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ATA 701ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR 

SEVERIANO/RN. 

PALÁCIO JOSÉ NERI DE LIMA. 

 

Aos oito dias do mês março do ano de dois mil e dezenove às oito horas da 

manhã, está Casa Legislativa esteve reunida em Sessão Extraordinária sob a presidência 

do Vereador Janduí Pires Dantas, 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: Francisco Juraci, Francisco Assis, Flavianildo Fernandes, Maria 

Lobo, Maria Alvaneide e Manoel Laécio. O Presidente anuncio a todos que o objetivo 

da Sessão era ouvir a mensagem anual do Poder Executivo à Câmara e fazer uma 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em ato continuo convidou o 

Excelentíssimo Prefeito Francisco Neri de Oliveira a compor a Mesa. Foi projetado um 

vídeo e lido uma mensagem que homenageava as mulheres e o seu Dia; Fizeram uso da 

palavra os Vereadores Flavianildo Henrique Fernandes, Manoel Laécio Nogueira, Maria 

Alvaneide Bessa de Oliveira, Maria Lobo da Cunha Gonçalves, Francisco Assis de 

Oliveira e a Secretária de Saúde Maria Eliza Garcia, de maneira geral os oradores 

homenagearam as mulheres e externaram suas expectativas para o ano de 2019; Após a 

exibição de um vídeo mostrando toda a estrutura da nova Creche Municipal e o seu 

funcionamento, o Prefeito Municipal fez uso da palavra onde demostrou o que já foi 

feito e o que se pretende realizar neste ano; Por fim fez uso da palavra o Presidente 

desta Casa Vereador Janduí Pires Dantas que agradeceu a presença das mulheres, em 

especial a de Dona Albertina, destacou as ações do Executivo e renovou seu 

compromisso com presidente desta Casa de trabalhar pelo bem estar dos cidadãos. Ao 

final foi exibido mais um vídeo com uma música com mais uma homenagem as 

mulheres. 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 março de 2019. 

 


