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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE JUNHO DE 

DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Ao primeiro dia do mês de junho 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 Marcelo José Estael Duarte, faltaram os Vereadores 

Gilberto Salomão Filho e Jader Maranhão. Antes de dar inicio a Sessão, o 

Presidente convidou o Vereador Mário Antonio Barros de Araujo para que ocupasse 

a Vice-Presidência. Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a 

Sessão. Em seguida, convidou a todos para que de pé cantassem o Hino Nacional. 

Após, pediu um minuto de silencio em razão do falecimento da Sra. Edith Emerick. 

Posteriormente, 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: Pareceres e primeira votação do Projeto de Lei nº 39/2015 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Instalação de 

bebedouros nas agencias bancarias e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

51/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Torna 

obrigatório, nos estabelecimentos que realizam atendimento médico-hospitalar 

emergencial no município de Cordeiro, a afixação, em local visível, de cartaz ou 

equivalente e dá outras providências”; Requerimento nº 41 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Requerimento de Justificativa de ausência do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Indicações nº 87 e 88/2015 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva; Telegrama do Ministério da Educação. Após, o Presidente concedeu 

a palavra ao Vereador inscrito Robson Pinto da Silva que iniciou o seu 
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pronunciamento pedindo para que a Comissão de Agricultura possa estar se 

reunindo, essa semana, para elaborar um ofício solicitando uma audiência pública, 

nesta Casa, com os produtores rurais do município, Secretário de Agricultura do 

Município, EMATER, entre outros, para tratarem dos Programas do Governo 

voltados para os produtores rurais, e, desta forma, ampliar o conhecimento dos 

produtores rurais quanto aos programas disponibilizados pelo Governo e assim 

evitarem a ocorrência do êxodo rural. Disse que através dos Programas do Governo 

o município estaria dando incentivo a essas pessoas aumentando assim a sua 

produtividade, renda e empregos; e com isso gerar o fortalecimento da agricultura 

local. Em aparte o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil falou sobre fatores da zona 

rural e discorreu sobre o Programa Pronaf que é o Programa da Agricultura Familiar. 

Disse ainda que tem um Projeto com relação a isso do qual compreende o mercado 

municipal, neste há uma banca para cada lavoura para vender para cada 

comerciante de Cordeiro. Concluiu dizendo que é louvável essa assistência técnica 

a esses produtores da nossa cidade. Em aparte o Vereador Silênio Figueira 

Graciano disse que essa audiência é de grande importância e que não existe só o 

Pronaf, mas também o custeio e o empréstimo de dois por cento ao ano para 

aquisição de maquinário, entre eles, carros, animais e tratores. Usou da palavra o 

Presidente dissertando com relação ao êxodo rural e a dificuldade de se encontrar 

trabalhadores para o salário que lhes é oferecido, assim como a de fazendeiros com 

condições de efetuar o pagamento desses trabalhadores. Finalizou falando da 

importância dessa audiência da agricultura. Retomando suas falas o Vereador 

Robson disse que essa Câmara não tem medido esforços para fazer o seu trabalho 

e atender a população de Cordeiro. Em aparte o Vereador Amilton Luiz Ferreira de 

Souza parabenizou a iniciativa do Vereador Robson como Presidente da Comissão 

de Agricultura. Retomando e concluindo suas falas, o Vereador Robson parabenizou 
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o Executivo pela aquisição dos veículos para saúde, e parabenizou o Congresso 

Nacional pela aprovação do Projeto da Reforma Política. Falou sobre a importância 

do Projeto sobre a redução da maioridade penal que está para analise do 

Congresso Nacional, e terminou falando sobre a audiência pública do Executivo, 

que ocorreu na última sexta feira, sobre a prestação de contas do primeiro 

quadrimestre. Após, o Presidente pronunciou-se fazendo algumas observações 

sobre as falas do Vereador Robson. Em seguida, falou sobre os veículos adquiridos 

pelo Executivo para a saúde, e sobre a prestação de contas do Executivo com 

relação ao primeiro quadrimestre. Após, pela Liderança do PSD o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Mário Antônio Barros de Araújo que por sua vez 

parabenizou o Executivo e o Secretario de Saúde, entre outros, pelos veículos 

adquiridos para saúde. Após, o Presidente falou sobre a necessidade da aquisição 

desses veículos para o atendimento da população cordeirense. Em seguida, 

comentou sobre as falas do padre na Rádio em que dizia que havia ficado sabendo 

que as subvenções para as festas da Igreja Sagrado Coração de Jesus e da Igreja 

Nossa Senhora da Piedade não seriam aprovadas por falta de prestação de contas. 

No entanto, disse que essa informação não procede em nenhum momento, pois 

essa Casa não falou que não tem prestação de contas, e que a subvenção para as 

festas já foi até aprovada. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador 

Robson que solicitou que o padre fosse oficiado prestando esses esclarecimentos. 

Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Amilton que disse que foi 

contactado pelo Secretário de Esporte e Lazer do Estado, Sr. Manoel Gonçalves, 

para uma reunião no município de Bom Jardim onde se discutiu questões que 

podem ser aproveitadas para o nosso município, e citou o Cartão Rio Card para as 

pessoas deficientes. Então, solicitou que oficiasse o Prefeito juntamente com o 

Secretario de Transporte solicitando a vinda de algum membro da Secretaria de 
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Transporte do Estado para que futuramente se possa fazer um convenio com o 

município com relação a esse cartão para os deficientes. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que se queixou da 

qualidade dos ônibus da Transcordeiro. Após, o Presidente usou da palavra dizendo 

que fará um ofício ao Executivo para saber se existe na prefeitura uma Comissão de 

Transporte para verificar a situação do transporte da Transcordeiro. Usou 

novamente a palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil solicitando que fosse 

pedido ao Executivo para que desse uma olhada nas ruas Joaquim Coelho e 

Manoel Coelho, do “Buraco Quente”, para que visualizassem as condições em que 

se encontram e tomarem providencias. Após, solicitou que a Prefeitura notificasse o 

proprietário da casa situada na Rua Eugênio da Costa, nº 182, no bairro Rodolfo, e 

que acredita que seja o Sr. Helio Fagundes, para que este tome as devidas 

providencias, visto que atos impróprios têm ocorrido nesta casa. Logo após, o 

Presidente usou da palavra falando sobre a reunião que participou do Conselho do 

FUNDEB, na última quinta feira. Em seguida, mencionou a pontuação do município 

com relação ao Portal da Transparência. Disse que Cordeiro pontua o vigésimo 

nono lugar com relação aos noventa e dois municípios do Estado, que é uma 

pontuação ruim, mas não uma das piores. Ato contínuo passou-se a Ordem do Dia, 

que constou: em segunda discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 

46/2015 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 39/2015 de autoria do 

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

discussão e votação o Projeto de Lei nº 39/2015 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 41/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade. Após, o Presidente colocou sob deliberação do Plenário 
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o Requerimento de Justificativa de ausência a Sessão do Vereador Robson Pinto da 

Silva, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia três de 

junho 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.  

 

 

 

 

               Marcelo José Estael Duarte                                        Anísio Coelho Costa 

                          1º Secretário                                                            Presidente 


