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ATA 697ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 

SEVERIANO/RN. 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 

 

Aos vinte e nove 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: Janduí Pires, Flavianildo Fernandes, Elias 

Pinheiro e Manoel Laécio. Na Ordem do dia leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, 

leitura do Projeto de Lei do Legislativo nº. 004/2018 que atualiza a remuneração do 

cargo de Contador da Câmara Municipal e dá outras providências, leitura do Projeto de 

Resolução nº 01/2018, que regulamenta o uso de veículos automotores de propriedade 

da Câmara Municipal de Doutor Severiano e dá outras providências. Iniciadas as 

discussões do Projeto de Resolução nº 001/2018 o Relator da matéria, Vereador Janduí 

Pires, leu o Relatório da Comissão e o Parecer que foram favoráveis a aprovação, O 

Vereador Manoel Laécio questionou o Projeto por tratar de carros quando a câmara só 

tem um, foi explicado que o projeto foi feito para quando a Câmara possuir mais de um 

já está adequado. Colocado em Votação o Projeto de Resolução nº 001/2018 foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Iniciada as discussões do projeto de lei nº. 

004/2018, o Relator da matéria, Vereador Janduí Pires, leu o Relatório da Comissão e o 

Parecer que foram favoráveis à aprovação. O Vereador Manoel Laécio questionou 

quantos cargos estão dentro dos setenta por cento, e questionou se o contador pode 

também atender a serviços relativos ao Vereador e do gabinete; O Vereador Janduí Pires 

disse que não se encontra profissionais que venham trabalhar por menos, o salário 

estava muito defasado. Colocado em votação o Projeto de Lei nº. 04/2018 foi aprovado 

por unanimidade. O Presidente anunciou aos presente que a última Sessão Ordinária 

antes do recesso será dia 06 de dezembro e que quem quiser concorrer a cargos da mesa 

que providencie o seu registro. 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 29 de novembro de 2018. 

 


