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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA CINCO DE AGOSTO DE 

DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos cinco dias do mês de agosto 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, faltou o 

Vereador Jader Maranhão. Antes de dar inicio a Sessão, o Presidente solicitou 

um minuto de silencio em razão do falecimento do Sr. Darcy de Souza, pai do 

Governador Pezão. Após, havendo número Regimental, 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 

redação final do Projeto de Lei nº 62/2015 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre: “A autorização de suplementação de recursos orçamentários com a 

finalidade de atender a concessão de subvenção, conforme determina a Lei 

1984/2015”; Projeto de Lei nº 65/2015 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “Revoga parcialmente a Lei Municipal 1964/2015 e dá outras 

providências”; Pareceres e redação final do Projeto de Resolução nº 08/2015 de 

autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Concede licença sem vencimentos 

a pedido do Vereador Gilberto Salomão Filho na forma que estabelece; Projeto 

de Lei nº 66/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe 

sobre: “Torna obrigatória a reserva de vagas, nas creches municipais para 

crianças portadoras de necessidades especiais e dá outras providências”; 

Requerimentos nº 55 e 56/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes; Requerimentos nº 57 e 58/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva; Requerimento de Justificativa de Ausência do Vereador Gilberto Carlos 

Mendes Gil; Indicação nº 101/2015 de autoria do Vereador André Lopes 

Joaquim; Indicações nº 102 e 103/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da 
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Silva; Ofício nº 456/2015 do Poder Executivo; Ofícios nº 33 e 39/2015 da 

Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Pesca; Comunicado do Presidente 

do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Posteriormente, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador inscrito Mário Antônio Barros de 

Araújo que iniciou o seu pronunciamento agradecendo a empresa Limpa Rios e 

aos dois engenheiros, representantes dessa empresa, que vieram até o 

município, na ultima terça-feira, dia quatro de agosto, a fim de posteriormente 

realizarem uma obra de limpeza no Rio Macuco. Agradeceu também ao 

Secretario Estadual de Meio Ambiente André Correa, juntamente com o Dr. 

Sérgio Freitas que possibilitaram a realização desta obra no município. Falou, 

ainda, sobre a degradação do meio ambiente e do rio da cidade; e, que essa 

obra de limpeza do Rio Macuco é para o município e para os seus moradores. 

Falou da qualidade do trabalho executado por essa empresa; e, cobrou do 

Executivo um local, uma propriedade rural, para que se possa depositar o que for 

retirado do rio com a limpeza. Disse que serão utilizadas dragas, mas também 

máquinas de pequeno porte para os lugares de difícil acesso. Finalizou deixando 

os seus sentimentos ao Governador Pezão em razão do falecimento do seu pai. 

Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de 

Souza, pela Liderança do PPS, que iniciou suas falas falando do oficio que o 

qualifica como Líder de Governo. Disse que o Executivo tem encontrado 

dificuldades em se ter uma liderança na Câmara, e sabe o quanto isso é 

importante para o município. Falou que a escolha foi acordada entre os 

vereadores em reunião; e, que está como Líder de Governo para ajudar o 

município, então, para os vereadores que tiverem qualquer dificuldade para 

contactarem o Executivo que ele será o elo de ligação entre o Legislativo e o 

Executivo, e que fará isso de forma transparente e da melhor maneira possível. O 

Presidente pronunciou-se dizendo que todos na Casa concordaram por esse 

posicionamento pela liderança de governo, principalmente, por ser o Vereador 

Amilton, um vereador de atitude. Disse ainda que esse elo de ligação se faz 

necessário para o bem do município. Posteriormente, passou-se a Ordem do Dia, 
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que constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

62/2015 de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; 

em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 62/2015 de 

autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o parecer ao Projeto de Resolução nº 08/2015 de autoria da 

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

redação final o Projeto de Resolução nº 08/2015 de autoria da Mesa Diretora, 

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

Requerimento nº 055/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

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

Requerimento nº 056/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

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

Requerimento nº 057/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 

058/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade. Após, o Presidente colocou sob deliberação do Plenário o 

Requerimento de Justificativa de Ausência do Vereador Gilberto Carlos Mendes 

Gil, que foi aprovado por unanimidade. Após, o Presidente cobrou das 

Comissões para que se reúnam e dêem Parecer nos Projetos que se encontram 

na Secretaria da Casa. Em seguida, falou que o Sr. Elielson Elias Mendes é o 

suplente do Vereador Gilberto Salomão Filho, que está se licenciando, então, 

que assumirá a partir de amanhã como Vereador desta Casa. Explicou depois 

que provada à licença, convoca-se o suplente, e avisou que a partir de amanhã o 

prazo estará aberto para que os interessados protocolem a intenção de 

concorrem ao cargo de Vice-Presidente, conforme artigo 11, parágrafo 9º do 

Regimento Interno. Avisou também que o prazo é de cinco dias para que a vaga 

de vice-presidente seja preenchida. Ulteriormente, o Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que manifestou interesse em se 

candidatar para o cargo de Vice-Presidente pelos próximos trinta dias. Após, O 

Presidente parabenizou os vereadores pelas reuniões ocorridas no dia anterior. 
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Disse que com relação à reunião do IPAMC ficou marcada uma solução com 

proposta de parcelamento da dívida até a próxima sexta-feira. Em sequencia, 

parabenizou a Comissão de Saúde pela reunião ocorrida no hospital. Após, 

solicitou ao Vereador Mário para que preenche-se a vaga de suplente no 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o qual a aceitou prontamente. 

Em seguida, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão 

ordinária a realizar-se no dia dez de agosto 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 


