BIOGRAFIA

MANOEL SEVERINO BRILHANTE - DEDINHO
Manoel Severino Brilhante nasceu na Serra do Doutor município de Campo
Redondo-RN, no dia 14 de abril de 1934, filho do Severino Brilhante Campelo e de
Dona Maria Madalena de Jesus. Exerceu a profissão de Agricultor antes de
ingressar na vida pública. Ele cursou até a 4ª série do Ensino Fundamental e
Casou-se com a Senhora Josefa Brilhante dos Santos em 8 de dezembro de 1951
nesta união e outras esposas teve ao todo 16 filhos e filhas. Ingressou na vida
pública em 1963 disputando o cargo de vereador pelo PTB - Partido Trabalhista
Brasileiro no qual foi eleito vereador. volta a disputar outra eleição em 1976 e é
eleito prefeito pelo mesmo partido PTB exercendo o mandato de 31 de janeiro de
1977 a 31 de janeiro de 1981. Na sua gestão frente do executivo municipal realizou
várias obras que merece destaque o Posto Telefônico e o Posto do Banco do
Brasil. Após o exercício do mandato eletivo de prefeito, Dedinho dedicou-se ao
movimento Sindical se tornando Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e
trabalhadoras Rurais com 11 mandatos consecutivos até os dias atuais.

PRINCIPAIS OBRAS REALIZADAS DE SEU MANDATO ELETIVO:
 Instalação do posto telefônico da TELERN;
 Construção do posto de saúde do Baldo, Malhada Vermelha e Serra do
Doutor;
 Construção da Delegacia de Polícia em convênio a Secretaria de Segurança
Pública;
 Construção de calçamento de várias ruas;
 Construção da Biblioteca Municipal;

 Construção do Conjunto Lauro Maia em parceria com o Governo do Estado
do RN;
 Instalação do Posto Avançado do Banco do Brasil;
 Construção de 04 cisternas;
 Ampliou e restaurou a unidade mista de saúde;
 Proporcionou auxilio funeral aos carentes (família de baixa renda);
 Implantação de energia elétrica as comunidades do Baldo, Malhada
Vermelha e Serra do Doutor;
 Construção de Prédio Escolar em Serra Verde e Timbaúba dos Inocêncios;
 Transporte escolar para estudantes da zona rural para sede e desta para
Santa Cruz;
 Distribuição de material didático;
 Aquisição de um caminhão e uma Bick.

