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ATA 689ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 

SEVERIANO/RN. 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 

 

Aos doze dias do mês de julho 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, Janduí Pires, Francisco Assis, Flavianildo 

Fernandes 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 Projeto de Lei nº 06/2018 que dispõe sobre as diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências, de autoria do 

Executivo Municipal. Iniciadas as discussões do Projeto de Lei o Vereador Francisco 

Assis Relator da matéria na Comissão Permanente de Orçamento e Assuntos 

Econômicos leu o relatório e o parecer da Comissão que foi favorável a aprovação do 

Projeto; O Vereador Manoel Laécio questionou se o projeto já seria votado hoje ou seria 

só a discussão, o Presidente explicou que os Contadores estão presentes para 

esclarecimento sobre o projeto e não havendo dúvidas será colocado em votação. 

Erinaldo citou a publicidade e a necessidade de maior prazo para votação, sugeriu uma 

audiência pública para explicar a população, e citou o art. 27 do Projeto; O Vereador 

Janduí disse que é louvável a sugestão, mais esse tipo de Projeto infelizmente não atrai 

o interesse da população, que é um projeto basicamente técnico, A Senhorita Antônia 

Sara, Contadora da Câmara Municipal, fez esclarecimentos sobre o que é a LDO. O 

Vereador Erinaldo Correia reforçou seu pedido dizendo que já fez o mesmo pedido em 

apreciações anteriores, disse que poderia pedir vista ao projeto; O Vereador Manoel 

laécio questionou sobre emendas, o Presidente disse que o Vereador que quiser 

apresentar emenda pode apresentar. O Contador do Municipal o Senhor Clebio fez 

também esclarecimento, disse que os orçamentos se baseiam na Lei 4.320/64, explicou 

que acha que agora não cabe emenda e sim quando da apreciação do Orçamento, 

Manoel Laécio citou uma obra que é a questão do cemitério, que precisa ser priorizada 

no orçamento, disse que consta do PPA e é uma necessidade urgente, o Contador disse 

que incluirá na proposta de orçamento. Colocado em votação o Projeto de Lei nº. 

06/2018 foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Leitura do projeto de 

Lei nº 002/2018 que institui nome a rua projetada e dá outras providências, de autoria 

do Vereador Manoel Laécio, Manoel Laécio disse da dificuldade que encontrou o 

proprietário da construção nesta rua, por não conseguir ligar a energia por falta de não 

conter ainda o nome da rua, explicou que Maria Neves era a mãe do proprietário o 

Senhor Esaú. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 02/2018 foi aprovado por 

unanimidade dos Vereadores presentes. O Presidente informou o recesso parlamentar 

até o dia 15 de agosto de 2018, salientando que havendo necessidade será convocada 

Sessão Extraordinária. Manoel Laécio disse que as cadeiras reformadas tem história 

nesta Casa e que ainda foram feitas pelo Senhor João Guedes.  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 12 de julho de 2018. 

 


