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Aos dez (10) dias do mês de dezembro de 2018, Ata anterior aprovada após retificação do 

Vereador José Ailton Tenório Cavalcante, falta justificada do vereador José Lourenço da Silva, 

presentes os demais vereadores, constaram no expediente da semana e ordem do dia: Oficio nº. 

049/2018 em resposta ao Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto, esclarece alguns motivos do 

encerramento do contrato de Prestação de Serviços – Arrecadação de Contas da firmado entre o 

SAAE e Caixa Econômica Federal: Projeto de Resolução nº. 002/2018 que dispõe a antecipação da 

Eleição para a Renovação da Mesa Diretora desta Casa Legislativa. Lido e encaminhado as 

comissões competentes: o Presidente pede uma pausa de 20 minutos na reunião para as comissões 

emitirem seu parecer sobre o Projeto acima citado. O Presidente esclarece que por se tratar de 

matéria simples, o voto não precisa ser nominal. Após o retorno dos Vereadores ao plenário, é posto 

para aprovação o Parecer nº. 027/2018. Aprovado pela maioria simples presentes em plenário: 

Projeto de Resolução nº. 002/2018 que dispõe sobre a antecipação da Eleição para Renovação da 

Mesa Diretora desta Casa Legislativa. Em discussão o Projeto de Resolução o Vereador Neto 

Cavalcanti saúda e agradece a presença de todos presentes, sobre meu voto é contra por conta da 

justificativa, pois é dito que é para o futuro Presidente se adeque para poder assumir a futura 

presidência, desta forma entendo que uma antecipação de 2 dias não fará diferença alguma para 

futura administração. Gostaria de sugerir aos vereadores que não aprovem, pois tudo nesta casa 

vem sido combinado, este ato de hoje ninguém está sabendo, de modo que assim como eu e outros 

vereadores tem seus compromissos e não poderão estar aqui na próxima quarta-feira, ao ser posto 

em votação o Projeto de Resolução nº. 002/2018. O Vereador Almir Belo que já tinha declinado sua 

assinatura no parecer nº. 027/2018 votou contra a provação da meteria: o Presidente assim como 

todos não entenderam a posição tomada pelo Nobre Par. O Vereador Neto Cavalcanti esclarece que 

o Vereador Almir Belo como Presidente da Comissão de seu parecer falando apenas da 

constitucionalidade do Projeto de Resolução. O Presidente pede mais uma prazo de 5 minutos para 

consultar o Jurídico da Casa: após consultar o Jurídico e com uma votação de 7 a 6 o Projeto de 

Resolução nº.002/2018 está derrubado. De acordo com o Regimento Interno na próxima segunda 

feira será feito esse mesmo procedimento marcando o dia das eleição da mesa diretora. O Vereador 

Neto Cavalcanti esclarece que segundo o Regimento a eleição terá que ser feito na última sessão 

ordinária do mês de dezembro. O Presidente esclarece que esta casa ainda tem até 31 de dezembro 

para realizar a eleição e quem decide e o Presidente um exercício. O Vereador Neto Cavalcanti afirma 

que o Presidente através de oficio marcou para o dia 17 a eleição da Mesa Diretora. Requer da Mesa 

Diretora cópia da Ata e do Áudio de gravação da reunião em que o Presidente marca a Eleição da 

Mesa Diretora para o dia 17. O Vereador Cicero Aureliano saúda a todos presentes, gostaria de 

parabenizar a Mesa Diretora pela antecipação da eleição, gosto de ser claro nos meus 

pronunciamentos, sendo que a eleição deveria ser feita dia 17, onde me pronunciei sim nesse 

sentido, mais existe também outros dias tais como 24 e 31, pois sabemos que calendário não se 

marca feriado. Peço que tenha o entendimento todos nesse sentido, digo a todos que podem contar 

com meu apoio no que for decidido, para mim são todos companheiros, estamos aqui para 

representar o povo, a união tem existir, ganha eleição quem tiver votos, não existe mistério: O 

Vereador Neto Cavalcanti agradece as palavras do Nobre Par Cicero Aureliano e esclarece que 

penso da mesma forma, ganha eleição quem tem voto, já deixo claro que os dias 24 e 31 não é 
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feriado, mais já é de costume não ter reunião quando antecede feriado, sempre foi de praxe isso 

acontecer, mais não vejo problema nenhum. O Vereador Sandro Jorge chama atenção para o 

Projeto onde fala que antecipa a eleição onde a justificativa seria para dar tempo maior ao futuro 

Presidente, agora por conta da não aprovação o Presidente em exercício quer prolongar ainda mais 

o ato, sinceramente não dar para entender. O Vereador Cicero Aureliano esclarece que sobre o 

conteúdo o Projeto não existe erros, o problema desta casa é que toda eleição da Mesa Diretora 

existe interferência de fora e termina causando discórdia e transtornos na escolha, não é 

basicamente os vereadores que decidem, tem sempre forças externas decidindo coisas internas 

desta casa, votei favorável na antecipação porque não vi dificuldade nenhuma. Gostaria de pedir a 

Mesa Diretora que deixasse seguir normalmente o Regimento Interno, sem intervenção de Projeto 

antecipando nada. O vereador Neto Cavalcanti esclarece que o comentário do Nobre para Cicero 

Aureliano sobre forças externas existe sim, dos dois lados, espero que todos tenham plena 

consciência em quem vão, não consegui entender o porquê da apresentação dessa matéria. O 

Vereador Alan Elves parabeniza o Presidente pela apresentação do Projeto de Resolução e também 

por Vossas Excelências por ter tido voto o suficiente para derrubar o Projeto. Entendo também que 

o Presidente poderá fazer a eleição quando ele achar necessário, seja dia 17, 24 ou 31, gostaria 

apenas que não houvesse intervenção de fora, quero que nossa Mesa Diretora desenvolva um 

trabalho em prol da população e quando for necessário tomar uma posição para defender o povo 

seja positivo, porque é o que povo precisa. O Vereador Neto Cavalcanti explica que concorda com 

as palavras do Nobre Par Alan Elves, espero que hoje tenhamos uma definição de quando irá ser 

realizada a eleição, acredito que todos estejam com a mesma dúvida, pois é necessário toda uma 

preparação de registro de chapa dentre outras coisas. Solicita do Diretor  do SAAE que seja mais 

específicos com suas explicações sobre a retirada dos pagamentos das contas de agua dos bancos, 

gostaria de mais algumas informações tais como, quantos e quais os custos são gastos com os 

servidores disponibilizados para recebimento de contas, se o SAAE possui um cofre próprio ou 

algum contrato de Empresa de Segurança e quais os custos com esse serviço, se os servidores 

possuem algum seguro de vida e quais custos, pois se trabalha com um montante de dinheiro que 

pode trazer riscos a todos daquela autarquia: O Vereador Elton Costa saúda a todos presentes, 

sobre a eleição independente do dia escolhido estarei presente, não votarei em candidato do 

Prefeito, pois esse estará contra a população, pois é isso que acontece, onde será tudo favorável 

as ações do Prefeito e eu não sou pau mandado de Prefeito. Sobre o SAAE não poderíamos esperar 

algo diferente, é uma caixa preta, nunca mostra a realidade, não apenas no SAAE, mais em todas 

as secretarias, é absurdo sermos vereadores e não sabermos do que acontece em nosso município: 

O Vereador Emanoel Gomes Balbino saúda a todos presentes, informa que uma decisão do 

Ministério Público de Contas, sobre um processo de licitações das urnas funerárias e lanches, que 

tem como denunciante o Vereador Ricardo Praxedes, onde a sentença é o arquivamento do 

processo por inconsistências de provas. Solicita da Secretaria de Administração Geral que seja 

refeita toda a iluminação do Mercado Público, bem como limpeza nos banheiros e seja retirada 

toneis de agua que estão acumulando focos do mosquito da dengue no local. Parabeniza o Vereador 

Sandro Jorge pela passagem do seu aniversário. Quero agradecer a compreensão de todos pela 

minha falta na sessão passada, pois coincidiu com o dia da entrega do Diploma do curso de cortes 

e costura, quero desde já convidar a todos a participarem, se trata de um Projeto Social, podem 

procurar e se escrever que serão bem vindos: O vereador Cicero Aureliano pede licença a todos em 

principal a Mesa Diretora para que nesta noite seja marcado o dia da eleição da nova Mesa Diretora. 

O Presidente informa que na próxima segunda feira será marcado o dia da eleição: O Vereador José 

Ailton Tenório Cavalcante saúda a todos presentes. Solicita do Prefeito que seja resolvido o 

problema do transporte das carnes, o município não tem matadouro e não é disponibilizado 

transporte público para o transporte da carne das cidades vizinhas, temos que resolver essa 

situação, são famílias que dependem dessas vendas: O Vereador Manoel Messias saúda a todos 

presentes. Solicita do Prefeito e do Secretário de Infraestrutura Junior Menezes que seja resolvida 

a questão do Cemitério da região Serrinha e da Pelada, pois devido as demissões o Cemitério 

encontra-se sem coveiro, fazendo com que os próprios moradores façam o trabalho, espero uma 



solução para essa questão o mais breve possível: O Vereador Neto Cavalcante sobre a decisão do 

Presidente de marcar na próxima segunda feira o dia da eleição, quero esclarecer a todos que não 

é necessário isso, pois o Regimento Interno no seu Artigo  9º deixa claro que a eleição será feita na 

última sessão ordinária do mês de dezembro, do contrário teria que ter um Projeto de Resolução 

aprovado, como não é o caso automaticamente segundo o Regimento a eleição será dia 31, pois 

apesar de ser o último dia do ano, não se trata de feriado. Sobre a opinião do Vereador Caju, não 

estou votando em candidato do Prefeito, analisei os candidatos desde o início sempre tive 

independência, sobre bancada ou não os dois fazem parte da bancada, ou seja, pela lógica os dois 

seriam candidatos do prefeito, estou votando pelo compromisso e espero que o próximo presidente 

honre com os acordo, voto acordo com minhas convicções. O Vereador Alan Elves esclarece que 

sobre o pronunciamento do Nobre Par Neto Cavalcante, não sou candidato do Prefeito, preso pelo 

que é certo e defenderei o que for melhor para o povo, um exemplo é sobre a Cooperativa, não 

concordei porque só apoio o que é bom para o povo, temos que nos unir independente de bancada, 

fomos eleitos pelo povo. O Vereador Neto Cavalcante esclarece que comunga como o mesmo 

pensamento do nobre para Alan Elves, pois foi essas palavras que usei na minha fala anteriormente, 

o Candidato tem que ser de entendimento de todos e só ganhará quem tiver os votos, como já falei 

antes propus meu nome, mais não tive apoio do Nobres colegas, estamos tentando decidir o que 

seja do entendimento de todos: O Vereador Sandro Jorge sobre essa questão de candidato de 

bancada ou não bancada será contra população, acredito que é um grande engano, tivemos o 

Vereador Jailson que vem fazendo um brilhante trabalho como presidente desta casa. O Presidente 

esclarece que a sua administração é independente de bancada, estou aqui para fazer o que acho 

certo. Também não sou de voltar atrás em minhas decisões, desejo a todos uma boa sorte e que 

façam uma boa administração. O Vereador Sandro Jorge conclui que não existe candidato do 

Prefeito, aqui temos 15 vereadores, temos nos manter unidos, somos um grupo eleitos para 

defender o povo, vamos acabar com demagogia, vence a maioria. O Vereador Neto Cavalcante, 

esclarece que também pensa da mesma forma, oposição declarada aqui temos apenas os 

Vereadores Caju e Ricardo e pelo que me consta nenhum é candidato à presidência, no meu 

entender todos são candidatos do Prefeito, até o Registro da chapas todos são candidatos, vamos 

tentar levar essa disputa da melhor forma possível e com coerência no que fala: O Vereador Elton 

Costa, sobre minha posição em não votar em candidato do Prefeito, agora ficou ruim sobrou apenas 

o vereador Ricardo, continuo com o mesmo pensamento, fiquei surpreso pela notícia onde existe 

13 da bancada, quero deixar claro que o candidato que o Prefeito aponte como dele eu não voto, 

respeito a todos e desejo uma boa eleição para todos: O Presidente esclarece que não marcou a 

eleição para o dia 31, segundo feira após entendimentos de todos será definido o dia da eleição da 

nova mesa diretora, sei o que diz o Regimento Interno, assim como saberei quais procedimentos 

terá que ser realizado nesse sentido. Agradeceu a todos os presentes e encerrou a Sessão 

marcando outra para o dia e horário regimental eu ___________________, lavrei a presente Ata que 

após lida foi assinada pelo Presidente e segundo secretário.   
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