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Ata da terceira Sessão do quinto Período Legislativo Ordinário da Câmara 

Municipal de Serra Caiada, estado do Rio Grande do Norte. Aos treze dias 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, Rosilda Pereira de Lima, 

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

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

Euclides Guedes da Costa, Francisco Vicente Júnior, em números de 09 (nove) No 

expediente foi lida a ata anterior e aprovada sem emendas. Consta na pauta do dia 

o 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. Que após sua leitura o Sr. Presidente baixou a comissão de Finanças 

e Orçamento, a qual pediu um prazo de cinco minutos para emitir o parecer. Ao 

término deste, a citada comissão composta pelos Senhores: Edilmo Lira – 

Presidente; Rosilda Pereira de Lima – Relatora; Gercione Pereira de Andrade 

Júnior – Membro,odevolveu ao plenário já com o parecer favorável. Logo em 

seguida, foi submetido em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Constou também na pauta do dia a leitura do requerimento de autoria dos 

Vereadores: Edilmo Lira, Francisco Vicente Júnior, Gercione Pereira de Andrade 

Júnior, Jailson Mendonça da Silva, Rosilda Pereira de Lima. E deu ciência a todos de 

que os interessados teriam 05 (cinco) dias a contar do dia 14/11/2018 para 

apresentarem manifestação sobre o requerimento, vencendo tal prazo em 

19/11/2018, em seguida afirmou que o mesmo seria colocado em votação no dia 

20/11/2018 (terça-feira) próxima sessão, estando todos intimados e cientificados 

que cópias do requerimento estarão disponíveis a todos na secretaria da casa.  

Nada mais constando foi facultada a palavra, usa da mesma os VereadoresJalmir 

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

ex – Vereador Antônio Silva, Vereadores de cidades vizinhas, seu amigo Cesinha, 

público presente e ouvintes. Ao iniciar seu pronunciamento, disse ser um absurdo 

em pleno período atual existir uma perseguição política por uma pessoa que não 

faz mais parte da base aliada da prefeita. Deveria ter visto este erro antes e não só 

agora. Gostaria de dizer que a justiça de Deus não vai faltar. Ressaltou que eles 

deveriam se preocupar com outras coisas, como por exemplo, o sítio Freitas que 

está em estado de calamidade, pois fazem mais de seis meses que não chega uma 

gota de água. Porém, todo mês a fatura chega para o agricultor pagar. Que para 



sobreviver está sendo necessário comprar água. Destacou que tem provas e 

amanhã vai tomar as providências cabíveis. Comentou ainda que há três anos a 

casa de um Senhor pegou fogo, e nem a prefeitura e nem os colegas vereadores se 

movimentaram para dar pelo menos um saco de cimento para ajudar na 

reconstrução da casa. Encerrando suas palavras, se posicionou que não irá aprovar 

o requerimento em pauta. José Carlos Gomes e Souza, o qual saudou o Sr. 

Presidente, colegas Vereadores, público presente, familiares, Vereadores de outras 

cidades e funcionários desta casa. Ao iniciar seu pronunciamento, afirmou que o 

choro dele orador é de pena, pois acreditava que nesta casa existiam homens e 

mulher de palavra. Mas, infelizmente não é assim, pois, o acordo feito entre eles 

para a presidência de 2019 está sendo quebrado. Afirmou que terça-feira passada 

esteve com Edilmo Lira e Jaison, e eles disseram que não sabiam de nada. Sendo 

que o Presidente deu sua palavra de homem que não iria participar disso. No 

entanto, ele orador ficou sabendo dessa trama quando estava no Walfredo Gurgel. 

E foi justamente neste mesmo dia que ouviu o áudio da Prefeita onde dizia que 

aqueles que não votassem em Fátima se tornariam seus inimigos. Esclareceu que 

há muitos anos esta eleição é realizada desta forma, porém, agora que ele orador 

não faz mais parte da base aliada da Prefeita querem fazer a anulação. Isto se trata 

apenas do ex – Prefeito que pediu obediência, caso contrário, sofreriam as 

consequências das exonerações dos familiares dos cargos comissionados. Externou 

que não foi eleito para ser mandado e nem muito menos ser gritado por não 

aprovar projetos de lei. No entanto quem deveria está questionando esta eleição 

era a oposição e não o contrário. Disse não entender o porquê dessa atitude, pois 

afirma que 2019 será uma gestão parceira da Prefeita, desde que seja para o 

benefício da população. Certamente temem que volte a existir cargos fantasmas, 

como também o pagamento de combustível para um carro que nunca prestou 

serviço para esta casa. Congratulou-se com as palavras do colega Jalmir, pois 

deveriam visitar as escolas e os sítios para saber da real situação. Entretanto, é 

válido destacar que nunca irá se calar diante das coisas erradas, e vai continuar 

reivindicando os direitos dos munícipes. Relembrou que nas campanhas passadas 

tentaram boicotar sua legislatura, e graças a Deus ele orador continua nesta 

Câmara. Aproveitou a presença do responsável pelos campeonatos de futebol e 

pediu para se juntar com os demais organizadores para cobrarem da Prefeita a 

verba que vem para o esporte. Disse ter aprovado o orçamento para o ano de 2019, 

o qual será de grande importância para o município. Por último relembrou que no 

ano de 2015 foi posto em apreciação o código tributário, onde cobraria ainda mais 

impostos, ao invés disso, deveriam procurar meios para gerar mais empregos. 

Leandro Euclides Guedes da Costa, o qual se recusou a dar boa noite aos colegas da 

base. Saudou seu amigo Cesinha e colegas da cidade de Tangará, público presente e 

ouvintes. Ao iniciar seu pronunciamento, disse que um dos ensinamentos 

recebidos por seu pai, foi a importância da palavra de um homem. Ter palavra não 

é virtude e sim uma obrigação. Está triste em ver que os poderes em Serra Caiada 

não são independentes, que esta casa continua sendo controlada pelo executivo. E 

gostaria de saber com qual cara os vereadores da base vão olhar para o colega 

Carlos Gomes. Afirmou ainda que não entrou na política para vivenciar esta sujeira. 

Porém, falou que isto servirá para a população saber quem tem compromisso com 



o município. Destacou que amanhã as redes sociais irão mostrar a armação deste 

circo. Encerrando suas palavras, disse que a justiça divina vem pra todo mundo. 

Edilmo Lira, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas Vereadores, Vereadores da 

cidade de Tangará, Capitão Leiros, público presente e ouvintes. Pediu ao Ex-

vereador Antônio Silva mais respeito, pois não pode vir a esta Casa para denegrir a 

imagem dos Vereadores, dizendo se pode ou não vestir saia. Caso contrário iria 

solicitar ao presidente a remoção do mesmo. Esclareceu que eles podem tomar 

qualquer posição. Se nesta noite deram entrada neste requerimento, o qual ficará 

em tramitação e será aprovado por aqueles que julgarem certo. Também falou ter 

aprovado o orçamento para o ano de 2019, onde visa o melhor para o município. 

Referindo-se as palavras do colega Jalmir, no que diz respeito à falta de água na 

comunidade do Freitas, gostaria de afirmar que o carro pipa está dando suporte. 

Esteve juntamente com a Prefeita na referida comunidade, e estão fazendo um 

estudo para poder encontrar uma solução. Ressaltou que Serra Caiada é zero seis, e 

mesmo assim é uma cidade modelo, onde tudo funciona. Isto tudo é reflexo da 

parceria entre Legislativo e Executivo. Falou ainda que as zonas rurais estão cem 

por cento saneadas, todas com água. Relembrou que só este ano foi adquirido mais 

de dezesseis mil metros de cano. Ressaltou que ele orador apoia a gestão da 

prefeita, pois ver o carinho e cuidado que Socorro e Faustinho tem pela cidade. 

Encerrando suas palavras, disse que jamais vai seguir o exemplo do colega 

Leandro, em não cumprimentar a base aliada. Pois educação ele orador tem e 

sempre vai usar. Gercione Pereira de Andrade Júnior, o qual saudou o Sr. 

Presidente, colegas Vereadores, Vereador da cidade de Tangará, público presente e 

ouvintes. Ao iniciar seu pronunciamento, disse ter aprovado o orçamento para o 

ano de 2019, o qual visa melhorias para o município. Já sobre o requerimento em 

conjunto, gostaria de dizer que houve um consenso entre eles da base e decidiram 

entrar com esta solicitação, pois, acredita ser a melhor decisão. Ressaltou que não 

é obrigatório votar, apenas ficará em tramitação e na próxima terça-feira aqueles 

que estiverem de acordo vão aprovar. Dando continuidade a sua fala, afirmou fazer 

parte da base aliada da gestão atual, e sempre será solidário e irá defender e punir 

pela prefeita. Relatou que algumas vezes devido a falta de diálogo pensou em sair 

do grupo, porém, analisou melhor e decidiu continuar fazendo parte do 

desenvolvimento. Por fim, pediu desculpas se algum dia faltou com a verdade. 

Gostaria de dizer que existe situação e oposição, mas isso não interfere na amizade 

que sente por todos os colegas. Francisco Vicente Júnior, o qual saudou o Sr. 

Presidente, colegas Vereadores, Vereadores da cidade de Tangará, ex-vereador 

Antônio Silva, público presente e funcionários desta casa. Ao iniciar seu discurso, 

disse ter sido aprovado por unanimidade o projeto de lei do orçamento para o ano 

de 2019. Isso mostra o quanto esta casa é unida quando se trata de assuntos que 

visam o bem para o município. Afirmou fazer parte da base aliada a prefeita e está 

fazendo parte deste requerimento juntamente com os demais colegas. Gostaria de 

destacar que esta Câmara é o local ideal para as discussões pertinentes ao 

desenvolvimento de nossa cidade. Ressaltou que busca trabalhar sem ferir a 

imagem de ninguém. Infelizmente às vezes é necessário tomar algumas decisões 

que nem sempre são fáceis. Pediu a Deus para conduzir e fazer o que for da 

vontade dele. Encerrando seu pronunciamento disse que vai confiar no diálogo e 



na democracia.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 EmmanuelliSuêrdaPraxedes, Controladora desta casa, lavrei a 

presente ata nesta data. 

 

 

 

 


