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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E SE IS DE MAIO DE 

DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e seis 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 dispensou a leitura da ata da sessão anterior 

e solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente do dia, que constou: 

Pareceres ao Projeto de Lei nº 44/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “A concessão de subvenção social para o exercício de 2014 e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 46/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “As normas e os procedimentos relativos à responsabilidade em caso de 

acidentes e infrações de trânsito na condução de veículos oficiais”; Projeto de Lei nº 

45/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre “A 

obrigatoriedade de disponibilização de mesas escolares adaptadas às necessidades de 

alunos com deficiência nos estabelecimentos de ensino da rede municipal de educação 

e dá outras providências”; Requerimentos nº 28 e 29/2014 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Indicações nº 52 e 53/2014 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva; Ofício nº 167/2014 do Poder Executivo, Ofício s/nº dos Vereadores: 

Amilton Luiz Ferreira de Souza, André Lopes Joaquim, Anísio Coelho Costa, Gilberto 

Salomão Filho, Marcelo José Estael Duarte e Mário Antônio Barros de Araújo; 

Requerimentos do Vereador Jader Maranhão; Comunicados do Ministério da Educação; 

Telegramas do Ministério da Saúde. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores 

inscritos. Usou da palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes que iniciou 

seu pronunciamento dizendo que já faz quase quatro meses de governo e ainda não foi 
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indicado um líder de governo. Cobrou a resposta do requerimento de sua autoria a 

respeito da contratação de mão-de-obra para o carnaval, pois já venceu o prazo e a 

resposta ainda não chegou a esta Casa; e, por ainda não ter um líder de governo, 

solicitou aos vereadores que tiverem mais acesso ao Prefeito, que cobrem a resposta 

desse requerimento. Em aparte, o Vereador Mário disse que o processo de contratação 

para o carnaval foi feito de maneira irregular, por isso ainda não foram feitos todos os 

pagamentos. A Vereadora Jussara, retomando a palavra, disse que o requerimento foi 

feito por esta Casa e já venceu o prazo, por isso a Prefeitura tem que enviar uma 

resposta. O Presidente afirmou que vai oficializar o atual Prefeito, pois ele pode sofrer 

sanções administrativas por falta de resposta. Usou da palavra o Vereador Amilton Luiz 

Ferreira de Souza concordando com a Vereadora Jussara que o Executivo precisa 

responder os requerimentos dentro do prazo e que também vai cobrar do Executivo. 

Registrou que, como Presidente da Comissão de Saúde, encaminhou um ofício ao 

Secretário de Saúde cobrando explicações a respeito da falta de medicamentos e 

autorização de exames, atendendo à solicitação da Vereadora Jussara. Convidou os 

demais vereadores para visitar os PSF’s para verificar como as coisas estão 

funcionando. E, se possível, vai visitar também as escolas municipais. Disse que 

sempre cobrou da administração e vai continuar cobrando, e jamais denegriu a imagem 

de nenhum vereador ou qualquer outra pessoa. Se reportou à Vereadora Jussara 

dizendo que se ela tiver alguma cobrança para fazer do Executivo, que pode se reportar 

a ele, pois tem acesso ao atual Prefeito. Em aparte, a Vereadora Jussara perguntou ao 

Vereador Amilton Biti se ele vai ser o líder de governo. O Vereador Amilton respondeu 

que ainda não foi decidido quem é o líder de governo, mas não encontra nenhum 

problema em ir ao atual governo e cobrar. A Vereadora Jussara, como Presidente da 

Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, solicitou ao Vereador Amilton Biti, que 

marque uma visita às escolas e creches em um dia que ela também possa participar, e 

disse que questionou à Secretária de Educação sobre as vagas da Creche. Em aparte, 

o Vereador Anísio solicitou à Comissão de Saúde que faça uma visita ao CAPS para 
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verificar o seu funcionamento. O Vereador Amilton, encerrando, afirmou que vai atender 

às solicitações e verificar o que está faltando, e levará ao Executivo para que tome as 

devidas providências. O Presidente convidou os líderes partidários para se reunirem 

com o Jurídico, a fim de decidir sobre os nomes que irão compor a Comissão de Ética e 

Decoro Parlamentar da Câmara. Retomando os trabalhos, passou-se a Ordem do Dia, 

que constou: Em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 44/2014 

de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em redação final o 

Projeto de Lei nº 44/2014 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 28/2014 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Requerimento nº 29/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra, na 

Tribuna Livre, ao Sr. Vinícius Melo de Macedo para falar sobre “Autorização de exames 

e agendamento de consulta especializada”. Ato contínuo, o Presidente colocou sob 

deliberação do Plenário a prorrogação da sessão por trinta minutos, que foi aprovada 

por unanimidade. Após, o Presidente citou os nomes dos vereadores que irão compor a 

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, os quais foram escolhidos 

democraticamente, em comum acordo com os representantes dos Partidos, que foram 

os Vereadores: Jussara Barrada Cabral Menezes, Anísio Coelho Costa, Silênio Figueira 

Graciano, Gilberto Carlos Mendes Gil, Mário Antônio Barros Araújo e Gilberto Salomão 

Filho, tendo o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza abdicado do seu direito de fazer 

parte da Comissão, que ficou assim constituída: membros efetivos: Vereadores 

Jussara, Anísio e Mário, e suplentes: Vereadores Gilbertinho, Gil e Leno. O Presidente 

mencionou que os suplentes assumem automaticamente o lugar dos efetivos que 

tiverem seu nome citado em algum processo, e que esses membros irão compor a 

Comissão pelo período de sete meses, até o mês de dezembro, sendo que na próxima 

legislatura haverá uma nova eleição para que essa Comissão tenha durabilidade de um 

a dois anos. Em seguida, colocou sob deliberação do Plenário a composição dos 
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membros efetivos da Comissão, Vereadores Jussara, Anísio e Mário, que foi aprovada 

por unanimidade. Após, colocou sob deliberação do Plenário a composição dos 

suplentes da Comissão, sendo: primeiro suplente, Vereador Gilbertinho Salomão, 

segundo suplente, Vereador Gil e terceiro suplente, Vereador Leno, que foi aprovada 

por unanimidade. Após, os membros efetivos decidiram que a Comissão de Ética e 

Decoro Parlamentar ficará assim constituída: Presidente, Vereadora Jussara; Relator, 

Vereador Anísio e Membro, Vereador Mário. O Presidente comunicou que a reunião 

para tratar do assunto da elaboração da Exposição Agropecuária está marcada para o 

dia dois de junho, terça-feira, às dezoito horas e trinta minutos, e lembrou também que 

já foi protocolado, no Ministério Público, uma representação da Câmara contra a 

Concessionária Rota 116 por suas omissões em relação às melhorias nos trevos de 

acesso ao nosso município. Ato contínuo, foi feito um minuto de silêncio pelo 

falecimento do Sr. Libano, do Manancial. Após, o Presidente convocou os vereadores 

para a reunião com o IPAMC, na próxima quarta-feira às quinze horas, e encerrou a 

Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e 

oito 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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