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BIÊNIO 2019-2020 
 

Ao um (01) dia do mês de abril de 2019, por um atraso breve por motivos de 

saúde do Presidente Alan Elves Vieira de Oliveira, a Vice-Presidente Maria José 

Gomes da Silva deu início a sessão ordinária e em seguida o 1º Secretário fez a 

chamada de presença do Edis constatando a falta justificada do vereador Almir 

Belarmino da Silva presentes os demais vereadores. O 2º Secretário fez a leitura da 

Ata anterior, que após discussão foi aprovada por unanimidade. O 1º Secretario dá 

início a leitura da ordem do dia e do expediente da semana: Convite, a Associação 

Pestalozzi de União dos Palmares tem a honra de convidá-lo para participar do I 

Seminário sobre Autismo, que será realizado no dia 02 de abril a partir da 08:00 

horas no auditório da Câmara Municipal de Vereadores desta cidade; Convite, o 

Governador Renan Filho, juntamente com o Diretor Presidente de fomento Israel 

Lessa e o Prefeito Areski Damara de Omena Freitas Junior, convidam a participarem 

da Assinatura do Termo de Pareceria e Divulgação das Linhas de Créditos dos 

produtores rurais, agricultores, Presidentes de Associações e demais interessados, 

o evento acontecerá na sede da Prefeitura no dia 04 de abril a partir das 09:00 

horas; Ofício nº. 003/2019 de autoria do Contador Manoel Lima, onde envia copias 

de listas com nomes de servidores que realizaram cadastros e que irão receber 

FGTS; Ofício nº. 019/2019 do SAAE, encaminha copias de documentos relativos a 

licitações realizadas pela aquela Autarquia, segundo solicitação do Vereador Elton 

Costa Acioli; a Presidente com a devida vênia de todos convida o articulador e 

consultor Clesivaldo de Lima para esclarecer alguns pontos sobre o Projeto de Lei 

nº. 001/2019, que trata de acréscimo de um parágrafo único no artigo 27 da Lei 

Municipal nº. 1060/2006; O senhor Clesivaldo Lima saúda a todos presentes nesta 

noite, esclarece que existe em leis federais fatos que comprovam alguns pontos 

sobre o mandato tampão, segundo as leis, deixa o município regular os tramites do 

município, devendo priorizar quem já exerce a função de acordo a necessidade, 

todos os dados constam em lei, todos podem acessar e verificar tudo que falei 

nesta noite, nas leis 12696/2012 e a na Resolução do CONANDA no seu artigo 152 

parágrafo 4º, dentre outras leis municipais que também existem. Peço que analise 

com atenção, pois é necessário a proteção aos que estão exercendo seus cargos 

com muita dedicação. Foram esclarecidos algumas dúvidas, entre perguntas e 

resposta afim de sanar qualquer dúvida existente entre convidados e os Nobre Edis. 

O autor da meteria o Vereador Alan Elves pede que seja tirado todas as dúvidas 

existentes em principal a Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, pois os 
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mesmos irão opinar sobre a legalidade da matéria, não tenho dúvida alguma sobre 

toda matéria apresentada, se trata de uma Ementa a Lei Municipal, peço a 

compreensão de todos para depois de entendimento a matéria seja apreciada por 

todos; O Vereador Cícero Aureliano saúda a todos presentes, faz a releitura do 

Projeto de Lei 001/2019 que acrescenta Parágrafo único ao Artigo 27 da Lei 

Municipal nº. 1060/2006 de 12 de julho de 2006, explicando pontos para 

entendimento de todos, reforçando toda explicação do convidado da noite. O que 

de fato vem acontecendo é que fui representado judicialmente por um jovem, no 

seu conteúdo, foram relatados fatos que não são verídicos, que no geral falava que 

eu estaria legislando em causa própria, não fui eu quem apresentou a matéria, ou 

seja, segundo esse jovem o projeto em tese estaria beneficiando apenas minha 

irmã, quer dizer, que pelo fato de se tratar da minha irmã ela não poderá brigar 

pelos seus direitos, se trata de um grupo especifico que vem espalhando relatos e 

boatos misteriosos, quando se é para ajudar a população não há dificuldades em 

aprovarmos qualquer matéria, estamos aqui para fazer nosso papel, para mim é 

uma afronta o que esse rapas chamado Carlos fez, não fomos procurados em 

nenhum momento, ele foi diretamente ao ministério Público com informações 

erradas. Peço aos Nobres Pares que analise a matéria com cuidado, não podemos 

nos deixar intimidar por ameaças de pessoas despreparadas, agradeço a atenção 

de todos; O Vereador Sandro Jorge da Silva saúda a todos presentes, pergunta ao 

convidado o que de fato diz o Estatuto e o que é permitido hoje. O convidado 

Clesivaldo Lima, esclarece citando algumas leis e artigos, tentando esclarecer a 

pergunta, afirma que não existe risco jurídico para esta casa legislativa, não fazer 

esse reconhecimento na lei municipal irá gerar desconforto para todos os 

conselheiros, sem contar que quem escolhe é o povo; O Vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto, explana algumas informações sobre comentários de grupos de 

formadores de opiniões, onde na sua maioria não relata a verdade, sobre o projeto 

em tese, onde de fato não foi colocado em pauta ainda e mesmo assim vem 

causando polemica desnecessária, não vejo motivo para nada do que vem 

acontecendo, as pessoas estão equivocadas nos seus pensamentos em relação a 

esse projeto, temos que agir conforme a consciência de cada um, esperem os 

tramites legais para poder tomar medidas se for necessário, tenham apenas uma 

certeza que tudo que é aprovado aqui será em benefício da sociedade, nada será em 

benefício próprio, tudo é feito visando o geral. O Vereador Cícero Aureliano 

esclarece que, não se trata da população ser contra, existe apenas um grupinho que 

deseja ser candidato a conselheiro, por isso está acontecendo todos esses 

comentários infundados. O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto continua, não 

estou discutindo o mérito do projeto, sobre tudo que  foi dito nesta noite, peço a 

comissão que observe e analise para que possamos versar sobre a matéria 

independente de julgamento ou comentários infundados de terceiros, aqui 

trabalhamos com a legalidade das coisas espero continuar assim; O Vereador Alan 

Elves Vieira de Oliveira, informa que sobre comentários infundados eu estou 

bastante tranquilo, aqui tudo é feito dentro da legalidade, não permito ser abordado 

por terceiros para falar sobre projetos em tramitação nesta casa, existe regras a 

serem seguidas, o projeto ainda está em tramitação, nada foi decidido, se trata de 

um processo de escolha, onde a população e quem escolhe por quem deseja ser 



representado, estou muito tranquilo sobre tudo, somos um grupo, tudo tem que ser 

em acordo, não devemos nos deixar intimidar por terceiros. Eu me coloquei a 

disposição para esclarecer o que for necessário a todos que me procurar, quem 

decide tudo isso é a população por meio do seu voto, vivemos uma democracia, 

não há dificuldades alguma sobre tudo, deixem as pessoas serem livres para fazer 

seus trabalhos. Peço aos Nobres Pares que façam uma reflexão e votem de acordo 

com a legalidade. Quero nesta noite me desculpar pelo atraso, estava com meu filho 

no hospital, mais fiz o possível para estar presente nesta noite; O Vereador José 

Ailton Tenório Cavalcante saúda a todos presentes. Sobre as discussões em 

relação a matéria, não vejo dificuldade alguma, se trata de pessoas competentes, 

com responsabilidades o suficiente para assumir quantos mandatos forem 

necessário, é uma processo de escolha é o povo que decide. Quero desde já deixar 

bem claro que a matéria já tem meu voto favorável; O vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto sugere que a Presidente autorize as pessoas que estão no plenário 

a fazerem perguntas, tirarem suas dúvidas sobre o assunto. A Presidente aceita a 

sugestão e passa a palavra para a servidora Meyre. A mesma citou algumas regras 

da lei que regulariza o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deixa claro 

que tudo se trata de entendimento, mais nada impede que todos façam suas 

inscrições, temos leis que com sua provação irá mudar todo rumo das coisas, 

temos que deixar tudo correr normalmente, até o processo de escolha temos tempo 

e tudo será esclarecido, não há necessidade para tanta discussão, sejamos práticos 

e objetivos, se trata de pessoas que gostam de tirar direitos de outras pessoas, 

mais a escolha é do povo; O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos presentes. 

Sobre o projeto em tese, não vejo nada errado em os candidatos concorrerem a 

eleição, porém, não irei fazer nada fora da legalidade, entendo que existe grupos 

querendo tirar o direito das atuais conselheiras, quero deixar claro que o parecer da 

minha comissão irá fazer o que é correto, trabalhamos com lei, onde tudo tem que 

ser seguido independente de opiniões de terceiros; O Vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto solicita da Superintendência da SMTT, que seja retomado a medida 

protetiva, quando foi dividido em duas partes a área sobre a ponte férrea, com 

intuito de proporcionar mais segurança a todos que circulam pelo local, peço que 

seja retomado a ideia. Não havendo mais orador nesta noite a Presidente em 

exercício 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.   

  

 

  Maria José Gomes da Silva 

Presidente em Exercício 

 

 

 

Sandro Jorge da Silva 

2º Secretario 



   

     


