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ATA 694ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 

SEVERIANO/RN. 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 

 

Aos onze dias do mês de outubro 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: Janduí Pires, Francisco Assis, Flavianildo Fernandes, 

Elias Pinheiro, Maria Alvaneide 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. 15/2018 que requer instalação 

de iluminação pública, de autoria do Vereador Francisco Assis de Oliveira. Iniciada as 

discussões do requerimento nº. 15/2018 o Vereador Francisco Assis defendeu seu 

Requerimento dizendo que trafegando neste trechos a noite viu a dificuldade nestes 

locais e conversou com o gestor, ele disse que tem intensão de fazer a iluminação 

completa do Merejo priorizando primeiro as áreas habitadas; O Vereador Janduí Pires 

disse que sente satisfação, pois quando entrou aqui os Requerimentos para a estrada do 

Merejo eram tirar atoleiro e fazer roço da estrada, não temos mais esse problema e 

podemos agora nos preocupar com iluminação. Colocado em votação o requerimento nº 

15/2018 foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente convidou a 

Secretária de Saúde Maria Eliza Garcia Soares a compor a Mesa para em Audiência 

fazer a demonstração das prestações de contas quadrimestrais dos serviços de saúde 

prestados à população, a Secretária distribuiu as planilhas dos dois últimos quadrimestre 

e do terceiro quadrimestre do ano anterior aos vereadores presentes, explicou que o 

SIOPS estava inoperante para que os municípios pudessem fazer o fechamento, por isso 

o atraso, mais que não interferiu na execução de nenhum serviço a população, passou a 

demonstração primeiro das receitas orçamentárias de todas as rubricas e na sequencia os 

demonstrativos dos quantitativos de atendimentos prestados em cada categoria no 3º 

quadrimestre de 2017 e em ato continuo as receitas e serviços prestados nos dois 

quadrimestres de 2018. O Vereador Manoel Laecio questionou os atendimentos em 

oncologia e as viagens a natal que, há divergência entre atendimentos e viagens, e o 

porquê da demora para o diagnóstico e o início do tratamento, porque um dia para estes 

pacientes é um mês; A Secretária concordou que realmente há esta demora para iniciou 

de tratamento, mais que não há ingerência do município neste sentido, ai é um questão 

hospitalar, da equipe médica de oncologia, o município não tem o que fazer. Manoel 

Laécio questionou se esta quantidade de cirurgia de vesícula está sendo estudado as 

causas, questionou se o SIOPS regulamenta a data de protocolo. A Secretária explicou 

que o Sistema Único de Saúde é que tem acesso a esses dados tanto daqui como de 

outros municípios e é que pode fazer este estudo. A Vereadora Maria Alvaneide 

parabenizou a Secretária pelos serviços e pela demonstração de todos os atendimentos, 

elogiou os profissionais da saúde que fazem além de suas obrigações. Os Vereadores 

Janduí Pires, Francisco Assis e Flavianildo Fernandes também parabenizaram a 

Secretária, o Vereador Manoel Laécio falou que a Rádio Comunitária é usada para os 

mais diversos serviços, e era preciso ser feita comunicação e transmissão dessas 

audiências, pediu para fazer este registro, a Rádio Comunitária é homologada pela 

Anatel para esses serviços.  Não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente 
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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 11 de outubro de 2018. 

 


