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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E QU ATRO DE 

JUNHO DE DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e treze, 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. Faltaram os Vereadores André Lopes 

Joaquim e Jussara Barrada Cabral Menezes. Havendo número Regimental, o 

Presidente pediu um minuto de silêncio em memória do Sr. Milton de Oliveira Calvo e, 

após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi 

lida e aprovada por unanimidade. O Presidente convidou o Vereador Anísio Coelho 

Costa para fazer entrega de Moção de Aplausos as Sras. Gesiele Barros Lessa e 

Cremilda Cardoso Garnier Bucker e a Empresa Tutti de Cordeiro Indústria e Comércio 

de Pizzas e Massas Ltda, representada pelo Sr. Giovani Bucedi Meza.  Após, passou-

se a leitura do expediente que constou: pareceres ao Projeto de Lei nº 042/2013 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “As diretrizes orçamentárias para o ano 

de 2014 e dá outras providências”; pareceres ao Projeto de Resolução nº 008/2013 de 

autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “Autoriza ao setor competente da Câmara 

Municipal de Cordeiro a proceder descontos na remuneração de servidores efetivos ou 

comissionados que façam adesão a plano odontológico e dá outras disposições”; 

Projeto de Resolução nº 009/2013 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre 

“Institui o código de ética e decoro parlamentar da Câmara Municipal de Cordeiro e dá 

outras providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 051/2013 de autoria do Vereador 

Anísio Coelho Costa, que dispõe sobre “Orienta a adoção de medidas para evitar a 

existência de criadouros para Aedes aegypti nos locais determinados e adota outras 

providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 053/2013 de autoria do Vereador Marcelo 
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José Estael Duarte, que dispõe sobre “A implantação de Projeto Educacional Jovem 

Trabalhador e dá outras providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 054/2013 de 

autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre “A obrigação dos 

salões de beleza de afixar cartaz com medidas profiláticas contra Hepatite e dá outras 

providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 057/2013 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que dispõe sobre “O atendimento emergencial em eventos de grande 

porte no município de Cordeiro”; pareceres ao Projeto de Lei nº 058/2013 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui a obrigatoriedade da reserva 

de locais apropriados para a acomodação de pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida em salas de cinema, teatros, auditórios, estádios, ginásios de 

esporte, casas de espetáculo, salas de conferências e outras onde ocorra evento 

cultural em todo o município”; Requerimento nº 034/2013 de autoria do Vereador 

Marcelo José Estael Duarte; Indicação nº 190/2013 de autoria do Vereador Mário 

Antonio Barros de Araujo; Indicação nº 191/2013 de autoria do Vereador Anisio Coelho 

Costa; Indicação nº 192/2013 de autoria do Vereador Gilberto Salomão Filho; Ofícios nº 

106, 303, 304 e 309/2013 do Poder Executivo; Ofício nº 172/2013 da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores 

inscritos. Usou da palavra o vereador Anísio Coelho Costa que iniciou seu 

pronunciamento parabenizando o município de Macuco pelo Dia de São João. 

Agradeceu, em nome do PMDB, ao Secretário de Saúde do Estado, Sérgio Cortes, ao 

Governador Sérgio Cabral e ao Vice-Governador Pezão, junto com a Secretaria 

Municipal de Saúde, pela iniciativa de enviar um Tomógrafo para ficar em nosso 

município até o dia vinte e nove de junho. Parabenizou o Secretário de Meio Ambiente, 

Dr. Lauro Conde, pelo projeto de recolhimento de pilhas, e também o DER, pelas obras 

iniciadas nas entradas do município. Falou das sessões itinerantes que estão 

acontecendo no município de Cantagalo; iniciativa que é de suma importância para 

levar informações à população. Agradeceu a iniciativa dos vereadores de Cordeiro e de 

Cantagalo, junto ao Governo do Estado, para que a Inspetoria de Fazenda não 
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deixasse de funcionar no município de Cantagalo. Disse que ouviu reclamações de 

algumas pessoas em relação a Creche Padre Claret; e ao buscar informações na 

Secretaria de Educação, foi informado que há vários funcionários de licença, e ficou 

indignado com algumas dessas pessoas, que estão licenciadas, sem poder trabalhar, 

mas estavam participando da manifestação que houve na cidade. Falou de boatos que 

ouviu a respeito de um empréstimo da Prefeitura, e afirmou que é contrário a esse 

empréstimo, caso essa matéria venha a essa Casa. Cobrou o edital de licitação para a 

Exposição, e disse que soube que alguns serviços de som serão realizados pelo filho 

do Vice-Prefeito, e disse que vai verificar este fato, pois seria falta de ética. Em aparte, 

o Vereador Jader Maranhão falou que, em relação a Exposição Agropecuária, a 

Prefeitura não pode ceder a área do parque de diversão sem licitação. Em aparte, o 

Vereador Mário Antônio Barros de Araújo disse que ficou sabendo que os ingressos 

para o parque já começariam a ser vendidos, mesmo depois de o Prefeito ter afirmado 

que ainda não tinha nada certo a respeito da área do parque, e que fica indignado se 

isso for verdade, pois são essas e outras atitudes do Prefeito que estão viabilizando 

boatos nas ruas, e se referiu a uma carta que está circulando dizendo que alguns 

vereadores estariam levando algum tipo de vantagem; e ficou indignado em ver seu 

nome e de outros vereadores nessa carta. E disse que é preciso cobrar a postura do 

Prefeito. Em aparte, o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza apoiou as palavras do 

Vereador Mário e questionou como podem estar sendo vendidos ingressos para o 

parque de diversão se o Executivo respondeu a essa Casa que a Comissão 

Organizadora da Exposição ainda não tinha sido formada e que os Vereadores até o 

momento não foram informados a respeito da formação dessa Comissão. E, quanto a 

carta que saiu na rua, disse que partiu de pessoas que estão com maldade. Solicitou ao 

Presidente que envie um Ofício ao Prefeito convocando-o para vir a essa Casa a fim de 

dar explicações a respeito da Exposição Agropecuária. Em aparte, o Vereador Silênio 

Figueira Graciano disse que os editais de licitação da exposição vão estar à disposição 

de todos na internet, e quanto à venda de ingressos para o parque, está partindo de 
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pessoas que estão com maldade, pois ainda não foi nada acertado a respeito do 

parque que virá. Retomando a palavra, o Vereador Anísio falou que também já foram 

oferecidos camarotes para rodeios na Exposição, mas como ainda não houve licitação, 

isso não poderia estar acontecendo, e que não está havendo transparência por parte do 

Executivo, a respeito da Exposição. E concluiu falando da importância que a Exposição 

Agropecuária representa para a nossa cidade, pois atrai investimentos para o 

município. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Jader Maranhão, que se 

pronunciou dizendo que o Governo do Estado quer trabalhar pelo município de Cordeiro 

e pelos municípios da região, exemplo disso é a presença do tomógrafo em nossa 

cidade e as obras do DER, porém, os municípios têm que buscar o seu apoio, e que as 

ações políticas têm que estar voltadas para o bem do município. Cobrou do Secretário 

de Indústria e Comércio, os cursos profissionalizantes que já eram para estar 

funcionando no município. Com relação à Exposição, falou da importância econômica e 

turística que essa festa representa para a cidade. Usou da palavra o Vereador Mário 

Antônio Barros de Araújo explicando o motivo da sua indignação, pois apesar de toda 

transparência no site da Câmara, os Vereadores ainda passam por situações 

desagradáveis. Em aparte o Vereador Anísio deixou registrado que os Vereadores não 

recebem décimo quarto salário e muito menos décimo terceiro; somente os funcionários 

efetivos desta Casa têm o benefício do décimo quarto salário, de acordo com lei da 

administração passada. O Vereador Mário retomou a palavra sugerindo que o Vice-

Prefeito também seja convidado, juntamente com o Prefeito, para vir a esta Casa dar 

explicações a respeito da Exposição, já que ambos foram eleitos pela população. O 

Presidente colocou em votação a prorrogação da sessão por quarenta minutos, que foi 

aprovada por unanimidade. Retomando o seu pronunciamento, o Vereador Mário disse 

também que é preciso cobrar a conduta e a postura do Prefeito, Dr. Salomão, diante do 

Governo do Estado. Em aparte, o Vereador Jader falou que o Governador Sérgio 

Cabral está fazendo investimentos nos municípios independente de partido político, 

porém é preciso que sejam encaminhados bons projetos ao Governo do Estado. O 
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Vereador Mário afirmou que também será contra o empréstimo de cinco milhões pela 

Prefeitura. Em aparte, o Vereador Silênio Figueira Graciano disse que, no programa de 

rádio, o Prefeito, Dr. Salomão não falou em empréstimo, mas sim em emendas, e 

concordou com a importância em dar atenção ao Governo do Estado. O Vereador Mário 

disse que é preciso cobrar as atitudes do Prefeito. Em aparte, o Vereador Gil falou que 

sempre busca todas as respostas necessárias e que vai procurar saber a respeito da 

Comissão da Exposição. Concordou com as palavras do vereador Jader, que o Prefeito 

não pode ter vontade pessoal e acha que o mesmo deve se preocupar com toda a 

cidade, e que não concorda com pessoas que misturam particularidades com o 

governo. Afirmou que também é de seu interesse que os cursos técnicos funcionem em 

nossa cidade e que está trabalhando para o bem do município de Cordeiro, junto com o 

Prefeito e os demais vereadores e acha que aqueles que estão atrapalhando devem ser 

afastados. O Presidente Robson falou que o Vice-Prefeito também deve prestar 

esclarecimentos à população e que o Prefeito deve avaliar o trabalho dos Secretários. 

Falou que a Câmara está disponibilizando todos os dados para a população e que as 

pessoas não devem generalizar e achar que todo político é igual. Disse que não se 

preocupa com essa carta que está nas ruas denegrindo a imagem de alguns 

vereadores, pois nunca levou nenhum tipo de vantagem e que os vereadores estão 

trabalhando para o bem da cidade. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que 

constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 042/2013 de 

autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em primeira discussão e 

votação o Projeto de Lei Nº 042/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado 

por unanimidade;  em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Resolução 

Nº 008/2013 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade;  em 

primeira discussão e votação o Projeto de Resolução Nº 008/2013 de autoria da Mesa 

Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os 

pareceres ao Projeto de Lei Nº 051/2013 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, 

que foi aprovado por unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei Nº 
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051/2013 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei Nº 

053/2013 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por 

unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei Nº 053/2013 de autoria 

do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por unanimidade;  em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei Nº 054/2013 de autoria do 

Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por unanimidade; em primeira 

discussão e votação o Projeto de Lei Nº 054/2013 de autoria do Vereador Marcelo José 

Estael Duarte, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os 

pareceres ao Projeto de Lei Nº 057/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, 

que foi aprovado por unanimidade;  em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 

Nº 057/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade;  em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei Nº 

058/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei Nº 058/2013 de autoria 

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

discussão e votação o Requerimento Nº 034/2013 de autoria do Vereador Marcelo José 

Estael Duarte, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente justificou a ausência 

dos Vereadores André Lopes Joaquim e Jussara Barrada Cabral Menezes e encerrou a 

Sessão às vinte e uma horas e dois minutos convocando os Vereadores para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia vinte e seis de junho de dois mil e treze 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. 

 

 
 
 

Anísio Coelho Costa                                  Robson Pinto da Silva                            

Secretário                                                  Presidente 


