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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA CINCO DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos cinco dias do mês de outubro 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 Gilberto 

Salomão Filho, e Secretariada pelo Vereador Marcelo José Estael Duarte, 

faltaram os Vereadores Amilton Luiz Ferreira de Souza, e Anísio Coelho Costa. 

Havendo número Regimental, o Presidente justificou a ausência dos Vereadores 

que faltaram; em seguida, convidou a todos para que de pé cantassem o Hino 

Nacional. Após, dispensou a leitura da ata da Sessão anterior. Passou-se a 

leitura do expediente que constou: Projeto de Lei nº 89/2015 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Estima a receita e fixa a despesa do município de 

Cordeiro para o exercício financeiro de 2016”; Projeto de Resolução nº 28/2015 

de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil, que dispõe sobre “Concede 

Medalha de Honra ao Mérito Pastor Rubem Coelho dos Santos ao Padre 

Reinaldo Cruz de Santana”; Projeto de Resolução nº 37/2015 de autoria do 

Vereador Gilberto Salomão Filho, que dispõe sobre “Concede Diploma Mulher 

Cidadã Ione de Carvalho Pecly a Sra. Solange Pecly Ferreira”; Projeto de 

Resolução nº 38/2015 de autoria do Vereador Marcelo Sardinha, que dispõe 

sobre “Concede Medalha Mérito Esportista Professor Alcimar Sarruf Bittencourt 

ao Sr. Renato Barroso Pacheco”; Projeto de Resolução nº 39/2015 de autoria do 

Vereador Silenio Figueira Graciano que dispõe sobre “Concede Título de cidadão 

cordeirense ao Sr. Ismael de Araujo Linhares”; Projeto de Resolução nº 38/2015 

de autoria do Vereador Marcelo Sardinha, que dispõe sobre “Concede Medalha 

Mérito Esportista Professor Alcimar Sarruf Bittencourt ao Sr. Renato Barroso 

Pacheco”; Requerimento nº 86/2015 de autoria da Comissão de Saúde; 
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Requerimentos nº 88/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Requerimento nº 89/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes; Indicações nº 139/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva. 

Posteriormente, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador inscrito Jader 

Maranhão que iniciou o seu pronunciamento discorrendo sobre a queda da 

arrecadação dos municípios. Disse que isso é muito usado para oprimir os 

funcionários, para fazer pressão sobre os cargos comissionados, e para retirada 

de horas extras, e que isso está se tornando algo comum nos municípios. Falou 

que é um problema que aflige também os outros municípios. Contudo, que 

alguém deveria vir até aqui dizer o quanto dessa arrecadação que baixou. Falou, 

ainda, que o total das receitas do orçamento de dois mil e treze para dois mil e 

quatorze cresceu numa faixa de quatorze porcento, e que comparando dois mil e 

quatorze com dois mil e quinze, no mesmo período de janeiro a agosto, também 

cresceu, exceto os royalties do petróleo. Após, disse que a receita do FUNDEB 

aumentou, então não justifica atraso no pagamento de funcionário. Em seguida, 

falou que estava trajando uma camisa rosa para falar do outubro rosa. Disse que 

a Secretaria de Saúde, este mês, deveria fazer um programa que intensificasse 

as mamografias, os exames de mama, para que com isso pudesse diminuir a 

incidência e o agravamento do câncer de mama na nossa região. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Mário Antônio Barros de Araújo que 

agradeceu ao Presidente Anísio pela recepção feita ao Deputado Estadual André 

Correa e aos políticos que estiveram presentes nesta Casa. Agradeceu aos 

Vereadores Robson, Jussara, André e Marcelo pelo comparecimento; e aos 

funcionários desta Casa que não mediram esforços para recebem bem o 

Secretário André Correa. Agradeceu, ainda, aqueles que fizeram a opção por se 

filiarem ao Partido Social Democrático, e citou a filiação do Prefeito. Agradeceu, 

de forma especial, ao Vereador Marcelo Sardinha pela sua generosidade e pela 

Moção de Aplausos concedida por esse Vereador a sua pessoa. Agradeceu ao 

Secretariado da Prefeitura Municipal de Cordeiro e aos munícipes, e em especial 
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ao Secretário de Agricultura, Dr. Lauro, pela visita as margens do Rio Macuco 

junto com Secretário de Meio Ambiente do Estado André Correa. Após, discorreu 

sobre o empenho do Secretário André Correa em atender o município de 

Cordeiro. Sequencialmente, falou sobre a importância da água para o meio-

ambiente e para qualidade de vida preservada. E, falou sobre a situação atual do 

Rio Macuco; assim como, dos benefícios que esta obra de limpeza do rio trará 

para nossa cidade. Posteriormente, o Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que parabenizou o Vereador Jader por suas 

falas na Tribuna e fez considerações sobre estas. Depois, questionou a situação 

do município com relação ao não cumprimento de compromissos por parte do 

Prefeito. Falou sobre a importância de se fiscalizar as planilhas das obras do 

Colégio Eny Galvoza, e, em especial, da Creche Antonio Claret. Após, 

questionou a ausência de respostas do Executivo para os Requerimentos e 

Indicações de sua autoria. Disse que cada Vereador é Líder do povo, e que 

acredita que essa Câmara não irá abandonar Cordeiro. Após, usou da palavra o 

Vereador Mário Antônio Barros de Araújo fazendo considerações as falas do 

Vereador Gil com relação à obra na Creche Padre Claret. E, disse que se cada 

Secretário assumir a sua pasta as coisas irão acontecer. Retomando suas falas, 

o Vereador Gil falou sobre a importância de se trabalhar em conjunto, sejam os 

Vereadores, sejam as Secretarias. Disse, ainda, que deve haver moral e ética em 

todas as decisões tomadas; e, que os Vereadores estão aqui para fiscalizarem e 

levarem até o Prefeito as reclamações do povo. Após, o Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva que parabenizou os Conselheiros 

vencedores da eleição para o Conselho Tutelar de Cordeiro. Em seguida, 

discorreu com relação ao Requerimento sobre o IPAMC. Disse que o IPAMC 

pode sofrer um problema financeiro grave por falta do repasse da Prefeitura, do 

patronal e do aporte, por falta do cumprindo da Lei. Falou que são coisas que 

estão extrapolando o absurdo. Finalizou dizendo que uma providencia mais 

grave, por parte desta Casa, deve ser tomada. E, que os Vereadores têm que ser 
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mais ríspidos com a Administração Pública Municipal porque não existe um 

cumprimento das suas obrigações, o que existe é um desleixo administrativo na 

cidade, onde nada entra no eixo e há um desencontro de informações. Disse que 

o Prefeito deve cumprir com as suas obrigações e também deve que ter respeito 

por essa Casa. Finalizou falando sobre a situação da instalação do Batalhão no 

município. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Jader Maranhão 

que falou sobre a situação do IPAMC, e sobre o desvio da verba destinada a esta 

instituição. Disse que isso compromete o sistema da educação, da assistência 

social e da saúde da população. Disse que é gravíssima essa situação e que os 

Vereadores serão cobrados no futuro por isso. Após, o Presidente concedeu a 

palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes que falou com relação à 

obra nas escolas. Disse que os Vereadores deveriam chamar o Secretário 

responsável pela pasta com todas as planilhas das obras para mostrá-las aos 

vereadores. Logo, solicitou a presidência da Casa para que fizesse um ofício 

destinado a esse Secretário para que se esclareçam as questões relacionadas a 

estas obras. Disse que, com relação ao Batalhão, esse assunto tem que ser 

melhor pensado porque não se pode dar ouvidos as “fofocas” de pessoas que 

não querem nada “de bem” para Cordeiro, pois, desta forma, a cidade nunca terá 

nada. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Marcelo José Estael 

Duarte que agradeceu as falas do Vereador Mário, e disse que foi com muita 

consciência e orgulho que ele fez a Moção dedicada a este Vereador. Em 

seguida, solicitou ao seu assessor Humberto que divulgasse todo o seu trabalho 

realizado como vereador. Posteriormente, passou-se a Ordem do Dia, que 

constou: em única discussão e votação o Requerimento nº 86/2015 de autoria da 

Comissão de Saúde, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 88/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

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

Requerimento nº 89/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente encerrou a Sessão 
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convocando os Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia sete de 

outubro 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                                        Gilberto Salomão Filho 

                       1º Secretário                                                              Presidente 


