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Ata da primeira Sessão do quinto Período Legislativo Ordinário da Câmara 

Municipal de Serra Caiada, estado do Rio Grande do Norte. Ao primeiro dia do 

mês de novembro de dois mil e dezoito, teve início esta reunião as dezenove e 

trinta horas, no prédio sede à Rua Nossa Senhora da Conceição, número 

trezentos e trinta e quatro, Centro. Com a presidência do Vereador Jailson 

Mendonça da Silva, Secretários: Gercione Pereira de Andrade Júnior, 

presentes estes e mais os Vereadores: Edilmo Lira, Jalmir Flávio de Oliveira 

Silva Jacinto, José Carlos Gomes de Souza, Cristilene Bezerra de Azevedo, 

em números de 06(seis). Deixaram de comparecer os Vereadores: Rosilda 

Pereira de Lima, Francisco Vicente Júnior e Leandro Euclides Guedes da 

Costa, em números de 03 (três). No expediente foi lida a ata anterior e 

aprovada sem emendas. Consta na pauta do dia, um requerimento do 

Vereador Carlos Gomes, o qual foi submetido em discussão e votação, sendo 

este aprovado por unanimidade. Consta também um ofício de nº 087/2018 – 

GP, datado em 01 de setembro de 2018. O qual encaminha o Projeto de Lei N° 

005/2018, Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Serra Caiada 

RN para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Nada mais 

constando foi facultada a palavra, usa da mesma os Vereadores: Jalmir Flavio 

de Oliveira Silva Jacinto, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas Vereadores, 

funcionários desta casa. Ao iniciar seu pronunciamento, disse está começando 

mais um período legislativo, onde já começaram apreciando a LOA para o 

exercício do ano de 2019. Que se for necessário haverá emendas para a 

mesma. Gostaria de ressaltar que no primeiro turno das eleições para o 

Governo do Estado, o grupo que ele orador faz parte apoiou Fátima e 

conseguiram uma votação expressiva. Sendo que no segundo turno 

juntamente com o grupo da Prefeita, conseguimos unir forças e dar quatro mil e 

sessenta e cinco votos. No entanto, a partir desta manifestação vai existir um 

compromisso com Serra Caiada. Encerrando seu pronunciamento, comentou 

que a Senadora Zenaide derrotou nas urnas os caciques e se elegeu também 

com uma expressiva quantidade de votos. José Carlos Gomes de Souza, o 

qual saudou o Sr. Presidente, colegas Vereadores, e ouvintes. Ao iniciar seu 

pronunciamento, agradeceu aos colegas pela aprovação de seu requerimento. 

Destacou que o colega Edilmo Lira, no ano passado fez este mesmopedido, 

porém, gostaria de esclarecer que vai continuar fazendo as solicitações e no 

dia que as mesmas forem atendidas ele orador deixará de cobrar. Encerrando 

suas palavras, convidou todos para assistirem a próxima sessão.Como não 

havia mais oradores a fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu por 



encerrada a sessão, marcando outra para a próxima terça-feira as mesmas 

horas de costume. Plenário José Paiva Magalhães, da Câmara Municipal de 

Serra Caiada. Eu Mayara Cosme Viana, Secretária desta casa, lavrei a 

presente ata nesta data. 

 

 

 


