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ATA 687ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 

SEVERIANO/RN. 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 

 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito às oito horas da 

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

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

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

Vereadores presentes: Francisco Assis, Flavianildo Fernandes, Maria Lobo, Elias 

Pinheiro e Manoel Laécio. Na Ordem do dia leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior. 

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

Leitura do Requerimento nº 09/2018 que requer construção de Quadra de Esporte, de 

autoria do Vereador Francisco Assis, leitura da Moção de Pesar pelo falecimento da 

Senhora Maria Andrelina do Rêgo, conhecida como Dona Neta de autoria da Mesa.  

Iniciadas as discussões do Requerimento nº. 09/2018 o Vereador Francisco Assis 

destacou que os vereadores tem que pedir aos gestores para que essas obras um dia 

aconteçam, aquela comunidade merece também ter um quadra como outras localidades, 

e que é de extrema importância que os pessoas possam ter opções de entretenimento e 

laser nas suas localidades; A Vereadora Maria Lobo parabenizou o autor, toda obra que 

venha trazer qualidade de vida para nossos jovens e adolescentes é importante, destacou 

que é autora de Requerimento semelhante para a Escola do Frade e espera ver realizada; 

O Vereador Manoel Laécio disse apoiar principalmente por se tratar do Pé de Serra dos 

Correias, lá tinha uma Escola e fecharam, tinha um Posto de Saúde e fecharam, é 

preciso fazer algo para mudar esta imagem; O Vereador Flavianildo Fernandes 

parabenizou o autor, e lembrou do pedido da Vereadora Maria Lobo para a Escola do 

Frade; O Vereador Elias Pinheiro destacou que nasceu e se criou ali naquela 

Comunidade e lembrou também da Escola e do Posto de Saúde que existiam, e disse 

que seria muito importante se saísse uma obra como essa para a Comunidade. Colocado 

em votação o Requerimento nº 09/2018 foi aprovado por unanimidade dos Vereadores 

presentes. Iniciadas as discussões da Moção de Pesar o Vereador Francisco Assis disse 

que é com muita tristeza que se coloca uma Moção de Pesar pelo falecimento de Dona 

Neta, disse que por trabalhar na saúde e acompanhar o atendimento médico que se ia 

fazer a ela, conhece bem da pessoa de Dona Neta que mesmo doente, ficava com aquela 

preocupação em receber as pessoas; O Vereador Manoel Laécio disse que o voto de 

moção é uma perca para nós, Dona Neta era aquela pessoa meiga, de uma tranquilidade, 

era daquelas pessoas que fazem a diferença; O Vereador Flavianildo Fernandes disse 

que Dona Neta constituiu uma família grande, de pessoas de bem, pessoas de seu 

convívio e é com tristeza que se coloca esta Moção de Pesar. O Presidente Vereador 

Janduí Pires disse que Dona Neta era uma pessoa de bem e regida pela fé em Deus na 

Doutrina da Assembleia de Deus. Colocado em votação a Moção de Pesar foi aprovada 

por unanimidade dos Vereadores presentes. Encerrada as Ordem do Dia o Vereador 

Francisco Assis usou da palavra, para destacar a condução dos trabalhos pelo Vereador 

Janduí Pires, falou da satisfação de após alguns feriados a volta aos trabalhos, disse que 

ficou feliz vendo que a iluminação pública do Sítio Merejo já está sendo feita, e que 

daqui a pouco estará tudo iluminado, parabenizou o gestor, registrou que dia 09 de 

junho é o São João da Lagoa de Dentro, o do Frade é dia 16, o do Merejo dia 23, o da 

sede é nos dias  29 e 30, e o do Jardim é dia 07 de julho. O Vereador Flavianildo 
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Fernandes fez votos de recuperação ao Presidente Francisco Juraci e sua esposa para 

que possa o mais rápido possível restabelecer a saúde. Não havendo nada mais a tratar o 

Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão e ordenou a mim que lavrasse a presente 

Ata, a qual vai assinada por mim, pelo presidente e demais Vereadores presentes à 

Sessão, Plenário Antônio Evangelista Pessoa em 07 de junho de 2018. 

 

 

 


