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NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DO CEDRO 

Tendo em vista supostas denúncias de irregularidades apontadas pela vereadora do Cedro-PE, Marly 

Quental, veiculada em blogs da região, a prefeitura do Cedro vem por meio desta nota esclarecer os 

fatos:  

Na qualidade de prefeito do Cedro, Antonio Inocêncio Leite jamais fez uso pessoal dos serviços 

prestados pela Procuradoria Geral do Município. Para defesa jurídica, desde 2012 Antonio Leite 

mantém contratos com o Escritório de Advocacia Arraes & Almeida Sociedade de Advogados, 

inclusive a procuração que faz parte do processo nº 262.40.2017.8.17.1380 citado na matéria foi 

assinada em 16 de setembro de 2016, ou seja, época em que não exercia ainda a função de prefeito 

do Cedro, por essa razão foi qualificado no mandato procuratório como empresário.  

Salientamos que na qualidade de cidadão/empresário, Antonio Leite sempre foi representado 

judicialmente por este escritório, a quem sempre confiou suas demandas judiciais, exatamente pelo 

profissionalismo e competência do corpo de advogados. Por isso, mantém até a presente data 

contrato privado de prestação de serviços jurídicos. 

Na matéria veiculada nos blogs, a vereadora questionou a participação de Dr. Ronilson Almeida como 

advogado de Antonio Leite no processo supracitado, alegando que o procurador municipal não 

poderia atuar em nome do prefeito. O fato é que a assinatura de Dr. Ronilson na petição do referido 

processo é explicada por razões óbvias: sendo um dos sócios do escritório de advocacia contratado 

por Antonio Leite, e por fazer parte do corpo de advogados deste escritório, o advogado tem 

legitimidade para assinar qualquer processo, desde que não seja contra o Município do Cedro, pois o 

único impedimento de atuação de procurador municipal é o de atuar contra o município que o 

remunera, nos termos do art. 30, inc. I do Estatuto da OAB, Lei n.º 8.906/94, que assim impõe:  

Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:  

I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os 

remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora.  

Portanto, mesmo que Dr. Ronilson Almeida atuasse como advogado privado, não haveria 

impedimento legal, já que a ação de cobrança movida por Antonio Leite não foi contra o Município 

do Cedro, e sim contra uma empresa privada.  

Reiteramos para não restar dúvidas: a pessoa do empresário Antonio Inocêncio Leite constituiu, de 

forma particular, a sociedade de advogados Arraes e Almeida, que tem personalidade jurídica 

devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 2.402 e com Inscrição na Receita 

Federal do Brasil, CNPJ sob o nº 28.164.863/0001-13 para lhe representar judicialmente. Jamais a 

procuradoria municipal atuou em nome do gestor.  
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Assim, percebe-se que a “denúncia” apresentada pela vereadora não passa de uma peça de ficção, 

em mais uma tentativa desesperada e frustrada de estigmatizar a imagem do prefeito Antonio Leite 

e de sua gestão.  

Por fim, fazemos um apelo a vereadora: antes de “denunciar” um homem íntegro e honesto 

escolhido pela maioria da população para guiar os rumos do município, deve estudar a causa, checar 

informações corretamente e não propagar factoides de forma irresponsável sem fundamento legal. 

Esse não é o papel de uma vereadora minimamente comprometida com suas funções. 

A população já está farta da velha e enfadada política de degradação da imagem do adversário, 

postura que leva o agente público a caminhos da imoralidade e deslealdade, principalmente com o 

povo do Cedro, que rotineiramente é noticiado em veículos de comunicação associado às denúncias 

falsas feitas pela vereadora Marly Quental e seu pequeno grupo de oposição.  É hora de desarmar o 

palanque e trabalhar em defesa do Cedro e da população. Em vez de perder tempo com isso, a 

vereadora deveria ser mais atuante como legisladora, se ocupando em desempenhar seu trabalho 

em prol do povo do Cedro. O que não tem feito na prática. 

Cedro/PE, 17 de outubro de 2017.  

ANTONIO INOCÊNCIO LEITE - PREFEITO DE CEDRO 

 

 

 


