
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA 

                                    Rua Nossa Senhora da Conceição, 335, Centro - CNPJ: 09.428.533/0001-43. 

                                   Tel: (84) 3293-0072 - E-mail: camaraserracaiada@gmail.com 

 

 

 

Ata da segunda Sessão Extraordinária do quinto período Legislativo da 
Câmara Municipal de Serra Caiada, Estado do Rio Grande do Norte. Aos 
quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, teve início esta 
reunião, às dezenove horas e trinta minutos, no prédio sede à Rua Nossa 
Senhora da Conceição nº 334(trezentos e trinta e quatro), Centro, Serra 
Caiada. Com a Presidência do vereador Jailson Mendonça da Silva, 
Sercretários: Gercione Pereira de Andrade Júnior, Rosilda Pereira de Lima. 
Presentes estes e mais os vereadores: Cristilene Bezerra de Azevedo, Edilmo 
Lira, Francisco Vicente Júnior, Jalmir Flávio de Oliveira Silva Jacinto, José 
Carlos Gomes de Souza, Leandro Euclides Guedes da Costa, em números de 
09 (nove). No expediente foi lida a ata anterior e aprovada sem emendas. 
Consta na pauta do dia 01 (um) Projeto de Lei de nº 006/2018, Dispõe sobre o 
programa de parcelamento de débitos – PPD autoriza a utilização de protesto 
extrajudicial de créditos da Fazenda Pública Municipal e dá outras 
providências. Que após a sua leitura o Senhor Presidente baixou a comissão 
de Finanças e Orçamentos, onde a mesmasolicitou um prazo de cinco minutos 
para emitir o parecer. Ao término deste,a citada comissão composta pelo 
Presidente: Edilmo Lira; Relatora: Rosilda Pereira de Lima; Membro: Gercione 
Pereira de Andrade Júnior, o devolveu ao plenário já com o parecer favorável. 
Na sequência foi submetido em discussão e votação, sendo aprovado com 06 
(seis) votos favoráveis contra 03 (três) votos dos vereadores: Jalmir Flávio de 
Oliveira Silva Jacinto, José Carlos Gomes de Souza, Leandro Euclides Guedes 
da Costa. Nada mais constando foi facultada a palavra. Usou da mesma os 
vereadores: Leandro Euclides Guedes da Costa, o qual saudou o Sr. 
Presidente, colegas vereadores, público presente e ouvintes. Ao iniciar seu 
pronunciamento, disse não ter aprovado o projeto de lei que trata do 
parcelamento do IPTU, pois não ver necessidade de haver modificação. E o 
que acontece a partir desta aprovação é a obrigatoriedade do pagamento. 
Destacou ser é uma decisão da maioria e os demais só cabem a aceitar. 
Finalizando sua fala desejou um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Cristilene 
Bezerra de Azevedo, a qual saudou o Sr. Presidente, colegas vereadores, 
público presente e ouvintes. Ao iniciar seu pronunciamento, justificou sua 
ausênciaa funcionária da casa, pois estava trabalhando e, além disso, já estava 
convicta em votar a favor. No entanto, esclareceu que aprovou o projeto por se 
tratar de algo que vai facilitar o pagamento de tributos. Levou em consideração 
o artigo 20 que é bem claro e afirmou ainda que as pessoas não serão 
prejudicadas. Ressaltou ser um equívoco a falta de entendimento, por isso a 
importância de compreender e repassar para os outros o verdadeiro intuito do 
citado. Encerrando suas palavras, desejou um Feliz Natal cheio de amor e 
saúde. José Carlos Gomes de Souza, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas 
vereadores, público presente e ouvintes. Ao iniciar seu pronunciamento, disse 
respeitar a opinião de todos, desde quem também respeitem a dele. Existe 
uma lei de 2016 (dois mil e dezesseis), que trata deste assunto, a diferença 
agora com esta aprovação é a punição para as pessoas inadimplentes. Porém, 
afirmou ter sido contra aprovação e disse ainda que após a sanção irá pedir a 
relação de todos os devedores da dívida ativa, como também dos extratos. 



Finalizando suas palavras, desejou um Feliz natal e um bom Ano Novo. 
Francisco Vicente Júnior, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas vereadores, 
público presente e ouvintes. Ao iniciar sua oratória, disse sentir cada vez mais 
a necessidade da importância do Regimento Interno desta casa, pois existe 
tanto a quebra de decoro dos colegas vereadores, quanto à quebra de decoro 
das pessoas que assistem à sessão, pois não se pode interferir a reunião. 
Gostaria de dizer que não esteve presente no debate, pelo fato de não ter 
ouvido o convite. Destacou ainda o poder do Vereador em convocar audiências 
públicas, ou mesmo entrar com emendas. Afirmou que não se deve pedir nada 
a nenhum secretário. Ressaltou sempre aprovar projetos que visam melhorias 
para o município. Porém, se tratando da dívida ativa, isso é uma bola de neve, 
mas chegou o dia de resolver este problema. Sobre as famílias de baixa renda, 
as mesmas devem procurar a isenção junto à prefeitura. Encerrando suas 
palavras, disse está terminando mais um ano legislativo, onde pediu desculpas 
se em algum momento ofendeu alguém, pois na vida política tem dessas 
coisas. Gercione Pereira de Andrade júnior, o qual saudou o Sr. Presidente, 
colegas vereadores, público presente e ouvintes. Ao iniciar seu 
pronunciamento, esclareceu que não participou da reunião com o secretário 
pelo simples fato de está convicto em aprovar o projeto. Gostaria de falar que 
ele orador é prova viva que esta lei será para todos, pois também recebeu a 
carta de cobrança em sua casa. Disse ao colega Carlos, que esse imposto é 
como qualquer outro citou ainda que a falta de pagamento de energia e água 
acarreta em nome no SPC Serasa. Acredita ser inviável expor a relação dos 
devedores da dívida ativa. Encerrando suas palavras, disse respeitar os 
colegas vereadores da oposição. Por fim, agradeceu a todos os colegas por 
mais um ano legislativo. Dizendo ter esperança que o ano de 2019 (dois mil e 
dezenove) será um ano de muito trabalho. Desejou um Feliz Natal e um ótimo 
Ano Novo a todos. Como não havia oradores a fazer uso da tribuna o Senhor 
Presidente deu por encerrada a sessão. Plenário José Paiva Magalhães da 
Câmara Municipal de Serra Caiada. Eu, Emmanuelli Suêrda Praxedes, 
Controladora desta Casa, lavrei a presente ata nesta data. 

 
 
  
 

 


