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Ata da sétima Sessão do quinto Período Legislativo Ordinário da Câmara 

Municipal de Serra Caiada, Estado do Rio Grande do Norte. Aosvinte e nove 

dias do mês de novembro do ano 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, Francisco Vicente Júnior, em números de 05(cinco). 

Deixaram de comparecer os vereadores: Cristilene Bezerra de Azevedo,Jalmir 

Flávio de Oliveira Silva Jacinto, José Carlos Gomes de Souza, Leandro 

Euclides Guedes da Costa, em números de 04 (quatro). No expediente foi lida 

a ata anterior e aprovada sem emendas. Consta na pauta do dia 01 (um) edital 

de convocação, o Presidente da Câmara Municipal de Serra Caiada/RN, 

Vereador Jailson Mendonça da Silva, em face da decisão plenária desta Casa 

Legislativa que anulou as eleições para a mesa diretora dos anos de 2019 e 

2020, tomada à unanimidade de votos, no uso de suas atribuições conferidas 

pela Lei Orgânica deste Município e nos termos do Regimento Interno desta 

Casa, ratifica por este edital, a convocação feita em plenário aos Senhores 

Vereadores para a sessão ordinária que ocorrerá no dia 29 de novembro de 

2018, às 19:30 (dezenove e trinta horas) na Câmara Municipal que terá como 

pauta: 1) Eleição para Mesa Diretora do ano de 2019; 2) Eleição para a Mesa 

Diretora do ano de 2020. Serra Caiada, 21 de novembro de 2018, Jailson 

Mendonça Presidente. Constou também a leitura dos requerimentos de registro 

de chapa para composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para os 

anos de 2019, Gercione Pereira de Andrade Júnior – Presidente; Edilmo Lira – 

Vice-Presidente; Francisco Vicente Júnior – 1º Secretário; Rosilda Pereira de 

Lima – 2º Secretário; Jailson Mendonça da Silva – Suplente de Secretário. E 

2020 Edilmo Lira – Presidente; Francisco Vicente Júnior – Vice-Presidente; 

Gercione Pereira de Andrade Júnior – 1º Secretário; Rosilda Pereira de Lima – 

2º Secretário; Jailson Mendonça da Silva – Suplente de Secretário. Dando 

continuidade aos trabalhos desta Casa, o Sr. Presidente Jailson Mendonça da 

Silva, deliberou a ordem do dia, o assunto foi a eleição da nova Mesa Diretora 

para os anos de dois mil e dezenove e dois mil e vinte, dentro do prazo 

regimental foram registradas duas chapas únicas, e pediu aos Senhores 

vereadores para votarem por ordem alfabética de acordo com o Regimento 

Interno desta Casa. Edilmo Lira, Francisco Vicente Júnior, Gercione Pereira de 

Andrade Júnior, Jailson Mendonça da Silva, Rosilda Pereira de Lima. E assim 



foi feita a votação, terminando a mesma o Sr. Presidente, nomeou os Senhores 

Ademar Araújo e Lizilane Lins, para escrutinadores, fazendo a apuração dos 

votos da chapa para o ano de 2019 (dois mil e dezenove), sendo eleita com 05 

(cinco) votos, para Presidente: Gercione Pereira de Andrade Júnior; Vice-

Presidente: Edilmo Lira; 1º Secretário: Francisco Vicente Júnior; 2º Secretário: 

Rosilda Pereira de Lima; Suplente de Secretário: Jailson Mendonça da Silva. 

Constando também a chapa para o ano de 2020, onde a segunda votação foi 

realizada exatamente da mesma maneira citada acima, terminando a mesma, o 

Sr. Presidente nomeou os Senhores Ademar Araújo e Lizilane Lins, para 

escrutinadores, fazendo a apuração dos votos da chapa para o ano de 2020 

(dois mil e vinte), sendo eleita com 05 (cinco) votos, Para presidente: Edilmo 

Lira; Vice-Presidente: Francisco Vicente Júnior; 1º Secretário: Gercione Pereira 

de Andrade Júnior; 2º Secretário: Rosilda Pereira de Lima; Suplente de 

Secretário: Jailson Mendonça da Silva. Logo em seguida, foi facultada a 

palavra, usando da mesma os Vereadores: Gercione Pereira de Andrade 

Júnior, o qual saudou o Sr. Presidente, colegas vereadores, ex vereadores 

Demaria e Ivan, Secretário e presidente da Câmara de Tangará, Secretários 

Ademar e Joquinha, Assessores Jurídicos Cristiano Barros e Lizilane. Ao iniciar 

seu pronunciamento, agradeceu a todos os colegas por terem votado nele 

orador para ser presidente desta casa no ano de 2019. Ressaltou que está à 

disposição de todos e se Deus quiser vai fazer uma boa administração. Por 

último parabenizou o colega Edilmo Lira pela presidência de 2020. Edilmo Lira, 

o qual saudou o Sr. Presidente, colegas Vereadores, público presente, 

Secretários de Finanças Ademar e Agricultura Joquinha, ex Vereadores 

Demaria e Ivan, Presidente e Secretário da Câmara de Tangará, Advogados 

Cristiano Barros e Lizilane Lins. Ao iniciar seu pronunciamento, agradeceu a 

todos os colegas por terem elegido ele orador para presidente desta casa no 

ano de 2020. E afirmou que vai conduzir muito bem os trabalhos legislativos. 

Parabenizou o colega Gercione Júnior, por também ter sido eleito para ser 

presidente em 2019. Disse ter certeza que o mesmo vai desenvolver um ótimo 

trabalho nesta casa. Francisco Vicente Júnior, o qual saudou o Sr. Presidente, 

colegas vereadores e público presente. Ao iniciar seu pronunciamento, afirmou 

está feliz por ter elegido o colega Gercione Júnior para presidente em 2019 e 

Edilmo Lira para o ano de 2020. Desejou uma boa administração na condução 

dos trabalhos desta Câmara. Encerrando suas palavras, convidou toda 

população para participar da abertura da festa da padroeira de Nossa Senhora 

da Conceição, que se inicia hoje. Rosilda Pereira de Lima, a qual saudou o Sr. 

Presidente, colegas Vereadores, secretários municipais e público presente. 

Iniciando suas palavras, parabenizou os colegas Gercione Júnior e Edilmo Lira, 

pois foram eleitos para presidência desta casa nos anos de 2019 e 2020. 

Destacou que os citados são competentes e tem certeza que farão uma boa 

administração. Jailson Mendonça da Silva, o qual cumprimentou os colegas 

Vereadores, Secretários Ademar Araújo e Joquinha, ex Vereadores Ivan e 

Demaria. Ao iniciar seu pronunciamento, parabenizou os colegas Gercione 

Júnior por ter sido eleito presidente em 2019 e Edilmo Lira, pela presidência em 

2020. Desejou votos de muito sucesso e acredita que esta casa será bem 



conduzida. Como não havia mais oradores a fazer uso da palavra, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a sessão. Plenário José Paiva Magalhães, da 

Câmara Municipal de Serra Caiada. Eu EmmanuelliSuêrdaPraxedes, 

Secretária desta casa, lavrei a presente ata nesta data. 

 

 

 

 

 


