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ATA 688ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 

SEVERIANO/RN. 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 

 

Aos quatorze 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 Francisco Juraci Leite, 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: Erinaldo Correia, Francisco Assis, 

Flavianildo Fernandes, Elias Pinheiro e Maria Alvaneide. Na Ordem do dia leitura da 

Ata da Sessão Ordinária anterior. Colocada em votação a Ata foi aprovada por 

unanimidade dos Vereadores presentes. Leitura da Moção de Pesar pelo falecimento da 

Senhora Maria Rafael de Souza, de autoria do Vereador Francisco Assis. Iniciadas as 

discussões da Moção de Pesar o Vereador Francisco Assis falou da luta que Maria 

Rafael vinha travando contra a doença, que esteve no velório viu o quanto ela era 

querida; O Vereador Flavianildo destacou o ponto da Moção que diz que era uma 

pessoa querida por toda a comunidade, que isso resume muito bem a pessoa de Maria 

Rafael, A Vereadora Maria Alvaneide disse que Maria Rafael era exemplo de amiga, 

esposa, mãe, que ela sempre foi uma pessoa de esperança e viveu feliz, partiu mais 

deixou sua família bem estruturada familiarmente, de filhos bem formados e bem 

casados; O Vereador Erinaldo Correia destacou que já trabalhou com Maria Rafael e 

que ela era uma servidora sempre disponível para auxiliar em todos os trabalhos e que 

suas famílias eram amigas, e que é muito justo esse registro; O Presidente registrou seus 

sentimentos em nome de Sibele servidora desta casa e nora de Maria Rafael, registrou 

também outros falecidos e pediu orações pela saúde de Antônio Nato, disse que Maria 

Rafael deixou uma família que sempre lhe deu alegria, Colocado em votação a Moção 

de Pesar foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. 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 14 de junho de 

2018. 

 


