
ATA DA 1º PRIMEIRA SESSÂO SOLENE DE ANTECIPAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA 

DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO PARA O BIÊNIO 2019-2020 

 

Aos dezenove (19) dias do mês de dezembro de 2018, após aprovação do Projeto de Resolução 

nº. 002/2018, que dispõe sobre a antecipação da Eleição da Mesa Diretora para o Biênio de 2019/2020 

aprovado em 17/12/2018, após chamada ficou constatado a presença de todos os vereadores: O 

Presidente fez a abertura da Sessão Solene de antecipação da Eleição da Mesa Diretora para o 

biênio 2019/2020, onde foi inscrita uma única chapa e escolheu os vereadores Elton Costa Acioli, 

José Lourenço da Silva e o Consultor Jurídico da Casa Eriberto Lins Bezerra para conferir a urna, 

composta por Alan Elves Vieira de Oliveira Presidente, Maria José Gomes da Silva Vice-Presidente, 

Cicero Aureliano 1º Secretario e Sandro Jorge da Silva 2º Secretario. Dado início a votação, 

processo realizado nominalmente de acordo chamada legislativa. Após votação ficou constatado 

que a Mesa Diretora biênio 2019/2020 escolhida e votada por unanimidade será composta por Alan 

Elves Vieira de Oliveira Presidente, Maria José Gomes da Silva Vice-Presidente, Cicero Aureliano 1º 

Secretario e Sandro Jorge da Silva 2º Secretario: Facultada a palavra o Vereador Sandro Jorge da 

Silva saúda a todos presentes, hoje nesta noite quero parabenizar o Vereador Alan Elves Vieira de 

Oliveira, pois é como o nobre frisou, ganha quem tem voto, agradeço pelo cargo de 2º secretário e 

mesmo não tendo dado certo a minha candidatura não pensem que existe rancor de modo algum, 

somos todos iguais lutaremos sempre para o bem do povo: O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto 

saúda a todos presentes, quero parabenizar o Vereador Alan Elves, sabemos que votos são 

conquistados, temos compromissos com todos, espero que possamos melhorar a credibilidade do 

grupo de vereadores que muitas vezes a credibilidade do grupo de vereadores que muitas vezes lá 

fora são mal interpretado, temos que permanecer unidos. Agradeço ainda o grupo dos 5 vereadores 

que permaneceram unidos comigo nesta eleição. Quero mandar um recado para o meu pai, uma 

coisa que aprendi com o senhor e com meu a vô foi que tudo que acontece na vida da gente só 

existe uma coisa que depende da gente é a palavra, o resto depende de outras pessoas, nunca vai 

deixar de honrar essa lição que recebi de vocês: O Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos 

presentes, quero agradecer pela oportunidade de ter sido 2º secretario nesta legislatura, pois 

estivemos fazendo o possível junto ao Presidente, agradeço a todos que me apoiaram, 

continuaremos como vereador e estaremos sempre ao lado do povo. Quero nesta noite dizer ao 

Presidente eleito Alan Elves Vieira de Oliveira, que trilhe o caminho da sinceridade da humildade 

assim como o mesmo vem trilhando sempre, conte comigo, assim como todos que votaram em 

você, que Deus abençoe sua nova jornada: O Vereador Emanoel Gomes Balbino saúda a todos 

presentes, quero agradecer a Mesa Diretora pelos trabalhos feitos até hoje. Quero também 

parabenizar o Presidente eleito Alan Elves, sua votação foi unanime, ou seja, uma vontade de todos, 

espero que você faça um brilhante trabalho, tem uma frase que gosto muito que diz, “Deus honra 

quem o honra”, precisamos usar isso como base, quero agradecer ao Netinho também por tudo, 

hoje somos 15 voltados a defender o bem maior que é o povo: O vereador José Lourenço da Silva, 

saúda a todos presentes e agradece a Mesa Diretora pelo trabalhos realizados. Parabenizo o 

Presidente eleito Alan Elves e desejar o melhor, vamos todos juntos honrar o voto de confiança nos 

dado pelo povo. Quero em especial parabenizar a Vereadora Maria José Gomes tenho vários 

mandato e nunca vi uma mulher como vice-presidente, parabeniza a todos que foram eleitos: O 

Vereador Sandro Jorge da Silva quero pedir perdão aos vereadores que a pouco tempo atrás dizia 

que eu seria o candidato do Prefeito, não existiu isso, aqui tinha vários candidatos, eu, Alan, Neto, 
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Brunno, as coisas que são divulgadas nem sempre são verídicas, sempre tive facilidade em fazer 

amizade, tínhamos um grupo, entre uma ideia e outra surgiu a possibilidade de lançar meu nome 

como candidato, de repente as ideias mudaram assim como é normal, vivemos um democracia. 

Hoje todos em consenso resolveram votar no Vereador Alan, quero desejar de coração que o 

presidente eleito realize um excelente trabalho: a Vereadora Maria José Gomes da Silva saúda a 

todos presentes, agradeço a oportunidade de fazer parte da Mesa Diretora, somos uma família, 

temos que permanecer unidos. Quero que Deus abençoe o Presidente eleito e que ele possa fazer 

um bom trabalho, temos ainda mais dois anos pela frente, temo que ter união e lutar pelos direitos 

do povo: O Vereador Ricardo Praxedes saúda a todos presentes, parabeniza a Vereadora Maria pela 

Vice-presidência, quero agradecer ao Presidente atual por fazer parte da Mesa. Quero também 

parabenizar o Presidente Eleito Alan Elves, o povo está precisando de renovação, espero que você 

faça um trabalho justo e que seja posto em primeiro lugar o direito do povo, existe denúncias serias 

que precisam ser investigadas, precisamos de uma resposta, o povo precisa que lutemos pelos 

seus direitos, pois fomos eleitos para isso: O Vereador José Ailton Tenório Cavalcante saúda a 

todos presentes, quero parabenizar o Presidente pelo trabalho realizado até o momento, ao 

Presidente eleito quero também parabenizar e desejar uma boa administração, fomos eleitos para 

lutar pelos direitos do povo, temos que ser justos, peço que na sua administração tudo seja 

conduzido em prol da população, pois estão precisando muito: O Vereador Paulo Alves Cavalcanti 

Neto, também parabeniza a Mesa Diretora atual, sei que como todo ser humano ninguém é cem por 

cento, Vossa Excelência manteve uma postura de não deixar ninguém fazer desta casa palanque 

político e esse foi um dos motivos que votei no Vereador Alan Elves, primeiro porque como já falei, 

sobre a história de não ser candidato do prefeito só tinha 2 que não seriam, o resto faziam parte da 

bancada, sempre fiz parte da bancada e aqui é preciso ter personalidade independente de bancada, 

essa Câmara não é palanque eleitoral, quem quiser fazer política espere o período eleitoral, história 

de que tem que agradar o povo é discurso de palanque, o povo já nos deu seu voto, temos que 

honrar a confiança, ninguém agrada a todos, estou aqui pelo certo, quando a decisão for errada 

criticarei sim, manterei a mesma postura de sempre: O Vereador Cicero Aureliano saúda a todos 

presentes é uma honra ter todos vocês neste parlamento. Quero pedir desculpas e perdão se por 

ventura neste processo tive que magoar alguém, não adianta negar que houve dificuldades em 

algum momento, não esperava que fosse dessa forma, mais existia vários candidatos e no processo 

tive alguns desentendimentos, votei no Alan Elves por gratidão, pois na minha candidatura tive o 

apoio dele, mesmo quando seu cunhado também seria candidato ao mesmo tempo, a luta foi 

grande, mais agora nesta legislatura o Vereador Alan Elves conseguiu alguns votos, me dispus a 

ajudar, fomos trabalhando até que hoje conseguimos com a ajuda de Deus primeiramente depois 

dos senhores vereadores, a oportunidade hoje é do Nobre Par Alan Elves. Quero pedir perdão ao 

Vereador Sandro Jorge, pois você é meu irmão de igreja, mais não podia votar em você, pois tenho 

um compromisso com o Alan. Quero parabenizar os Vereadores Ricardo, Maria, Ailton e Elton todos 

não saíram nem um minutos do nosso lado. Gostaria de pedir a todos que o parlamento discuta até 

onde for necessário, mais depois daqui todos temos que ser unidos, não façam acepção de pessoas 

todos somos iguais, parabéns Alan parabéns a todos estarei à disposição no que for necessário, 

sei que você vai honrar esta cadeira assim como a todos que votaram em você. Feliz natal a todos 

e um ano novo cheio de paz: O Vereador Brunno Leonardo Veiga Lopes saúda a todos presentes, 

parabeniza o Vereador Alan Elves pela conquista, quero agradecer aos Nobres colegas pro cogitar 

meu nome como presidente. Peço ao Presidente eleito que agarre essa oportunidade e honre o 

povo, pois nosso município está precisando de alguém que lute pelos direitos do povo, foi unanime 

a escolha de todos, estarei aqui a disposição sempre que necessário: O Vereador Elton Costa Acioli 

saúda a todos presentes, quero dizer a todos que é coisa de louco eleição para Presidente, pois 

tudo está na palavra, o trabalho que Vereador Alan fez esses dias não foi fácil, tudo foi conforme a 

vontade de todos. Quero parabenizar o Presidente Eleito Alan Elves, quero também deixar claro que 

não haja mal entendido que não faço parte de bancada, meu dever é lutar pelo e continuarei com a 

mesma postura, estarei aqui a disposição: O vereador Alan Elves Vieira de Oliveira saúda a todos 

presentes, hoje me sinto honrado, foi uma escolha de todos, quero agradecer a toda família assim 



como a todos que me colocaram em suas orações quero fazer um agradecimento especial aos 

vereadores Raphael Pedrosa por sua grandeza em estar aqui nesta noite e dar seu voto e confiar 

em mim, ao amigo Ailton que em todo momento de dificuldade esteve ao meu lado, ao Zé Lourenço 

por vir e confiar seu voto, agradecer a você Maria em confiar, muita gente duvidou, mais eu em 

nenhum momento duvidei de sua palavra, sei que você tinha um compromisso comigo e com Deus. 

A você Neto Cavalcanti meu muito obrigado, por ter vindo hoje e com muita humildade ter votado 

em nós, aqui terá um amigo, na hora que tiver quer ser feito a ordem irá ser feito o que é certo, será 

dado continuidade ao trabalho do Presidente Jailson. Sandro Jorge agradeço por sua grandeza e 

sua humildade, pois você sabia que tinha oportunidade de ser Presidente e no momento de reflexão 

você estendeu a mão para mim, muito obrigado que Deus abençoe você e sua família, a você 

Ricardo Praxedes agradeço também pelo apoio, como te falei não tinha dificuldade nenhuma de 

votar em qualquer um aqui, precisarei de todos vocês. Ao meu cunhado Jailson Vicente foi uma 

grata surpresa quando você chegou na minha casa e se dispôs a votar em mim, em outra 

oportunidade tive a chance de votar em você e não pude, tinha dado minha palavra ao amigo Tita, 

fiquei noites sem dormir, mais a palavra é a única coisa que temos de valor e tive que manter a 

minha, hoje com gesto de grandeza coce mês estendeu a mão, muito obrigado Jailson Vicente. Ao 

Vereador Manoel Messias, tivemos algumas conversas, muito obrigado pela confiança, Vereador 

Dé Mototaxi obrigado, Brunno não tenha dúvidas que votaria em você dez vezes, você é um político 

promissor, tem muito futuro pela frente e conte comigo. Almir muito obrigado pela confiança, 

muitos confundem nossa amizade, mais sabemos o quanto é de verdade, Caju obrigado, lutamos 

muito e você estava positivo, não foi fácil, mais Deus nos abençoou. Ao meu amigo Tita, parceiro, 

olha que ironia, você Presidente e eu 1º, hoje eu Presidente e você 1º Secretario, com muita 

humildade dizer que talvez não dê conta da 1º Secretaria, quero agradecer aos familiares de todos 

vereadores. Hoje em especial quero agradecer a minha esposa, é uma guerreira e quero dizer que 

a amo. Gostaria de dizer a todos que farei o possível para manter tudo lugar e com a ajuda de todos 

possamos fazer um trabalho incrível, não sou apenas eu, é todos nós, os Poderes tem que 

caminharem em conjunto, precisamos de progressos e paz: O Presidente agradeceu primeiro a 

Deus depois aos Nobres Pares pelos elogios e parcerias até o momento, Deus abençoe a todos, 

quero desde já convidar a todos presentes para Sessão Solene de Posse que será realizada no dia 

01 de janeiro a partir das 19:00 horas. Agradeceu a todos os presentes e encerrou a Sessão, eu 

___________________, lavrei a presente Ata que após lida foi assinada pelo Presidente e segundo 

secretário.   
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Jailson Vicente de Melo   

Presidente  
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Manoel Messias da Silva 

2º Secretario   

 

 


