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ATA 696ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR
SEVERIANO/RN.
PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA.
Aos oito dias 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 Maria Alvaneide. Na Ordem do dia
leitura das duas Atas das Sessões Ordinárias anteriores 694ª e 695ª, leitura do Projeto de
Lei do Legislativo nº. 003/2018 que fixa valores de diárias de Vereadores, Vereador
Presidente e Servidores da Câmara Municipal de Doutor Severiano e dá outras
providências, de autoria da Mesa Diretora da Câmara. Iniciadas as discussões do Projeto
de Lei, o Relator Vereador Janduí Pires leu o Relatório da Comissão e o Parecer, que
foram favoráveis a aprovação, Janduí Pires disse ainda aos presente que o fato de se
aprovar diárias é um necessidade administrativa, o que não quer dizer que todos
recebem diárias; O Vereador Frnacisco Assis disse que até hoje pegou uma diária, e que
todos são mais ou menos como ele, tanto aqui como na prefeitura é um controle grande
no tocante a concessão de diárias. Colocado em votação o Projeto de Lei nº. 003/2018
foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Em ato continuo passou-se a
entrega da Moção de Aplauso aos Atletas da Escola Estadual Cristovão Colombo de
Queiroz, pela conquista da Medalha de Ouro nos JERN’s, o autor da proposição
Vereador Erinaldo Correia lembrou que já esteve à frente do esporte da referida escola,
e parabenizou os atletas pelo feito, ressaltou que o esporte só traz coisas positivas
evitando o uso de drogas, mantendo os alunos saudáveis e com sentimento de grupo,
citou também atletas que passaram pelos JERN’s e hoje já jogam em times
profissionais, destacou a dificuldade principalmente dos atletas da zona rural para
poderem praticar um esporte, desejou a todos que alcancem seus objetivos, elogio o
trabalho da Direção e equipe técnica pelo apoio, falou da sua alegria em propor este tipo
de proposição; O Vereador Janduí Pires parabenizou o autor, disse aos professores Deys
e Flávio que hoje eles estão colhendo os frutos do trabalho, disse aos atletas que os bons
se destacam e eles provaram isso, deram com certeza orgulho a seus pais e para o
município de Doutor Severiano, disse também para se manterem no caminho do esporte
e nunca entrem no caminho das drogas, tem que dizer não as drogas, e que eles tem
capacidade de atingirem seus objetivos; O Vereador Flavianildo disse que quando se
trata de esporte ele sempre está no meio, ajudando ou apoiando, lembrou de quando foi
selecionado no Baraunas de Mossoró, mas na época exames de saúde o tiraram desta
carreira, aparteado por Erinaldo Correia que disse que a história de Flavianildo
emociona tanto como atleta, como arbitro e como apoiador levando esses meninos para
testes em clubes, e que é valorosa sua contribuição para o município e para esses atletas,
Flavianildo agradeceu o aparte de Erinaldo seu professor na conclusão do ensino médio,
parabenizou o autor da proposição, a escola os professores, os atletas, é sempre uma
alegria esses momentos; A Vereadora Maria Alvaneide elogiou Flavianildo pela
história, e o professor Flávio que foi seu aluno lá no Frade e hoje está produzido
grandes trabalhos; O Vereador Francisco Assis falou da luta para estar presente a esta
Sessão e da satisfação e da importância destas premiações para nossos atletas, a maior
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dificuldade é quando uma equipe lhe pede alguma coisa e você naquele momento não
pode, e de cortar o coração porque o esporte é o caminho para tudo de bom, o caminho
para se realizar na vida, lembrou de seus requerimentos para o esporte inclusive o da
quadra, dizendo também que elas já precisam de reformas e vamos lutar para fazer,
disse para os jovens lutar e não desistir dos seus sonhos, aos professores disse que os
seus resultados já dizem tudo sobre seus trabalhos; O Vereador Elias disse que como
motorista que levou esses atletas para os jogos viu o empenho, a pressão, a luta de todos
eles antes, durante e depois dos jogos, Elias disse que o esforço deles foi grande, e
parabenizou a todos; O Secretário de Educação José Nilton usou da palavra para
destacar a grandeza da conquista porque o apoio não é suficiente, muitas vezes depois
de se construir a quadra não se tem verba para manutenção e também para
equipamentos e uniformes, mas se disponibiliza o possível inclusive no transporte,
destacou que Doutor Severiano foi representado não somente pelo time de futsal mas
também o time de futsal feminino da José Neri, que também merece este registro em
Ata, ratificou a disposição da gestão no apoio, incentivo e toda logística possível a
pratica de esportes; A professora Deys agradeceu ao autor Vereador Erinaldo Correia, o
professor Flávio que está junto com ela nesta luta, e destacou o empenho dos atletas que
com dificuldades praticam esporte; O Professor Flávio destacou o futsal feminino no
jogos regionais, disse que nós estivemos em quatro disputas de medalhas de ouro, estas
conquista são frutos do trabalho de anos anteriores que vem sendo mantido, o futsal
masculino no início do trabalho havia muitas questionamentos até onde agente iria, e
conseguimos ir até a medalha de ouro, além do ganho em saúde e a socialização desses
atletas. Em ato continuo foi feita a entrega dos certificados de Moção de Aplauso.
Erinaldo fez suas considerações finais destacando os trabalhos das escolas estaduais e
municipais nesta luta pelo esporte, pediu aos atletas que se dediquem também nas
demais disciplinas com notas boas, não pode deixa a desejar nas outras disciplinas, é um
conselho, uma dica de vida, que o mundo hoje pede pessoas qualificadas. 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 08 de
novembro de 2018.
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