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Ata da sexta Sessão do quinto Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Serra Caiada, Estado do Rio Grande do Norte. Aosvinte e sete 
dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, teve início esta reunião as 
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, Cristilene 
Bezerra de Azevedo,Francisco Vicente Júnior e 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 um Projeto de Lei N° 
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 sua leitura foi baixada a 
comissão de Finanças e Orçamentos, a qual pediu um prazo de 05 (cinco) 
minutos para emitir parecer. Ao término deste, a citada comissão composta 
pelos Senhores: Edilmo Lira – Presidente; Rosilda Pereira de Lima – Relatora; 
Gercione Pereira de Andrade Júnior – Membro; fez a devolução ao plenário, já 
com o parecer favorável. Em seguida foi submetido em discussão, porém o 
vereadorLeandro Euclides Guedes da Costa, pediu vistas ao citado projeto. 
Sendo acatado pelo presidente, o qual declarouque ficará em tramitação nesta 
casa. Nada mais constando foi facultada a palavra, usa da mesma os 
Vereadores:Cristilene Bezerra de Azevedo, a qual saudou o Sr. Presidente, 
colegas vereadores, funcionários desta casa, Secretário Ademar Araújo, 
vereador da cidade de Tangará e público presente. Ao iniciar seu 
pronunciamento, disse ter buscado informações junto ao assessor jurídico 
sobre o projeto em pauta e ficou ciente que a aprovação será uma maneira 
para ajudar os contribuintes inadimplentes do município. Pois o artigo 20 (vinte) 
do citado projeto assegura a classe mais humilde, como por exemplo, os 
beneficiários do programa Bolsa Família. Destacou também que a dívida do 
município irá contabilizar apenas os 05 (cinco) últimos anos. Aproveitou a 
presença do Secretário de Administração, e pediu para sentarem e discutirem 
sobre as possíveis dúvidas. Encerrando suas palavras, afirmou está à 
disposição para quaisquer esclarecimentos. José Carlos Gomes de Souza, o 
qual saudou o Sr. Presidente, colegas vereadores, público presente, ex-
vereador Antônio Silva, vereador Cesinha, Secretário de Administração 
Ademar. Ao iniciar seu pronunciamento, falou que não é contra os impostos, 



porém, é necessário rever os artigos do projeto. Lembrando que o município 
não tem emprego, mas, existem casas que tem 10 (dez) pessoas trabalhando 
na prefeitura.Ressaltou que a cidade é bonita, organizada e paga os 
funcionários em dia, isso também é mérito do legislativo, pois aprova e cobra 
junto ao executivo. Relatou existir médico 24 (vinte e quatro) horas na cidade e 
ainda vai averiguar se houve alguma questão política. Porque seu sobrinho de 
12 (doze) anos sofreu uma bolada na cabeça e foi procurar atendimento 
médico no PSF e o mesmo receitou um medicamento e pediu para ir para o 
hospital. Chegando lá, o plantonista disse que era um problema de vista 
poderia ser tratado pelo PSF. Lembrando que a criança estava há 03 (três) dias 
chorando com fortes dores na cabeça e vomitando bastante. Vendo esta 
situação, resolveu levá-lo para o Walfredo e lá foi constatado uma macha na 
cabeça e hoje foi diagnosticado com um tumor. Pediu para a Prefeita rever o 
quadro dos médicos plantonistas, pois este em questão não é médico e sim um 
jumento. Falou mais uma vez sobre a falta de água do Sítio Freitas, pois o 
carro pipa vai apenas para quem votou na gestão, inclusive esta situação 
passou na Inter TvCabugi. Esclareceu que não confia mais em documentos, 
até porque tinha uma ata assinada, onde dizia que 2019 ele orador seria 
Presidente desta casa, porém o que vale mesmo aqui é a palavra do prefeito. 
Afirmou que não fala de ninguém pelas costas. Encerrando suas palavras 
pediu cópia da lei de 2016, para que possa fazer uma comparação entre os 
projetos. Edilmo lira, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas vereadores, 
vereadores da cidade de Tangará e público presente. Ao iniciar seu 
pronunciamento, externou que o Tribunal de Contas do Estado obriga os 
gestores a fazerem a cobrança dos tributos, caso contrário terão seus 
mandatos cassados pelo Ministério Público e pelo TCE, por improbidade 
administrativa. Levou ao conhecimento de todos que o projeto visa apenas 
facilitar o pagamento das dívidas das pessoas inadimplentes. Entretanto, a Lei 
Orgânica assegura a não cobrança para pessoas de baixa renda. Porém, é 
necessário requerer junto à Prefeitura para saber os critérios da isenção. Falou 
existir um projeto que trata das cobranças tributárias, mas este não concede 
parcelamento nem descontos dos juros. É justamente neste novo projeto que 
traz as facilidades. Levando em consideração também que a dívida será 
cobrada apenas dos últimos 05 (cinco) anos. Para ele orador esse projeto será 
muito bom para a população, pois dará a oportunidade de quitar as pendências 
tributárias. Francisco Vicente Júnior, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas 
vereadores, vereadores da cidade de Tangará, público presente e Secretário 
de Administração Ademar. Ao iniciar seu pronunciamento, pediu a retificação 
no artigo 21 (vinte e um), pois está em duplicidade. Congratulou-se com as 
palavras dos colegas Edilmo Lira e Cristilene, onde foi destacado que o projeto 
não traz danos, apenas está criando formas para o cidadão pagar seus 
tributos. Ressaltou que a Constituição Federal fala sobre o exercício da 
cidadania através do pagamento dos impostos. No entanto esta casa não pode 
mostrar inverdades. Externou que as prefeituras são cobradas pelo Tribunal de 
Contas, pela não cobrança das dívidas tributárias. Por este motivo foi 
necessário à criação deste projeto, para facilitar a situação dos cidadãos. Já 



sobre os beneficiários do Bolsa Família, é importante destacar que é um 
Programa do Governo que visa ajudar os mais carente. Porém, não podem se 
prender a isso, até porque as pessoas precisam buscar seus meios de 
trabalho. Por fim, se tratando do pedido de vista, servirá para sanar dúvidas e 
chegar com possíveis alternativas. Gercione Pereira de Andrade Júnior, o qual 
saudou o Sr. Presidente, colegas vereadores, ex-vereadora Edna Souza, 
Secretário Ademar, seu amigo Cesinha Barbosa e público presente. Ao iniciar 
suas palavras, disse que não está nesta casa para prejudicar a população mais 
carente, apenas é a favor do projeto que traz maneiras para o cidadão pagar 
suas dívidas tributárias com o município. Citou que os comerciantes da cidade 
que prestam serviço para prefeitura estão todos em dias com seus tributos e 
isso de certa forma é bom pra todos. Afirmou que existem dois amigos que 
estão tentando abrir comércio aqui no município, mas só será possível após a 
provação deste projeto. Ele mesmo também tem débitos e precisa deste 
parcelamento. Encerrando seu pronunciamento, afirmou que na próxima quinta 
feira está nesta casa para discutir sobre a pauta. Como não havia mais 
oradores a fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrada a 
sessão, marcando outra para a próxima quinta-feira às mesmas horas de 
costume. Plenário José Paiva Magalhães, da Câmara Municipal de Serra 
Caiada. Eu EmmanuelliSuêrdaPraxedes, Secretária desta casa, lavrei a 
presente ata nesta data. 

 

 

 

 


