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Ata da quarta Sessão do quinto Período Legislativo Ordinário da Câmara 

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

mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, teve início esta reunião às 

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, Leandro 

Euclides Guedes da Costa, Francisco Vicente Júnior, em números de 08 (oito). 

Deixou de comparecer a Vereadora Cristilene Bezerra de Azevedo, em número 

de 01 (um). No expediente foi lida a ata anterior e aprovada sem emendas. Ao 

iniciar os trabalhos desta casa, o presidente passou para o primeiro Secretário 

fazer a leitura dos informes gerais sobre o artigo 136 e 149 do regimento 

interno e também de uma carta em agradecimento a todos os Vereadores, 

emnome das professoras Leny Cabral e Suely Santos. Constoutambém na 

pauta do dia a deliberação sobre o requerimento apresentando pelos 

EdisEdilmo Lira, Francisco Vicente Júnior, Gercione Pereira de Andrade Júnior, 

Jailson Mendonça da Silva, Rosilda Pereira de Lima, o qual pretende que o 

órgão plenário desta Casa Legislativa declare ou não a ilegalidade das eleições 

das mesas diretoras para o ano de 2019 e 2020 pelas razões expostas no 

requerimento e que ficou em tramitação nesta casa durante 05 (cinco) dias, 

para manifestação. Que após sua leitura, o Senhor presidente submeteu em 

discussão, seguida a discussão pediu aos Senhores Vereadores que 

estivessem de acordo permanecessem sentados, e quem não estivessem 

ficassem de pé por alguns instantes. Sendo aprovado 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, professores, alunos, funcionários desta casa e público presente. 

Ao iniciar seu pronunciamento afirmou que foi contra a aprovação do 

requerimento em pauta, pois é um ato cruel, de covardia e desumano que 

mancha a imagem desta Câmara e mais ainda a imagem dos cinco 

participantes dessa sujeira. Gostaria de dizer que há muitos anos a eleição é 

feita dessa maneira, porém, só agora estão vendo a irregularidade, isto se trata 

de perseguição política. Pediu a todos para assumirem seu papel de vereador, 

pois o legislativo e o executivo são órgãos independentes. E a partir de agora 

se tornará ainda mais difícil à convivência entre situação e oposição. Disse 

também que o colega Edilmo Lira, além de ser mal educado é também um sem 



palavra, e ele orador só é educado com quem é digno e merecedor. Afirmou 

que está apenas dando a resposta ao que foi dito sobre ele na terça passada, e 

daqui pra frente será desta forma. Concluindo suas palavras, destacou que o 

nobre colega precisa sim defender a prefeita, até porque em sua casa trabalha 

esposa, filha e genro, todo mês jorra pelo ralo parte do FPM de Serra Caiada. 

Destacou que em janeiro do ano passado, todos os vereadores se reuniram 

para fazer sua cassação devido um problema pessoal, o qual decidiu não citar. 

Porém, o ex-prefeito conversou com todos da base, onde foi resolvido e hoje o 

colega continua sendo vereador nesta casa. Finalizando afirmou que não 

deseja amizade dele nem aqui nem lá fora. No entanto, disse usar esta tribuna 

para falar o que quiser, pois não tem cargos em comissão e nem deve favores 

a ninguém. Falou que esta briga não acaba aqui e irão procurar os direitos. E 

tem fé em Deus que a justiça divina não vai faltar. José Carlos Gomes de 

Souza, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas vereadores, público presente, 

alunos e professores da escola Herondinas Caldas. Ao iniciar seu 

pronunciamento, disse que esta casa não é independente, pois vive 

obedecendo ordens. Há quinze dias esteve com o presidente e o mesmo 

afirmou que manteria sua palavra. Homem não é aquele que tem duas ou três 

mulheres, e sim aquele que honra e mantem sua palavra. Destacou que não 

houve votação nesta noite, na realidade houve um circo conduzido pelo 

presidente, o qual obedece ordens da prefeita e do ex-prefeito. Ressaltou que 

ele orador entrou nesta casa para trabalhar pela população, prova disso são os 

muitos requerimentos de autoria dele, os quais solicitaram muitos benefícios. 

Lembrando que, durante esses seis anos esta atitude o tornou o vereador mais 

atuante desta casa. Dentre suas reivindicações estão o consultório 

odontológico do Sítio Macacos, extensão da água da comunidade Serra Preta 

e Lagoa dos Currais, calçamento do bairro São José, do Sítio Lagoa das 

Figuras, reforma e reparo de todas as escolas do município, entre outras 

coisas. Certamente o motivo de estarem quebrando o acordo para presidência 

de 2019, deve ser pelo grande empenho dele nesta Câmara. No entanto, 

relatou que a quadra do Sítio Macacos um dia vai sair e também foi um pedido 

de sua autoria. Pediu aos futuros candidatos a vereadores para saírem da 

barra da saia e procurarem trabalhar honestamente. Concluindo suas palavras, 

disse que podem falar da vida pessoal dele, mas não permite que digam que 

não agiu correto com os nobres colegas. Por fim, reafirmou que esta aprovação 

não existiu e vai procurar seus direitos na justiça. Pode até não ser presidente 

desta casa em 2019, mas ninguém além de Deus manda nele. Edilmo Lira, o 

qual saudou o Sr. Presidente, colegas vereadores, professores, alunos, ex-

vereadores, secretários municipais e público presente. Ao iniciar seu 

pronunciamento, disse ter sido aprovado por unanimidade o requerimento que 

anulou as eleições dos anos de 2019 e 2020. Gostaria de esclarecer que 

apenas falou que sempre cumprimenta a todos, pois seu pai lhe deu educação. 

Externou que sua esposa é chefe de gabinete e trabalha muitas vezes além do 

limite, incluindo feriados e eventos. Seu genro trabalha como educador físico e 

sua filha é apenas estagiária em contábeis, pelo programa CIEE, como muitos 

outros, inclusive nesta casa. Ressaltou não ter seu mandato cassado, pois 



seus problemas foram pessoais e não assuntos administrativos da Câmara. 

Todos tem o direito de ir e vir, consequentemente pode aprovar o requerimento 

o qual acredita está correto. No entanto, é preciso lembrar que o município é 

zero seis e tudo está funcionando bem. Isto é apenas o reflexo da parceira do 

executivo com o legislativo, onde existe carinho e dedicação. Aproveitou para 

falar das muitas denúncias voltadas para fechar o matadouro, porém, caso isso 

venha a acontecer é a população que será prejudicada. Disse fazer parte da 

base aliada à prefeita, e que na gestão de Jessé recebeu propostas para ser 

do bloco, no entanto, decidiu permanecer do lado de quem trabalhou e trabalha 

pelo bem da cidade. Por último, afirmou ser homem suficiente para dizer o que 

pensa. Externou que levanta às cinco horas da manhã para trabalhar e assim 

poder honrar e ajudar seus amigos na hora da precisão. Jalmir Flávio de 

Oliveira Silva Jacinto. O qual saudou o Sr. Presidente, colegas vereadores, 

professores e alunos, secretários municipais, público presente e ouvintes. Ao 

iniciar seu pronunciamento falou que o presidente colocou o requerimento para 

ser aprovado meio que tombado e gostaria que constasse em ata que ele 

orador juntamente com os colegas Leandro e Carlos, foram contra a 

aprovação. Relatou que respeita a posição de todos, porém, disse que esta 

maneira de eleição já existia antes dele mesmo ser vereador. Isso está 

acontecendo pelo simples fato do colega não fazer mais parte da gestão. 

Sendo que o nobre vereador Edilmo, também seria prejudicado, uma vez que 

iria ser presidente em 2020. Mas futuramente será de certa forma beneficiado. 

Aparteado pelo vereador Carlos, onde falou que Edilmo não será prejudicado, 

porque será candidato para 2020. Disse mais uma vez está sofrendo 

perseguição política, sem falar que não existiu tempo suficiente para votação, 

não esperou sequer a discussão dos demais. Levou ao conhecimento de todos 

que os vereadores da base se reuniram com um advogado e com o ex-prefeito 

para decidirem como fazer a anulação da eleição. Dando continuidade a sua 

fala, Jalmir destacou sobre a união desta casa quando se trata de projetos que 

venham a beneficiar o município. Afirmando ter sido contra apenas na 

aprovação do projeto de lei que tratava do leilão dos tratores. Já se tratando 

sobre a situação do Sítio Freitas,segundo o secretário Joca, já estão tomando 

as providências. Encerrando suas palavras pediu a Deus um bom inverno para 

os agricultores, que já vem sofrendo há sete anos com a seca. Espera também 

que ao chegar às chuvas a prefeita esteja pronta para ajudar o homem do 

campo.Gercione Pereira de Andrade Júnior, o qual saudou o Sr. Presidente, 

colegas vereadores, professores, alunos, secretários municipais, ex-vereadores 

e público presente. Ao iniciar seu pronunciamento agradeceu aos colegas pela 

aprovação em unanimidade do requerimento o qual anulou as eleições dos 

anos de 2019 e 2020. Destacou sobre o direito de ir e vir, onde todos podem 

aprovar o que desejarem. O colega Carlos citou vários requerimentos e 

projetos os quais foram aprovados por todos, inclusive por ele orador. Disse ser 

fiel a base e sempre vai ser favorável as iniciativas dos colegas. Entretanto, 

relatou ter falado ao presidente para colocar o requerimento em votação e a 

justificativa ficaria para a tribuna. Caso contrário essa discussão iria durar 

horas. E como ele não aparteou ninguém, pediu também para não ser 



interrompido. Encerrando sua fala, deixou bem claro sobre sua satisfação por 

ter aprovado a anulação das eleições de 2019 e 2020. E nas próximas sessões 

terá as chapas para a nova eleição e todos estão convidados para participarem 

das reuniões. Francisco Vicente júnior, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas 

vereadores, público presente, professores e alunos da escola Herondina 

Caldas, professor Walter e secretários municipais. Iniciou seu pronunciamento 

agradecendo a Deus por está em seu terceiro mandato, aonde sua raiz vem da 

política, pois seu pai foi vereador durante sete mandatos. Gostaria de informar 

que a pauta desta noite se trata de assuntos internos desta casa, não muda 

nada em relação ao desenvolvimento da cidade. Disse ter aprovado o 

requerimento onde anulou as eleições do ano de 2019 e 2020.  Ressaltou que 

existe o regimento interno, o qual sempre é seguido. Externou que ao entrar na 

vida política é de certa forma perder um pouco do sossego, porque muitas 

vezes é necessário tomar decisões difíceis. O livre arbítrio existe para todos e a 

oposição tem todo o direito de procurar seus direitos. Disse ter plena convicção 

de está feliz ao lado de uma prefeita que trabalha voltada para beneficiar o 

povo. Lembrou ter sido oposição no passado e sabe muito como foi sofrido. 

Convidou todos os jovens para se envolverem mais na política, através de 

sugestões. Falou também que o relacionamento desta casa com o executivo 

visa melhorias para o município, mediante aprovações de projetos e 

requerimentos. Rosilda Pereira de Lima, a qual saudou o Sr. Presidente, 

colegas vereadores, público presente e ouvintes. Ao iniciar seu 

pronunciamento, disse ter aprovado o requerimento de autoria de todos da 

base e afirmou que aprovaria quantas vezes fosse necessário. Relatou que não 

está nesta casa para criticar ninguém, que sempre procura trabalhar de 

maneira certa. Afirmou fazer parte da gestão da prefeita, em virtude de todo o 

desenvolvimento da cidade, a qual se orgulha ser moradora de Serra Caiada. 

Encerrando suas palavras, disse que todos tem o direito de ir e vir, podendo 

optar em votar ou não nos projetos. Não havendo mais oradores a fazer uso da 

palavra, o Senhor Presidente convocou todos os Vereadores e Vereadoras, 

para eleição da mesa diretora dos anos de 2019 e 2020, no dia 29 de 

novembro de 2018, no horário regimental. Conforme lei orgânica e regimento 

interno. Declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima 

reunião, 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. 

 

 


