do Vereador Erinaldo Correia sobre a emenda, e disse que o projeto 67 

autoriza a desapropriação amigável ou não, acredita que até o gestor vai vender os dele 68 

na rua Francisca Dária, a desapropriação não pode ser assim comprar porque quer 69 

comprar, voltou a reforçar que é preciso revisar o código tributário, e disse que o projeto 70 

como está deixa proprietários em risco; O Vereador Erinaldo Correia disse que, o que já 71 

foi discutido não tira sua preocupação com os proprietários que podem ser prejudicados 72 

com ele, o projeto fica muito aberto, alguém pode usar o fato de quem votou e não 73 

votou, sem esclarecer os motivos e dizendo inverdades como já aconteceu com 74 

referência ao calçamento do Merejo, pediu questão de ordem para esclarecer que não 75 

tirou ninguém de emprego na escola Cristovão Colombo, quanto ao projeto são essa as 76 

suas preocupações; O Vereador Janduí Pires disse que pessoas de outros municípios 77 

perderão o convênio pelo fato de não cumprir as exigências pedidas. Colocado em 78 

votação o projeto foi aprovado por 05 (cinco) votos “Sim” e 02 (dois) votos “Não”, 79 

votaram Não ao Projeto, os Vereadores Erinaldo Correia e Manoel Laécio. Encerrada a 80 

Ordem do Dia o Vereador Flavianildo fez uso da palavra para elogiar os eventos 81 

ocorridos no município, em especial o Dia do Evangelho, e destacou o dia do Vereador, 82 

registrou também o Dia do Professor no dia 15/10 citando os dois colegas da área 83 

Alvaneide e Erinaldo, e destacou sua esposa e a do presidente que também são 84 

professoras,  leu uma mensagem de congratulações a classe, foi aparteado pelo 85 

Vereador Erinaldo que disse que os pensamentos do colega vão de encontro aos seus, 86 

disse que o colega está sendo coerente com uma classe que sempre é deixada de lado, e 87 

parabenizou o Vereador e os profissionais da educação, também foi aparteado pela 88 

Vereadora Alvaneide que agradeceu a citação do colega, e falou como é árdua e 89 

gratificante a profissão de professor, Flavianildo agradeceu os apartes; O Vereador 90 

Manoel Laécio usou a palavra para falar sobre a previdência social, disse que a 91 

população de Doutor Severiano é produtiva e criativa, aqui se faz a diferença no INSS 92 

digital não só agora no governo Bolsonaro, mais antes com Ozimar e os sindicatos que 93 

davam apoio, onde Doutor Severiano e mais alguns, iniciado em 2017 até ontem foi 94 
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encaminhados 179 salários maternidades, 40 pensões por mortes, 180 aposentadorias, 95 

169 aux. Doenças,  qualquer cidadão que tenha direito foi atendido sem discriminação, 96 

os servidores do sindicato não recebem nem um salário mínimo embora merecessem, 97 

não se destratou ninguém, nem foi feito campanha política lá dentro do sindicato, 98 

parabenizou o evento a ser realizado amanhã sobre o programa, temos um problema 99 

com nossas cidades polo na região, que são: São Miguel e Pau dos Ferros e não fazem 100 

pericias, e as pessoas procuram todos os Vereadores para transporte para cidades como 101 

Alexandria e Apodi, sem contar que você muitas vezes tem que dá 10 viagens a estas 102 

cidades com o beneficiário, ressaltou que o sindicato continuará a prestar o serviço do 103 

INSS digital. O Presidente falou sobre o convênio da Câmara para tirar documentos de 104 

identidade; O Vereador Francisco Assis elogio o Evento do Dia do Evangelho na pessoa 105 

do Pastor Otonilson Veras, e também os eventos do dia da criança, parabenizou a gestão 106 

e todos os professores que se engajaram no trabalho, parabenizou a semana do idoso, 107 

agradeceu antes mesmo da água chegar ao Posto de Saúde do Jardim, a obra de 108 

canalização e instalação do poço, parabenizou Sandra Becker pela participação no 109 

programa do Ratinho que elevou o nome de Doutor Severiano em rede nacional, falou 110 

também do INSS digital, aparteado por Flavianildo que disse que assistiu a apresentação 111 

no Ratinho e ela ganhou de cara o apresentador, Assis parabenizou também os 112 

professores em nome de Dona Edna, disse que jamais diria a alguém desesperado por 113 

que perdeu alguma coisa que foi culpa de fulano ou cicrano; O Presidente pediu para 114 

que o tempo seja usado em assuntos de interesse coletivo; O Vereador Erinaldo disse 115 

que tem prints de mensagens do que falou, parabenizou a classe de professores que 116 

penam com um Ministro despreparado para o cargo, o educador é a base para todas as 117 

profissões, e sofre com essa desqualificação; Manoel Laécio pediu o compromisso de 118 

todos no dia da sessão, até meio dia, para se tratar de tudo necessário. Não havendo 119 

nada mais a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão, e ordenou a mim 120 

que lavrasse a presente Ata, a qual vai assinada por mim, pelo Presidente e demais 121 

Vereadores presentes à Sessão, Plenário Antônio Evangelista Pessoa em 17 de outubro 122 

de 2019. 123 

 124 


