
              ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
    CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO  

                    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 

ATA 695ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 

SEVERIANO/RN. 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 

 

Ao primeiro dia do mês de novembro 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 

do Projeto de Lei nº. 09/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de 

Doutor Severiano para o exercício de 2019 e determina outras providências, leitura do 

Projeto de Lei nº. 010/2018, que abre crédito especial que especifica e dá outras 

providências, leitura do Requerimento de Urgência nº. 02/2018, que requer urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº. 010/2018 de 29 de outubro de 2018, todos de autoria 

do Executivo Municipal, leitura da Moção de Aplauso nº. 03/2018, que confere 

congratulações aos atletas do futsal juvenil masculino da Escola Estadual Cristovão 

Colombo de Queiroz, que conquistaram a medalha de ouro nos jogos escolares do Rio 

Grande do Norte – JERN’s, de autoria do Vereador Erinaldo Correia. Colocado em 

votação o Requerimento nº. 02/2018 foi aprovado por unanimidade dos Vereadores 

presentes. Iniciadas as discussões do Projeto de Lei nº. 10/2018 o Vereador Janduí Pires 

falou sobre a atuação do SAAE, que, hoje tem uma satisfação de noventa e sete por 

cento da população, o crédito suplementar é para atender as 22 residências, um colégio e 

um posto de saúde, na Comunidade do Frade, em Sessão anterior apresentou uma 

Indicação, que fosse utilizado um saldo de caixa da Associação de Lagoa de Arroz e 

Bom Sucesso, para esta ampliação da rede no Frade, mais não gostarão e a segunda 

opção é esta, o crédito especial, disse que a Comunidade do Frade tem vários 

problemas, mais pelo mesmos dois, a estrada esburacadas e o abastecimento de água 

estão sendo resolvidos com o calçamento e com esta adutora; O Vereador Manoel 

Laecio disse que é uma pena estar se discutido isso agora, quando na verdade tinha que 

ter no orçamento para que não se chegue a estas situações, que causou até uma divisão 

entre duas Comunidades, disse ao Vereador Janduí que o saldo não era suficiente para o 

serviço, seria bom que fosse feito e que a Comunidade entenda que ele esteve como 

representante dos trabalhadores rurais para intermediar a situação, disse que o dinheiro 

que tem não dá nem para a readequação do projeto, disse que fica feliz porque do outro 

lado vê o junco com um açude com muita água que não tem acesso nem com animal, o 

projeto do Junco é quem abasteceria o Frade; O Vereador Francisco Assis falou sobre as 

discórdias que foram estimuladas entre as comunidades pediu a Deus para que seja 

sempre diferente que sempre esteja trabalhando por todos, nossa luta é que esta 

Comunidade seja atendida com a mesma água que abastece a outras Comunidades; O 

Vereador Erinaldo Correia disse que fica preocupado com o Frade como as demais 

Comunidades que tem carência de água, quando tem água na sua torneira sabendo que 

existe outras que não tem, este projeto é digno de aplauso pois vem tentar sanar o 

problema desta comunidade, juntamente com a Associação de Bom Sucesso e Lagoa do 

Arroz que tem trabalhado incansavelmente, um trabalho de pessoas voluntárias, as 

críticas tem que ser feitas de modo construtivo, parabenizou o executivo, esta Casa 

Legislativa e os moradores do Frade; O Vereador Flavianildo disse que este 
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atendimento as 22 famílias é muito importante e merece parabéns ao prefeito e toda a 

comunidade; O Prefeito municipal presente a Sessão destacou que a gestão sempre 

deseja atender aos anseios de todas as Comunidades e pra isso precisa do apoio dos 

Vereadores representantes eleitos pelo povo, Doutor Severiano tem os mesmo recursos 

de municípios que, não tem metade da população e que não tem uma geografia com um 

relevo tão divergente, disse que o seu sentimento será sempre de servir ao povo de 

Doutor Severiano, falou sobre as obras da gestão e sobre o projeto em tela, pediu se 

possível a aprovação; O Vereador Manoel Laécio disse que o Deputado Beto Rosado, 

pediu um Requerimento e foi aprovado por esta Casa, e no Requerimento também 

consta o acesso ao açude do Junco e do Visgueiro. Colocado em votação o Projeto de 

Lei nº. 10/2018 foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Diretor do SAAE, 

Sargento Alves fez esclarecimento sobre a empresa. Iniciadas as discussões da Moção 

nº. 03/2018, o Vereador Erinaldo Correia disse que nos dias de hoje quando se refere a 

juventude falta uma cumplicidade maior das famílias para que se promova uma vida 

prospera, o esporte é uma forma de combater o uso de substâncias ilícitas, os alunos da 

Escola Cristovão Colombo de Queiroz, que abrange todas as comunidades, foram 

campeões na sua modalidade, nos jogos JERNs, indo representar nosso município em 

Natal, então a gente tem que agradecer e parabenizar, dando este incentivo para que 

todos continue neste caminho, tanto valoriza o ser humano como é bom pra saúde, 

questionou o usou de nossas praças de esportes como as quadras e o campo de futebol; 

o Vereador Flavianildo falou da participação de seus filhos nos jogos e na importância 

para aqueles que pretendem se dedicar ao esporte, citou Michael que foi grande 

destaque neste ano; o Vereador Jandui Pires parabenizou o autor pela proposição e os 

atletas pela conquista; o Vereador Manoel Laécio disse que o elogio e as atitudes as 

ações são necessárias para estimular estas conquista, lembra que questionou o Secretário 

sobre a vinda dos alunos da zona rural para a cidade e ele garantiu que haveria um 

monitoramento, o título serve para incentivar os outros a também buscarem suas 

conquistas; o Vereador Francisco Assis parabenizou o autor e todos os professores por 

este feito, que só engrandece Doutor Severiano, é assim que se caminha. Colocado em 

votação a Moção nº. 03/2018 foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 

Iniciada as discussões do Projeto de Lei nº 09/2018, o Relator da matéria, Vereador 

Francisco Assis, leu o Relatório e o Parecer da Comissão de Orçamento e Assuntos 

Econômicos que é favorável à aprovação; o Vereador Erinaldo Correia questionou se 

ele pode especificar através de emenda para a qual Comunidade se destina por exemplo 

a construção da quadra de esporte; o Vereador Manoel Laécio questionou a destinação 

para a reforma do campo, e o da quadra poliesportiva, há divergência de valores, e citou 

a construção do Cemitério Público, onde a festa realizada daria para construir com 

sobra; A Contadora da Câmara Municipal Senhorita Antônia Sara, disse que os 

questionamentos do Vereador são sobre valores de dotação, o remanejamento existe 

juntamente para suprir a falta de recursos que porventura apareçam, o importante e 

constar no orçamento, quanto a denominação da rubrica é mais simples e melhor deixar 

apenas construção de quadra de esporte por que abrange todo município; Manoel Laécio 

disse que o orçamento é muito maleável, o que é preciso é citar a abra ou a ação no 

orçamento como referência, sugeriu que já fosse colocado em votação, o que foi aceito 

por todos os presentes. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 09/2018 foi aprovado 

por unanimidade dos Vereadores presentes. Foi informado aos Vereadores que tem 

interesse em concorrer aos cargos da Mesa Diretora para o próximo biênio que a eleição 
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se dará na última Sessão Ordinário do ano em curso. 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 01 de novembro de 2018. 

 


