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Ata da terceira sessão do quarto período legislativo ordinário da Câmara 

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

cincodias do mês de setembro 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: Gercione 

Pereira de Andrade Júnior, Rosilda Pereira de Lima, presentes estes e mais 

os Vereadores: Jalmir Flávio de Oliveira Silva Jacinto, José Carlos Gomes de 

Souza, Francisco Vicente Júnior, Cristilene Bezerra de AzevedoEdilmo 

Lira,Leandro Euclides da Costa Guedesem números de nove. No 

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

pauta do dia, um requerimento do vereador Carlos Gomes, consta 

também um projeto de lei, de número 003/2018, Reconhece de utilidade 

pública a Entidade que Especifica e dá outras Providências, também de 

autoria do vereador citado. Que Após a sua leiturao, Senhor presidente 

baixou a comissão de Legislação, justiça e Redação Final. Composta pelo 

presidente Gercione Júnior, Relator EdilmoLira, Membro Francisco Júnior, 

onde a mesma pediu um prazo de cinco minutos para emitir o parecer. Ao 

término deste, a citada comissão o devolveu ao plenário já com o parecer 

favorável. Os quais foram submetidos em discussão e votação, sendo 

estes aprovados por unanimidade. Nada mais constando foi facultada a 

palavra, usa da mesma os vereadores: José Carlos Gomes de Souza, o qual 

saudou o sr. presidente, colegas vereadores , público presente e ouvintes. 

Ao iniciar seu pronunciamento, agradeceu aos colegas pela aprovação do 

seu projeto de lei e falou que esse projeto vai ser muito importante para a 

instituição que desafia os jovens Ebenézer, convidou os colegas 

vereadores para irem até lá conhecer o trabalho deles. E parabenizou pelo 

trabalho que eles desenvolvem. E pode contar com o seu apoio como 

vereador e como amigo, pediu novamente a iluminação da Rua Padre José 

Amorim, e falou sobre um acidente que aconteceu lá esses dias, falou que 



já fez um requerimento sobre a iluminação daquela rua e ainda não foi 

atendido, e vai fazer outro e vai levar até a prefeita. Agradeceu aos 

colegas vereadores pela aprovação do seu requerimento. Falou da 

passagem molhada na comunidade dos Macacos, que foi outro 

requerimento, que ele fez a até agora não foi atendido, que esses dias foi 

tirar um amigo do prego que seu carro quebrou o eixo, e por último pediu 

a prefeita que atenda seus requerimentos. Cristilene Bezerra de Azevedo, 

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

funcionários desta casa. Ao iniciar seu pronunciamento, disse não 

conhecer o trabalho da instituição JovenEbenézer, e parabenizou os 

colegas pela iniciativa, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na 

cidade que não poderia ser contra esse projeto que vem beneficiar a 

população. E falou sobre o caixa do banco do Brasil, que a população 

precisa. Gercione Pereira de Andrade Júnior. Ao iniciar seu 

pronunciamento, parabenizou o colega Carlos Gomes, pela iniciativa, e 

falou que vai fazer uma visita qualquer dia desses. E disse ser conhecido 

como carrapato e qualquer coisa que precisar podem lhe procurar. Falou 

sobre a abertura dos correios que é quase impossível por ser um órgão 

federal, que foi incendiado, tem que ter uma perícia, e na situação que se 

encontra o Brasil hoje acha que vai ser impossível o correio ser aberto 

aqui em Serra Caiada. Jalmir Flávio de Oliveira Silva Jacinto, O qual saudou 

o Sr. Presidente, colegas vereadores, públicos presente e ouvintes. Ao 

iniciar seu pronunciamento, falou ter aprovado esse projeto do colega 

Carlos Gomes, e falou está a disposição, que foi convidado pelo pastor 

para ir até lá comer um peixe que qualquer dia desses chegalá.Não 

havendo mais oradores a fazer uso da palavra, o Sr. Presidente deu por 

encerrada a sessão marcando outra para a próxima quinta-feira no mesmo 

horário de costume. Plenário José Paiva Magalhães da Câmara Municipal 

de Serra Caiada. EuMayara Cosme Viana, Secretária desta casa lavrei a 

presente ata nesta data. 

 

 

 


