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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZ DE AGOSTO DE 

DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e quinze, 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 Anísio Coelho Costa e 

Secretariada pelo Vereador Mário Antônio Barros de Araujo, faltaram os Vereadores 

Amilton Luiz Ferreira de Souza, e Marcelo José Estael Duarte. O Presidente 

justificou a ausência dos Vereadores que faltaram. Havendo número Regimental, o 

Presidente deu por aberta a Sessão, e convidou o Vereador Elielson Elias Mendes 

para compor a Bancada dos Vereadores. Não sendo necessário que o Vereador 

Elielson prestasse novo juramento em razão deste já ter sido feito anteriormente. 

Considerando o pedido de licença do Vereador Gilberto Salomão Filho, e a 

consequente vacância da Vice-Presidência da Mesa Diretora, obedecendo ao 

Regimento Interno, fez-se necessário colocar em votação nominal a eleição de um 

novo Vice-Presidente. Sendo disponibilizado a todos os Vereadores a possibilidade 

de concorrerem à vaga em questão. Diante disso, apenas um Vereador se 

candidatou, conforme determina o Regimento Interno, que foi o Sr. Gilberto Carlos 

Mendes Gil. Antes de dar inicio a votação nominal o Presidente colocou o tema em 

discussão, e após passou a votação nominal, que constou: o Presidente convidou o 

Vereador André Lopes Joaquim para que desse seu voto, o qual votou favorável a 

eleição; o Presidente convidou o Vereador Elielson Elias Mendes para que desse 

seu voto, o qual votou favorável a eleição; o Presidente convidou o Vereador 

Gilberto Carlos Mendes Gil para que desse seu voto, o qual votou favorável a 

eleição; o Presidente convidou o Vereador Jader Maranhão para que desse seu 

voto, o qual votou favorável a eleição; o Presidente convidou a Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes, a qual votou favorável a eleição; o Presidente convidou o 

Vereador Mário Antônio Barros de Araújo para que desse seu voto, o qual votou 
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favorável a eleição; o Presidente convidou o Vereador Robson Pinto da Silva para 

que desse seu voto, o qual votou favorável a eleição; o Presidente convidou o 

Vereador Silênio Figueira Graciano para que desse seu voto, o qual votou favorável 

a eleição; o Presidente também pronunciou o seu voto, o qual votou favorável a 

eleição. Sendo, portanto, o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil eleito para o cargo 

de Vice-Presidente por unanimidade. Sequencialmente, o Vereador Gilberto Carlos 

Mendes Gil ocupou a cadeira da Vice-Presidência. Posteriormente, o Presidente 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata da Sessão anterior, a qual foi lida 

e aprovada por unanimidade. Passou-se a leitura do expediente que constou: 

Projeto de Lei nº 68/2015 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil, que 

dispõe sobre: “Dá nome de Maria de Fátima Gonçalves Costa, a Rua 4/D de acordo 

com o Código de logradouros do Bairro Manancial”; Projeto de Lei nº 69/2015 de 

autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil, que dispõe sobre: “Dá nome de 

Roberto Paradinha a Rua 3/C de acordo com o Código de logradouros do Bairro 

Manancial”; Requerimento nº 59/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Requerimento nº 60/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicação 

nº 104/2015 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil; Indicação nº 

105/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicação nº 106/2015 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Ofício nº 423 e 455/2015 do Poder 

Executivo. Ulteriormente, o Presidente parabenizou e deu boas vindas ao Vereador 

Elielson Elias Mendes; e, disse que o gabinete da presidência estará à disposição do 

Vereador Elielson, que o agradeceu logo em seguida. Após, o Presidente concedeu 

a palavra ao Vereador inscrito Robson Pinto da Silva que usou suas falas para 

confirmar a reunião que ocorrerá na próxima quarta-feira, às quatorze horas, com a 

Comissão de Defesa da Pessoa Portadora de Deficiência. O Presidente também fez 

uso da palavra, e solicitou, como já foi dito por ele em sessão anterior, que a 

Comissão de Justiça e que a Comissão de Finanças se reúnam para darem 

pareceres nos Projetos que estão na Secretaria da Casa. Citou o Projeto da Tabela 

de Referências dos níveis dos professores que é um Projeto de grande importância 

e que se encontra na Casa para Parecer das Comissões. Ficou marcada uma 
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reunião entre as Comissões de Justiça, e de Finanças para quarta feira, às quinze 

horas, na Sala das Comissões desta Casa de Leis. Após, o Presidente colocou sob 

deliberação do Plenário o Requerimento de Justificativa de ausência do Vereador 

Jader Maranhão, que foi aprovado por unanimidade. Passou-se a Ordem do Dia, 

que constou: em única discussão o Requerimento nº 059/2015 de autoria do 

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

discussão o Requerimento nº 060/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva. Usou da palavra o Vereador Jader Maranhão parabenizando o Vereador 

Robson pelo Requerimento. Após, o Presidente também se pronunciou 

parabenizando o Vereador Robson pelo Requerimento, e fez considerações sobre a 

importância deste. Falou também sobre a contribuição do Vereador Mário, através 

do Secretario de Meio Ambiente Andre Correa, que disponibilizou o recurso para 

limpeza dos rios, e que este poderia estar, também, disponibilizando alguma ajuda 

com o Requerimento em questão. Após, usou da palavra o Vereador Mário Antonio 

Barros de Araújo parabenizando o Vereador Robson, em seguida fez, ainda, 

considerações sobre o Requerimento. Falou, também, que essa obra de limpeza do 

rio é uma conquista da Câmara de Cordeiro. Em seguida usou da palavra o 

Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil agradecendo a todos os vereadores pela 

unanimidade dos votos para sua eleição para a Vice-Presidência. Disse que espera, 

nesse período, como Vice-Presidente, poder estar atendendo a todas as 

necessidades a ele apresentadas. Após, fez considerações sobre o Requerimento 

do Vereador Robson, e disse que o Executivo teria que entrar em contato com a 

CEDAE, se possível, para se efetuar uma parceria e ter um funcionário para fazer a 

manutenção e solucionar o problema do mau cheiro. Após, falou sobre a Indicação 

de poda das arvores de sua autoria. Falou também sobre o problema com o barulho 

na passagem dos carros pelo bueiro localizado na entrada do Recanto. 

Posteriormente, usou da palavra o Vereador Mário também fazendo considerações 

com relação à poda das arvores, e quanto ao barulho no bueiro na entrada do 

Recanto. Após, usou da palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, 

como Vice Líder de Governo, dizendo que tudo já estava sendo anotado por ela para 
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cobrar dos Secretários. O Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 

060/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade. Após, o Presidente pronunciou-se parabenizando a Secretaria 

Municipal de Assistência Social pela Décima Conferencia de Assistência Social, que 

ocorreu na data de hoje, no Clube Social Cordeirense, através do Presidente do 

Conselho Municipal de Assistência Social, Sr. Carlos Pinto. Parabenizou ainda a 

Secretária Municipal de Assistência Social Fátima e o Prefeito Leandro; como 

também, a Subsecretária Estadual de Assistência Social Nelma de Azeredo que 

participou dessa Conferência, e, o Governo do Estado, através do Governador 

Pezão. Após, o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 

Sessão ordinária a realizar-se no dia doze de agosto de dois mil e quinze às dezoito 

horas. Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo 

Primeiro Secretario e pelo Presidente após a aprovação do Plenário.  

 

 

 

 

 

             Mário Antônio Barros de Araújo                                   Anísio Coelho Costa 
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