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ATA 690ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 

SEVERIANO/RN. 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 

 

Aos dezesseis dias do mês de agosto 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, 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 dos comunicados da Câmara. Leitura do 

Requerimento nº. 10/2018 que requer do Executivo Municipal as providências abaixo 

relacionadas, de autoria do Vereador Manoel Laécio Nogueira, leitura do Requerimento 

nº. 11/2018 que requer instalação de iluminação pública, de autoria do Vereador 

Francisco Assis de Oliveira, leitura do Requerimento nº. 12/2018 que requer instalação 

de iluminação pública, de autoria do Vereador Erinaldo Correia Rego, leitura do 

Requerimento nº. 13/2018 que requer instalação de iluminação pública, de autoria do 

Vereador Francisco Assis de Oliveira, leitura da Indicação nº. 01/2018 que faz 

indicação ao Executivo Municipal e a Associação Comunitária dos Produtores Rurais da 

Lagoa do Arroz e Bom Sucesso, de autoria do Vereador Janduí Pires Dantas. Iniciadas 

as discussões o Vereador Flavianildo Fernandes pediu para que fosse aberta a votação 

para que ele possa adiantar o seu voto nos Requerimentos e na Indicação, que é 

favorável as matérias, ressaltou que tinha um compromisso já assumido mais parabeniza 

os autores. O Vereador Manoel Laécio defendeu seu requerimento destacando o 

trabalho das alunas da comunidade, ressaltou a questão dos barramentos, que é um 

trabalho de conscientização dos proprietários como também a questão de fossas, disse 

que no passado já conversou com técnico para fazer uma capitação de água da revência, 

foi feito um serviço e enquanto o açude teve água a comunidade fazia uso dessa água, 

hoje está desativado esse serviço, seria necessário a instalação de uma caixa as margens 

da estrada para esse aproveitamento; o Vereador Erinaldo Correia parabenizou o autor e 

as alunas pela iniciativa, disse que estes alunos já são o presente, essa luta pela natureza 

é uma luta de todos, fez uma apelo ao presidente do SAAE para que possa através desta 

empresa, fazer a campanha de conscientização dos moradores da Comunidade; O 

Vereador Francisco Assis cumprimentou os alunos presentes à Sessão e as alunas do 

projeto, disse que já apresentou requerimento semelhante na época, e se fez inclusive 

uma reunião na escola José Augusto e foi feito uma cisterna em torno de 30 mil litros e 

está lá, o gestor a época também era Francisco Neri, reafirmou que tem certeza que o 

Diretor do SAAE poderá junto com o Executivo fazer o melhoramento necessário, 

parabenizou o serviço feito pelo SAAE no açude da sede que hoje abastece a cidade; O 

Vereador Janduí Pires cumprimentou também o Sargento Alves os alunos e os demais 

presente destacando que sempre é bom ver o plenário cheio acompanhando os trabalhos 

desta Casa, os vereadores estão sempre preocupados com o bem estar de todos os 

cidadãos, e a maior contribuição é a conscientização da população principalmente os da 

zona rural; O Vereador Elias Pinheiro cumprimentou a todos e as alunas do projeto 

parabenizando a iniciativa, disse que é a favor da limpeza de toda bacia que abasteça o 

consumo humano, aproveitou a presença do Diretor do SAAE para pedir providencias 



              ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
    CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR S EVERIANO 

                    CNPJ: 24.517.351/0001-32  

        

 

 

Rua Princesa Isabel, 07 – Centro – Doutor Severiano/Rn – CEP. 59910-000 

Fone: (84) 3356-0001 – e-mail: cmds@brisanet.com.br 

no abastecimento da Comunidade de Pedra do Caboclo que está sem abastecimento; o 

Diretor do SAAE Sargento Alves, usou da palavra para esclarecimentos da empresa, 

disse que as metas traçadas estão sendo alcançadas, a um ano começou o trabalho 

praticamente do zero, todos sabem como era a situação, com relação a Pedra do 

Caboclo, Mendes, Macaúba, disse que quando da transição da água dos poços para a 

água do açude, houve problemas mais que foram abastecidos pelo carro pipa, falou que 

tem que se racionar, o sistema não pode ficar vinte quatro horas ligado, é preciso 

racionar enquanto existe água, o Sargento Alves falou também sobre o Projeto, disse 

que ressaltou com as alunas que, o primeiro passo é reunir a comunidade para 

conscientização e depois os projetos possíveis de serem realizados, o SAAE pode fazer 

análise da água, do solo, para contribuir com o projeto. O Presidente parabenizou as 

alunas pela defesa do coletivo e não do individual, a atitude é louvável. Colocado em 

votação o requerimento nº. 10/2018 foi aprovado por unanimidade.  Iniciadas as 

discussões da Indicação nº. 01/2018 o autor, Vereador Janduí Pires defendeu sua 

Indicação dizendo que a função do Vereador é fiscalizar todo e qualquer recurso público 

que venha para o município, independente se do Executivo ou Associações, o recurso 

que veio para a adutora da ordem de trezentos e setenta mil reais, com parceria do 

Executivo municipal a obra foi feita e ficou essa sobra citada no Requerimento, a 

indicação é para ampliação do abastecimento na Comunidade do Frade onde fica a caixa 

d’agua, pediu que sendo aprovado que seja dado ciência ao Executivo e a Presidente da 

Associação; o Vereador Manoel Laécio disse que a indicação teria de vir de baixo para 

cima, disse que quando da implantação do projeto foi criticado porque  não viu 

capacidade dos motores para dar pressão de água em uma distância tão grande, disse 

que a própria comunidade fez um aditivo a Natal, seria bom que se visse com a 

Diretoria da Associação, esse pensamento do Vereador também é o pensamento da 

Associação, disse que as máquinas do município, a moto niveladora danificou grande 

parte de uma tubulação que já existia naquela localidade, disse que a Coodezalpe 

abandonou a Associação, questionou também se da outra Associação de Santa Luzia 

também teve sobra para complementar; O Vereador Francisco Assis disse que também 

esteve presente quando da contemplação dos recursos pelas Associações das 

Comunidades, é triste na hora de se concluir a obra não se chamar todos que 

contribuirão para o êxito, isso é lamentável; O Prefeito municipal presente à Sessão fez 

uso da palavra, disse que sua intervenção é para dar apoio a indicação do nobre 

Vereador líder do governo na Casa, abriu um aparte para parabenizar as alunas que 

subscrevem o projeto posto no requerimento anterior, elogiou o trabalho do SAAE neste 

sentido e espera que não se repita o que aconteceu no açude Vassourinha para que se 

possa proceder a limpeza. Colocado em votação a indicação nº. 01/2018 foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. Iniciada as discussões dos requerimentos nº. 11/2018 e 

13/2018 o autor Vereador Francisco Assis defendeu seus requerimentos de iluminação 

pública, na Comunidade de Pedra do Caboclo, disse que agora é possível pois os postes 

vieram para a lateral da rodovia onde estão as casas, e tem a questão da passagem que 

liga o Merejo a Vila Baca, acredita que com o esforço desta gestão será possível fazer a 

instalação; O Vereador Erinaldo Correia levou seu pesar a família de Expedito Pires no 

Merejo, extensivo aos familiares, pelo falecimento de Dona Margarida Correia na Vila 

Baca no Merejo, quanto aos requerimentos é importante essa preocupação com 

iluminação, também tem um requerimento que será analisado neste sentido, que eles 

possam ser atendidos para melhorias à população em segurança, lembrou de 
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Requerimento seu pedindo cobertura asfáltica naquele setor; O Vereador Janduí Pires 

parabenizou o autor Assis e que esta é a preocupação desta casa; O Vereador Manoel 

Laécio disse que iluminação pública é a maior reclamação e a maior cobrança desta 

Casa, claro que o escuro favorece o mal feito, é favorável que se ilumine toda e 

qualquer localidade do município e existe leis para isso; O Vereador Elias Pinheiro 

parabenizou o autor destacou que os moradores já pagam pela iluminação e precisam do 

retorno do serviço. Colocado em votação os requerimento nº. 11/2018 e 13/2018 foram 

aprovados por unanimidade dos presente. Iniciadas as discussões do requerimento nº. 

12/2018, o Vereador Erinaldo Correia defendeu seu requerimento, disse que quando a 

comunidade lhe procura e de responsabilidade do Vereador estar atento as essa 

reivindicações, a Comunidade de Santa Luzia e Baixas se queixão da falta de 

iluminação pública, enviaram documentos em que pagam a contribuição, acompanha 

também um abaixo assinado por aproximadamente 65 pessoas devidamente 

identificados fazendo essa solicitação, destacou que não poderão estar presente por uma 

reunião da Associação no mesmo horário; O Vereador Manoel Laécio disse que esta 

Comunidade vem sofrendo muito, falou da questão da tarifa e a questão da cobrança na 

zona rural, Erinaldo leu um conversa de consulta sobre o serviço a COSERN,  disse que 

o foco do Requerimento é a iluminação pública das duas comunidades; O Vereador 

Janduí Pires parabenizou o autor; O Vereador Elias Pinheiro questionou que, se a lei 

proíbe a cobrança, a lei está sendo descumprida; O Vereador Manoel Laécio disse que 

esta casa tem que orientar o consumidor ir a prefeitura e ser encaminhado a Cosern. 

Colocado em votação o Requerimento nº. 12/2018 foi aprovado por unanimidade dos 

presente.  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 16 de agosto de 2018. 

 


