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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SETE DE MAIO DE DOIS 

MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos sete 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 Gilberto Salomão Filho, faltou o Vereador Anísio Coelho 

Costa. Havendo número Regimental, o Presidente convidou o Vereador Gilberto 

Salomão Filho para que ocupasse a primeira Secretaria, e solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. 

Ato continuo, passou-se a leitura do expediente que constou: Projeto de Lei nº 

034/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Revoga as Leis nº 1163, 

de 12 de abril de 2005; Lei nº 1249, de 11 de maio de 2006 e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 035/2014 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil, que 

dispõe sobre: “A criação e o funcionamento do canil municipal e dá outras providências; 

Requerimento nº 15/2014 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 

Parecer Jurídico sobre representação do Sr. Isaias Queiroz Mota; telegramas do 

Ministério da Saúde; convite do Exmº Sr. Governador Luiz Fernando de Souza Pezão – 

adesão da nota fiscal de consumidor eletrônica; convite IDM cursos – Congresso em 

Brasília – DF; convite do pastor João Francisco Soares; Requerimento de justificativa 

de ausência a Sessão do Vereador Jader Maranhão, Tribuna Livre. Ato contínuo 

passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão o Requerimento nº 

015/2014 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado 

por unanimidade. O presidente colocou em única votação o Requerimento de 

justificativa de ausência a Sessão do Vereador Jader Maranhão. Após, concedeu a 

palavra na Tribuna Livre ao Sr. Isaias Queiroz Mota para falar sobre: “Representação 
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para cassação de mandato”. Posteriormente, concedeu a palavra ao Vereador Mário 

Antônio Barros de Araujo que solicitou que fosse enviado um documento, em nome de 

todos os Vereadores, para o Executivo, propondo que fosse feito um estacionamento 

no Parque de Exposições com a arrecadação de um real por hora, ou, após há primeira 

hora, que, posteriormente, seria repassado para o Hospital Antônio Castro. Isso, com o 

objetivo de amenizar a situação quanto à falta de vagas para os veículos no centro da 

cidade. O Presidente usou da palavra dizendo que será encaminhado um documento 

ao Governo de Estado com essa finalidade, e com relação à arrecadação para que seja 

repassada para as entidades filantrópicas de Cordeiro. Em seguida, falou que foi 

encaminhado um ofício ao Executivo, em nome da Casa, para que sejam tomadas 

providências com relação ao estado do canil de Cordeiro. Após, encerrou a Sessão 

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

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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