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ATA 698ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 

SEVERIANO/RN. 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 

 

Aos seis dias do mês dezembro 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 Lobo e Manoel Laécio. Na Ordem do dia leitura da 

Ata da Sessão Ordinária anterior, colocado em votação a Ata foi aprovado por 

unanimidade dos Vereadores presentes. O Presidente anunciou que iniciaria a eleição 

dos cargos da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020, foram lidos os artigos do 

Regimento Interno que tratam da eleição da Mesa, foi lida a composição da chapa já 

registrada na Secretaria da Câmara sendo: Presidente – Janduí Pires Dantas, Vice-

Presidente – Flavianildo Henrique Fernandes, 1º Secretário – Maria Lobo da Cunha 

Gonçalves e 2ª Secretário – Francisco Assis de Oliveira. Após a leitura o Presidente 

perguntou aos presentes se mais alguém queria se candidatar a algum cargo, não 

havendo mais nenhum registro, o Presidente declarou encerrado o prazo para registro de 

candidaturas, e procurou ao Plenário, em havendo uma única chapa se eles preferiam 

votar a chapa completa ou cargo a cargo, por unanimidade dos Vereadores presentes 

decidiu-se por votar a chapa completa. Iniciada a votação da Chapa, o Vereador Manoel 

Laécio elogiou a eleição feita conforme os atos regimentais, e os vereadores que 

compõem a chapa votando “Sim”; O Vereador Erinaldo Correia destacou a importância 

da eleição, a condução do ato pelo Presidente, mas se “Absteve” de votar, justificando 

que não foi procurado pelos membros da chapa; O Vereador Elias Pinheiro também 

lamentou não ter sido procurado pelos candidatos mas desejou boa sorte aos colegas 

vereadores votando “Sim”; A Vereadora Maria Lobo disse que o voto é uma coisa 

pessoal e como em toda eleição não dá para falar com todos, e votou “Sim”; O Vereador 

Francisco Assis elogiou seus companheiros de chapa e destacou que o candidato a 

Presidente da Mesa é militar como o Presidente eleito do Brasil e votou “Sim”; O 

Vereador Flavianildo Fernandes votou “Sim”; O Vereador Janduí Pires também votou 

“Sim” a chapa; O Presidente Francisco Juraci elogiou a tranquilidade e a transparência 

com que se dá a eleição da Mesa diferente de Câmara de municípios vizinhos que 

acontecem em ambientes bastante conturbados, e também votou “Sim” a chapa. 

Encerrada a votação foi proclamado o resultado: A chapa formada por Presidente – 

Janduí Pires Dantas, Vice-Presidente – Flavianildo Henrique Fernandes, 1º Secretário – 

Maria Lobo da Cunha Gonçalves e 2ª Secretário – Francisco Assis de Oliveira, foi eleita 

por 07 (sete) votos “Sim” e 01 (uma) “Abstenção”. Fez uso da palavra o Vereador 

Erinaldo Correia para elogiar a gestão do atual Presidente Francisco Juraci destacando 

que neste dois anos não houve nenhuma discriminação a vereadores pela sua posição, e 

que ele teve uma gestão com transparência nos atos, elogiou os funcionários e também 

os Vereadores eleitos para o próximo biênio, o Presidente agradeceu as palavras 

dizendo que é uma obrigação de quem preside esta Casa; O Vereador Francisco Assis 

destacou que o pleito acontece dentro da normalidade, sem interferência do Executivo, 

diferente de outras Câmaras, disse ainda que para o município andar bem é preciso que 

a Câmara funcione bem, parabenizou o atual Presidente e o eleito; O Vereador 
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Flavianildo Fernandes desejou sucesso para a gestão da nova Mesa Diretora e que falará 

sobre o assunto na Sessão de posse; O Vereador Manoel Laécio falou da importância da 

Câmara Municipal, disse que ao longo da legislatura há discursos duros, mais fazem 

parte do trabalho, disse que sempre defendeu que a Câmara tivesse sua autonomia e 

pediu que a nova Mesa Diretora que zele pelos bens e pela instituição; A Vereadora 

Maria Lobo disse que pela sua experiência o Presidente tem muita responsabilidade e 

pouco recurso, desejou união a todos os Vereadores para o próximo biênio; O Vereador 

Elias Pinheiro parabenizou os eleitos da nova Mesa Diretora, o Presidente atual e os 

servidores desta gestão na Câmara, e desejou a todos um feliz Natal e um próspero ano 

novo; O Vereador Janduí Pires disse que o momento é de agradecer, primeiramente a 

DEUS, a família que tem, a população severianense que por duas vezes o elegeu, e aos 

Vereadores pôr o conduzirem a presidência, disse que sempre se conduzirá pela 

Constituição, pela Lei Orgânica e pelo Regimento Interno, falou também do profundo 

respeito que tem pelos seus pares; A servidora Antônia Sara usou da palavra para em 

nome dos servidores comissionados agradecer ao atual Presidente Francisco Juraci por 

acreditar nos profissionais daqui de Doutor Severiano, desejou bom sorte a nova Mesa 

Diretora e um feliz Natal e próspero ano novo a todos; O Presidente destacou que um 

dos seus maiores acertos foi acreditar nas pessoas que nomeou, as informações sobre 

todos eles eram boas e o serviço foi prestado com muita qualidade; O Secretário de 

Educação José Nilton de Souza usou da palavra para dizer que geralmente o povo tende 

a generalizar todos os políticos por alguns maus políticos, mas a maioria principalmente 

aqui em Doutor Severiano são pessoas que tem verdadeira doação a resolver os 

problemas e promover melhorias para o município, e desejou que este sentimento de 

amor continue pelo povo severianense. O Presidente agradeceu a presença de todos e 

disse que prefere mostrar suas ações ao invés de falar sobre elas mas que durante sua 

gestão não discriminou ninguém, seja por posição, seja por partido ou qualquer outra 

coisa, e procurou sempre agir com transparência.  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 06 de dezembro de 2018. 

 


