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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA CINCO DE MAIO DE DOIS 

MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e quatorze, na Câmara Municipal de 

Cordeiro, localizada na Rua Vereador Julio Silveira do Amaral número um mil cento e 

sessenta e dois, foi realizada às dezoito horas a Sessão Ordinária para tratar de 

diversos assuntos. A Sessão foi Presidida pelo Vereador Robson Pinto da Silva e 

Secretariada pelo Vereador Anísio Coelho Costa. Compareceram todos os Vereadores. 

Havendo número Regimental, o Presidente convidou a todos para que de pé cantassem 

o Hino Nacional. Em seguida, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da 

Sessão anterior. O Presidente colocou em única discussão. Usou da palavra a 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, solicitando, a pedido do ex-vereador 

Elielson Elias Mendes, que seu pronunciamento conste em ata na íntegra. O Presidente 

colocou sob deliberação do Plenário, o qual aprovou a solicitação por unanimidade. O 

pronunciamento do ex-vereador Elielson Elias Mendes constou: “Boa noite a todos, 

colegas vereadores, Mesa Diretora, munícipes que nos assistem, amigos internautas. 

Exmo. Sr. Presidente, hoje é a penúltima sessão minha aqui nessa Casa, não vou dizer 

a última porque a última é quando a gente morre, então eu digo a penúltima. Tudo tem 

seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de 

nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, 

tempo de chorar e tempo de rir, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, 

tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Vem desde os gregos 

a idéia de que o homem é um animal político. Os outros animais se movem por instinto; 

os homens, pela conversa. Mas, olhando para os munícipes hoje, pode-se dizer que o 

político é um animal parecido com o avestruz, a exemplo desta ave, há uma preferência 

para esconder a cabeça para não ver os problemas ao nosso redor. Assim escreveu o 

Senador Cristóvão Buarque. Esta Casa de Leis é feita à imagem e semelhança do povo 
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e por isso mesmo tem as virtudes e as divergências que decorrem da própria natureza 

humana. Aqui vivi momentos de alegrias e de vitórias, mas também de ostracismo e 

desapontamento, mas não poderia ser diferente, assim é a política e a vida, e nesta 

Casa, como vereador, em conformidade com a legislação em vigor, embora alguns 

ainda teimam em não conhecê-la, tive algumas conquistas, como as emendas 

parlamentares do Deputado Walney Rocha, duzentos e cinqüenta mil com atenção 

básica para a saúde e duzentos mil para o social. Com o Deputado Marcus Vinícius 

consegui a Academia da Terceira Idade, que funciona na Praça do BNH, com 

professores de Educação Física, nutricionista e com mais de cem alunos devidamente 

matriculados, freqüentando as aulas de segunda a sexta. O Deputado também os deu 

um passeio a Quinta da Boa Vista para o maior Festival de Música da Terceira Idade. 

Além, é claro, de várias indicações e debates acalorados. A rua é o lugar de qualquer 

homem público, desde a minha primeira campanha eleitoral até hoje estive assim, na 

rua. Vi e vejo de tudo. Aprendi com a realidade que não existe milagre em 

administração pública. Acredito que um projeto para a cidade como Cordeiro se constrói 

primeiro com retidão de princípios, porque o que se faz na calada da noite e de forma 

inescrupulosa pode demorar o tempo que for, mas vai ganhar as ruas. Aproveito a 

oportunidade para externar os meus sinceros agradecimentos a vereadora Jussara 

Barrada e ao ex-prefeito cassado, Salomão Lemos pela oportunidade. Agradeço 

também aos colegas vereadores, principalmente aos que agiram de forma transparente 

e correta para comigo e a todos os funcionários desta Casa Legislativa. Quanto ao 

Prefeito Leandro Monteiro, desejo pleno êxito à frente da administração municipal, pois 

o nosso município precisa desenvolver, crescer, gerar empregos para nossos jovens e 

uma melhor qualidade de vida à população. Gostaria de encerrar esta fala citando um 

versículo bíblico do Livro de Provérbios, que inspirou meu tempo nesta Casa e 

continuará a me inspirar, mas gostaria que hoje ele deixasse de ser uma motivação 

apenas só a mim, mas que fosse também lembrado nesta Casa e por alguns colegas 

vereadores que queiram levar isso, guardar para si, que na hora de legislar, de decidir, 
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de conduzir os seus passos legislativos, na qual eu sou grato. Provérbios diz assim: 

„Falem a favor daqueles que não podem se defender, protejam os direitos de todos os 

desamparados. Abra a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e 

necessitados, pois pelo maldito dinheiro os homens se matam e não saciam‟. Quero 

dizer, Presidente, muito obrigado pela oportunidade que eu tive aqui. Quero pedir 

perdão a alguns colegas aí se eu me dirigi, se eu magoei com arrogância, e não tem 

ressentimento. Foi muito bom a oportunidade, foi um aprendizado, que em pouco tempo 

eu vivi muita coisa, tive oportunidade de participar de coisas boas, coisas que eu não 

queria participar, mas infelizmente é um processo político. Então, isso que eu tinha pra 

dizer pra vocês e um abraço a todos”. O Presidente colocou a ata em única votação, a 

qual foi aprovada com a alteração solicitada. Após, passou-se a leitura do expediente 

do dia, que constou: Projeto de Lei Nº 33/2014 de autoria do Vereador Marcelo José 

Estael Duarte, que dispõe sobre: “Institui o programa de orientação e prevenção da 

saúde dos funcionários públicos municipais e dá outras providências”; Comunicado do 

Ministério da Educação; Requerimento de justificativa de ausência a sessão do 

Vereador Robson Pinto da Silva; Convite dos Poderes Executivo e Legislativo do 

Município de Duas Barras. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. 

Usou da palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes agradecendo ao 

Deputado Ricardo da Karol por ter cedido uma emenda de quinhentos mil reais ao 

nosso município, que foi direcionada ao Hospital Antônio Castro para compra de 

equipamentos. Agradeceu também ao Governo do Estado por estar repassando essa 

emenda para o nosso município. O Presidente falou da importância das emendas 

parlamentares que os Deputados disponibilizam para o município e que, no caso do 

Hospital Antônio Castro, é uma necessidade real para a população cordeirense. Ato 

contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em segunda discussão e redação 

final o Projeto de Lei Nº 021/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, 

que foi aprovado por unanimidade. O Presidente passou os trabalhos para o Vice-

Presidente, Vereador Mário Antônio Barros de Araújo, que colocou sob deliberação do 
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plenário o requerimento de justificativa de ausência a sessão do Vereador Robson Pinto 

da Silva, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente concedeu a 

palavra, na Tribuna Livre, ao Sr. Disney Cunha de Souza para falar sobre “A segurança 

em nosso município”. Ato contínuo, o Vice-Presidente, Vereador Mário, convidou o 

Presidente para realizar a entrega de uma Moção de aplausos ao Sr. Paulo Sérgio 

Nunes da Silva. O Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia sete de maio de dois mil e quatorze às dezoito 

horas. Nada a mais para constar lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 

Presidente após a aprovação do Plenário. 
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