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Ata da quinta Sessão do quinto Período Legislativo Ordinário da Câmara 

Municipal de Serra Caiada, estado do Rio Grande do Norte. Aosvinte dois dias 

do mês de novembrodo 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, 

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 

de08(oito). Deixou de comparecer a vereadora Rosilda Pereira de Lima, em 

número de 01 (um). No expediente foi lida a ata anterior e aprovada com 05 

(cinco) votos favoráveise 03 (três) contra, dos vereadores: José Carlos Gomes 

de Souza, Jalmir Flávio de Oliveira Silva Jacinto, Leandro Euclides Guedes da 

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

Vereadores: Jalmir Flávio de Oliveira Silva Jacinto, o qual saudou o Sr. 

Presidente, colegas Vereadores, funcionários desta casa, Secretário Ademar, 

ex-vereador Antônio Nunes e público presente. Ao iniciar seu pronunciamento, 

solicitou na tribuna, cópia das atas da primeira e da terceira sessão do quinto 

período de 2018 e também a cópia da lei nº 962/2016. José Carlos Gomes de 

Souza, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas vereadores, ex-vereador 

Antônio Silva, Secretário Ademar, público presente e funcionários desta casa. 

Ao iniciar suas palavras, disse ter sido contra a aprovação da ata pelo simples 

fato de não possuir valor. Porque para ele foi uma palhaçada, onde o 

presidente se aproveitou do calor da discussão e o submeteu em votação. 

Solicitou ao líder da gestão providências em relação à situação do Sítio Umarí, 

já que o presidente passa por lá todos os dias e não resolve nada. Levando em 

consideração que o tempo dele é apenas para tramar junto a vocês. Ressaltou 

que seu pedido é um requerimento verbal. Jailson Mendonça da Silva, o qual 

saudou os colegas vereadores, secretário Ademar Araújo e público presente. 

Referindo-se as palavras do colega Carlos, gostaria de esclarecer que estão 

estudando uma maneira de evitar que as bombas queimem com tanta 

frequência. Como não havia mais oradores a fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente, declarou encerradaa sessão, marcando outra para a próxima terça-

feira às 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. 

 



 

 

 


