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Ata da primeira sessão do quarto período legislativo ordinário da Câmara 

Municipal de Serra Caiada, estado do Rio Grande do Norte. Aos onze dias do 

mês de setembro 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, número trezentos e trinta e quatro, Centro. Com a presidência do 

Vereador Jailson Mendonça da Silva, Secretários: GercionePereira de Andrade 

Júnior, Rosilda Pereira de Lima, presentes estes e mais os Vereadores:Edilmo 

Lira, Leandro Euclides da Guedes da Costa, Jalmir Flávio de Oliveira Silva 

Jacinto, José Carlos Gomes de Souza, Francisco Vicente Júnior, Cristilene 

Bezerra de Azevedo, em números de nove. No expediente foi lida a ata anterior 

e aprovada sem emendas. Constam na pauta do dia, dois requerimentos do 

vereador Carlos Gomes, os quais foram submetidos em discussão e votação, 

sendo aprovados por unanimidade.Nada mais constando, foi facultada a 

palavra, usaram da mesma os vereadores:Leandro Euclides Guedes da Costa, 

o qual saudou o Sr. Presidente, colegas Vereadores, Ex Vereadores Antônio 

Silva, Zé Erinaldo, Professores e alunos, Novinho de Dinarte. Aos iniciar seu 

pronunciamento, disse ser uma pena que os microfones desta Câmara não 

terem o mesmo alcance dos microfones da radio na nossa cidade. Gostaria de 

explanar um pouco sobre sua indignação sobre o programa do dia primeiro de 

setembro. Que ao invés de falar sobre as coisas boas do município, prefere 

denegrir a imagem de homens de família. Pediu mais respeito com a oposição, 

pois existem pessoas boas, famílias honradas que decidiram não fazer parte da 

gestão atual. Destacou também que podem falar dele orador, mas que falem 

politicamente e não da vida pessoal. Ouviu ainda, sobre dois irresponsáveis 

que vem da cidade de Tangará. Existem áudios de WhatsApp, onde fala que as 

pessoas que estão acompanhado esses cabras safados, são sem futuro igual a 

eles. Ressaltou que muitas vezes ele orador conseguiu exames de pessoas 

que tiveram suas requisições engavetadas durante seis meses, e destacou 

também que parte da população passa cerca de cinco horas esperando pra 

serem atendidos e não conseguem. Afirmou que ele orador é sem futuro 

porque não aceitou fazer parte da base da Senhora Prefeita. No entanto disse 

que o sem futuro aqui é o ex Prefeito Faustinho, que não respeita o povo, que 

tem nove processos nas costas, o qual já foi condenado em dois, e que além 

do mais compra e não paga. Encerrando seu pronunciamento pediu desculpas 

aos alunos pelo seu desabafo.Gercione Pereira de Andrade Júnior, o qual 

saudou o Sr. Presidente, colegas Vereadores, alunos e professores. Ao iniciar 

seu pronunciamento disse está muito feliz em ver esta casa cheia, que as 

portas estarão sempre abertas para todos vocês. Parabenizou os professores 



Marcos, Leni, Suely, Zé Carlos, Weverton, pela iniciativa de trazer os alunos 

para assistirem a sessão legislativa. Pediu para analisarem bem em quem irão 

votar, pois é uma responsabilidade de todos nós. Disse também que após a 

sessão todos eles irão conhecer as dependências da Câmara. Esclareceu que 

o papel do vereador é fiscalizar e reivindicar os problemas da população. José 

Carlos Gomes de Souza, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas Vereadores, 

alunos e professores, ex Vereador Antônio Silva, Novinho. Ao iniciar seu 

pronunciamento, parabenizou os professores pela inciativa em trazer os alunos 

para assistirem a sessão. Levou ao conhecimento de todos que ele orador está 

elaborando um projeto do vereador mirim, onde será trabalhado nas escolas, e 

partir deste saberão o verdadeiro papel do vereador. Continuando agradeceu 

aos colegas pela aprovação de seus requerimentos nesta noite. Disse ser 

sabedor que a cosern repassa um certo valor para prefeitura, e deve ser usado 

para melhorar a iluminação. Falou ainda da situação do motorista que perdeu 

sete pontos na carteira, em uma fiscalização realizada pela polícia federal. 

Gostaria de dizer que os ônibus escolares necessitam de manutenção e 

fiscalização. Ressaltou que há meses atrás foi feita uma licitação de 

novecentos mil reais, e não entende o motivo da situação desses transportes. 

Agradeceu pela execução de alguns requerimentos de sua autoria, como o 

calçamento das comunidades rurais dos Macacos, Lagoa Limpa e Lagoa das 

Figuras. E também pelo asfalto vizinho ao hospital, a pavimentação das ruas 

do conjunto Alto do Céu, e pelainstalação do arcondicionado nas escolas. 

Dando continuidade a suas palavras, cobrou o reajuste dos agentes 

administrativos que desde 2001 estão sem atualização. Como também as 

verbas rescisórias daquelas pessoas que foram demitidas por perseguição 

política. E aparteado pelo vereador Leandro Euclides, onde falou que esta 

solicitação foi feita desde o início do ano. E pediu para o líder levar isto até a 

prefeita. Continuando suas palavras o Vereador Carlos Gomes, congratulou-se 

com as palavras do colega Gercione Júnior, a respeito da importância do nosso 

voto. Cristilene Bezerra de Azevedo, a qual saudou o Sr. Presidente, colegas 

Vereadores, professores, alunos, ex Vereador Antônio Silva. Ao iniciar seu 

pronunciamento, agradeceu pela presença dos professores e alunos na noite 

de hoje. Disse ter aprovado os requerimentos do colega Carlos Gomes, e que 

também fez o mesmo pedido sobre a iluminação da comunidade de Palmatória. 

Pois esteve lá esses dias e acompanhou de perto o quanto a população está 

amedrontada. Ressaltou também que esta mesma comunidade sofre ainda 

com a falta de água. Francisco Vicente Júnior, o qual saudou o Sr. Presidente, 

Colegas Vereadores, e todos os convidados nesta noite. Disse ter sido aluno 

da escola estadual e está muito feliz em receber os alunos. Falou do prazer em 

aprovar os requerimentos do colega Carlos Gomes, pois são solicitações que 

visam o bem estar da população. Destacou que existe a base aliada a Prefeita, 

a qual ele orador faz parte e também existe a oposição. Porém nenhum deles 

vive em intrigas, pelo contrário, todos aqui estão buscando o desenvolvimento 

da população. Seja através de requerimento e projetos ou simplesmente 

usando a tribuna. Que os munícipes devem sim cobrar pelos seus direitos. E 

aparteado pelo Vereador Gercione Júnior, onde destacou que as reivindicações 



são feitas nesta Casa, porém quem tem o poder de executar é a Prefeitura. 

Rosilda Pereira de Lima, a qual saudou o Sr. Presidente, colegas Vereadores e 

público presente. Ao iniciar suas palavras, agradeceu a presença dos 

professores e aluno. Afirmou que esta Casa sempre estará de portas abertas 

para recebê-los. E disse ainda que está de prontidão para ouvir e ajudar 

qualquer Serracaiadense. Edilmo Lira, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas 

Vereadores, público presente e ouvintes. Ao iniciar seu pronunciamento, 

parabenizou os professores pela iniciativa de trazer os alunos para esta Casa. 

Que são todos bem vindos e desde já estão todos convidados para sempre 

participarem das sessões legislativas. Pois desta forma é fácil de compreender 

que o Poder Legislativo cobra e reivindica, e quem executa é o poder 

Executivo. Deixou seu sentimento de pesar aos familiares do Sr. Passeata. 

Disse ter ouvido atentamente o pronunciamento dos colegas, onde afirmou 

ainda que ele orador esteve junto a Prefeita, cobrando melhorias para o 

município. Parabenizou também a gestão pelo belo desfile do dia sete de 

setembro. Como também ao Secretário de Esporte Walcenir. Destacou que é 

muito bom ver a prefeitura investir em cultura, pois desta maneira ajuda e muito 

o comércio local. Informou a todos que próximo ano o município passa para 

08,e esta mudança irá trazer muitas melhorias para todos nós. Falou também 

que a prefeitura recebeu mais de quinze mil metros de cano, e a encanação 

das comunidades de Palmatória e Assentamento Três Corações. No entanto, 

gostaria de falar que tem opinião diferente sim, mas aqui nesta Casa todos os 

Vereadores procuram sempre pelo bem estar de todos. Que não mistura vida 

pessoal com o trabalho. Encerrando suas palavras, disse que estamos em um 

momento que precisamos pensar bem nas escolhas, não se deixar levar pelo 

momento. Pois a decisão está em nossas mãos. Jalmir Flávio de Oliveira Silva 

Jacinto, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas Vereadores, funcionários 

desta casa, público presente, professores e alunos. Disse que estudou grande 

parte na escola Estadual, e estar sendo um grande prazer receber todos vocês 

nesta noite. Falou ter aprovado os requerimentos do colega Carlos Gomes, 

pois são melhorias para a população. Sobre o assunto abordado pelo colega 

Leandro, no que diz respeito ao programa da rádio. Ressaltou que não está 

certo usarem este meio de comunicação para chamar as pessoas de sem 

futuro. E se acontecer novamente irá tomar as devidas providências. 

Relembrou que no passado seu sogro juntamente com sua família foi 

denegrido nesta mesma rádio, porém, entraram na justiça e foram indenizados 

com vinte e oito mil reais. E disse que isto pode voltar a acontecer. Como não 

havia mais oradores a fazer uso da palavra, o senhor presidente deu por 

encerrada a sesso, marcando outra para próxima quinta feira, às mesmas 

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

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

presente ata nesta data.  

 


