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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA CINCO DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos cinco dias do mês de novembro 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 Anísio Coelho Costa. Faltaram os Vereadores André Lopes 

Joaquim, Gilberto Salomão Filho, e Jader Maranhão. Havendo número Regimental, o 

Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão Extraordinária 

do dia 29/10/2014 às 19 horas. O Presidente colocou em única discussão. Usou da 

palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil solicitando para que constasse na 

íntegra sua justificativa com relação ao seu voto ao parecer da Comissão Processante, 

que constou: “Presidente, o que eu queria dizer sobre a minha decisão, diante de tantas 

palavras aí e leis, é a questão da denuncia, eu tô me focando na questão da denuncia, 

e pelas palavras de todos os colegas vereadores aí, apesar deu acreditar no 

SINDSPREV, admiro o Rolando como pessoa e como sindicalista, tenho certeza que a 

conciliação conforme eu vim tentando a conciliação, eu sou da conciliação, eu vim 

tentando essa conciliação, e acredito no que a justiça determinar será feito, será feito e 

respeito a denuncia acatada. A denuncia acatada é sobre improbidade administrativa 

por descumprimento da lei, do pagamento, se o dinheiro está lá ou não se a justiça 

mandar pagar o Prefeito vai ter que se virar em pagar, em arrumar o dinheiro. Agora, 

também sou a favor do Requerimento que o Sr. Jader, Vereador Jader fez, que é para 

que nós possamos saber da questão tanto falam do desvio desse dinheiro, que eu 

acredito, pelo menos, no Secretário de Saúde que me disse que esse dinheiro está na 

conta, então, eu to dizendo a garantia que eu acho não é que o dinheiro esteja na conta 

pra pagar, ou se tá ou se não tá, a garantia é o que a justiça determina; se ela 
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determinar vai ter que ser pago, e essa investigação sobre se há desvio ou não, se tá 

ou se não tá, é paralelo, e eu preciso também, eu quero saber disso, vou continuar isso 

daí. Mas, a decisão sobre a denuncia, tá, eu sou a favor do arquivamento. Por quê? 

Porque eu tenho certeza, tenho certeza, se há alguma coisa pra se fazer depois, 

conforme nós acatamos essa denuncia, que possa ser feita outra denuncia, outras e 

mais outras, e quero deixar um recado aqui bem claro para o Executivo e seus 

secretários: que daqui pra frente fique atento porque essa vai ser só pra abrir espaço 

pra que outras possam vim, então que fique atento. Estou votando no arquivamento. 

Não é uma questão que eu to entendendo tanto de lei, mas sobre a denuncia. Eu sei 

que a CP, Decreto Lei 201/67, tá fui contrario a cassação de Salomão, o ex-prefeito, 

tudo dentro da minha razão, tá! Não tenho medo de ninguém. Não sou... Não aceito 

intimação! Não sou comprado e não faço parte de nenhum governo. Meu governo é 

povo, tá! Então, to aqui pra dar a minha decisão. Não tenho medo de represaria, de 

retaliação, tanto parte de governo, ou, parte dos meus munícipes. Eu estou aqui é para 

isso, é pra decidir, então, estou decidindo. A minha decisão é arquivamento.”. Após, o 

Presidente colocou a ata em única votação, que foi aprovada com a retificação. Na 

sequência, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 03/11/2014 a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Após, passou-

se a leitura do expediente que constou: Requerimentos nº 63 e 66/2014 de autoria do 

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

Mário Antonio Barros de Araujo; Ofícios nº 513 e 530/2014 do Poder Executivo; Ofício 

nº 068/2014 do Colégio Estadual Antonio Pecly; Convite da Secretaria de Cultura. Ato 

continuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão o Requerimento 

nº 63/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 66/2014 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, o Presidente 

colocou sob deliberação do Plenário o Requerimento de Justificativa de Ausência do 

Vereador Mário Antonio Barros de Araujo, que foi aprovado por unanimidade. Em 
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seguida, concedeu um minuto de silencio em razão do falecimento da Sra. Ana 

Bittencourt, e do falecimento do filho de “Ameixinha”. Após, o Presidente lembrou a 

todos da Audiência Pública sobre a Questão da Segurança Pública no Município que 

será realizada amanhã as dezenove horas; lembrou, ainda, aos vereadores, para que 

possam estar indicando os nomes dos membros que irão compor as Comissões 

Temporárias já aprovadas, para a Comissão Temporária de Esporte e Lazer, e para a 

Comissão Temporária de Segurança Pública e Combate as Drogas. Em seguida, o 

presidente parabenizou o Vereador Silenio Figueira Graciano pela sua vitória na 

Justiça. O Vereador Mário Antonio Barros da Silva também se pronunciou 

parabenizando o Vereador Silenio. Após, o Presidente encerrou a Sessão convocando 

os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia dez de novembro de dois 

mil e quatorze às dezoito horas. Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata 

que vai assinada pelo Primeiro Secretário e pelo Presidente após a aprovação do 

Plenário. 

 

 

 

 

Anísio Coelho Costa                                  Robson Pinto da Silva 

                      1º Secretário                                                  Presidente 


