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Os últimos dias foram de intensa movimentação nos bastidores do Legislativo e para culminar,
no Dia “D”, a mobilização ganhou contornos de nervosismo até momentos antes da eleição da
nova Mesa Diretora para o biênio 2019/2020.

Em espaço de tempo de ao menos 40 minutos, o que parecia certo ameaçava desabar com a
possibilidade da formação de uma nova chapa, contrária àquela que se apresentava como de
consenso, com o odontólogo André Avelino Bezerra liderando a Mesa Diretora.

A sessão começou fora do prazo, onde alguns vereadores demoravam a chegar e tudo parecia
normal, mas só parecia. Foi lida a pauta do dia com quatro Projetos de Lei lidos, sendo um de
autoria do Legislativo, oito indicações e três requerimentos que passaram à pauta da última
sessão legislativa do ano.

A eleição da nova Mesa Diretora foi definida internamente, nos bastidores da Casa, após o
recuo do vereador Gida Ferreira e a formação de um consenso em torno da chapa composta
pelo vereador André Avelino Bezerra como presidente, Zaira Valandro é a vice presidente,
Oscar Lara na qualidade de segundo vice-presidente, ficando a primeira secretaria com o
vereador Magal (Joarides Lojor Ribeiro); e para frechar, o segundo secretário é o vereador
Nilson Filho.

O resultado foi de 10 votos favoráveis e a marca clara de que ainda há resquícios da
campanha política de 2016, com um único voto contrário, que é de direito e já era previsível.

Para o presidente eleito, André Avelino Bezerra, a proposta da conciliação e do entendimento
será mantida, fazendo com que o Legislativo atenda interesses de todos os parlamentares e a
Casa seja verdadeiramente do povo, com ações que tragam resultados positivos a todos os
segmentos da sociedade.

Enfim, o período de ebulição já ficou para trás e há dois anos de intensa batalha para que o
processo político tenha fluência e que a comunidade municipal seja a verdadeira privilegiada
em seus anseios.

1/2

Legislativo elege nova Mesa Diretora. Presidência fica com dr. André
Written by Benedito
Saturday, 01 December 2018 13:36 -

2/2

