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ATA 691ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 

SEVERIANO/RN. 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 

 

Aos vinte e três 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, Maria Alvaneide, Maria Lobo 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. 07/2018 que dispõe sobre as políticas públicas de Assistência Social 

do município de Doutor Severiano e dá outras providências, de autoria do Executivo 

Municipal, leitura do Projeto de Lei nº. 08/2018 que autoriza o Executivo Municipal a 

alienar bens móveis que menciona e dá outras providências, de autoria do Executivo 

Municipal. Após as leituras o Presidente informou que o Projeto de Lei nº. 08/2018 

seria tirado de pauta a pedido do autor. Iniciadas as discussões do Projeto de Lei nº. 

07/2018 o Relator Vereador Janduí Pires leu o relatório e o parecer da comissão que é 

favorável à aprovação, disse que a Secretaria de Ação Social é uma das mais atuantes no 

nosso município, e que a burocracia exige essas questões legais, disse que não pode vir 

ninguém da Secretaria por estar havendo um fórum na Assistência Social; O Vereador 

Manoel Laécio disse que muitas leis tem que estar em obediência a leis superiores, 

ajustadas as questões regionais e locais, é o caso deste Projeto de Lei que está aqui, ele 

também está sendo apresentados em outros municípios que ele tem conhecimento, isso é 

bom para dar mais garantias para a população na busca por seus direitos; O Vereador 

Erinaldo Correia disse que tudo que vem para a promoção dos benefícios da população 

a gente tem que apoiar, e é preciso leis para essa garantia, e dar conhecimento a 

população e a fiscalização destas ações, que isso alcance também a zona rural. Colocado 

em votação o Projeto de Lei nº. 07/2018 foi aprovado por unanimidade dos Vereadores 

presentes. Encerrada a ordem do dia o Vereador Manoel Laécio questionou como está a 

situação da venda da basculante que foi feita para que fosse instalada o compactador de 

lixo, disse que é um crime vender todos os implementos agrícolas e questionou a 

compra dos tratores; O Vereador Janduí Pires disse que, equipamentos chegam em um 

ponto que não tem condição de uso, a recuperação é cara e de pouca durabilidade; O 

Vereador Erinaldo Correia disse que precisava-se amarar a Lei, e não deixar tão solto 

como está, a critério da administração, é preciso ser feito de forma transparente. 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 23 de agosto de 

2018. 

 


