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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUATRO DE MARÇO DE 

DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quatro dias do mês de março 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 Jose Estael Duarte, faltou o Vereador Jader 

Maranhão. Antes de dar início a Sessão, o Presidente agradeceu a presença do 

Presidente da Câmara Municipal de Duas Barras, Sr. Francisco, mais conhecido 

como Chiquinho da São João. Após, Havendo número Regimental, o Presidente 

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: em 

única votação e redação final do Projeto de Lei nº 02/2015 de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre “As Comissões Temporárias da Câmara Municipal de 

Cordeiro”; Indicações 13 e 14/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Indicação nº 17/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 

Indicações nº 21 e 22/2015 de autoria do Vereador Marcelo Jose Estael Duarte; 

Indicações nº 23 e 24 de autoria do Vereador Andre Lopes Joaquim; e, Telegramas 

do Ministério da Educação. Ato contínuo passou-se a Ordem do Dia, que constou: 

em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 02/2015 de autoria 

da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade. Após, pela liderança 

partidária, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Silenio Figueira Graciano 

que iniciou o seu pronunciamento pedindo a atenção dos demais vereadores às 

medidas necessárias para o corte de gastos no município, pois é uma situação em 

que se deve dar a devida importância. Em seguida, citou a junção de algumas 

Secretarias como alternativa para a questão. E, solicitou que fosse dado um alerta 
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para a atual gestão municipal. Após, o Presidente também se pronunciou dizendo 

que esta questão dos cortes já vem sendo debatida desde a gestão do ex-

presidente Robson entre os vereadores e em reuniões com o Prefeito. Disse que o 

Prefeito respondeu que as finanças estão equilibradas com relação a isso e que 

esta tudo dentro do limite prudencial, contudo se não estiver ele responderá por ato 

de improbidade administrativa por gasto com o pessoal. Em seguida, disse que deve 

ser feita uma varredura em todas as Secretarias Municipais, e posteriormente a 

aprovação das Comissões se fazer uma planilha especificando onde o Município 

está necessitando e, após, fazer um relatório para entregar ao Prefeito. Disse, 

ainda, que são sábias as falas do Vereador Leno, e que a sua preocupação é 

relevante, assim como é a dos demais vereadores com relação a esse problema 

dentro da Administração Municipal. Após, usou da palavra o Vereador Mário Antonio 

Barros de Araujo dizendo que se congratula com as falas do Vereador Leno; e, 

solicitou uma reunião entre os vereadores para discutirem esses assuntos após a 

Sessão. Antes de encerrar a Sessão, o Presidente parabenizou a todas as mulheres 

pelo Dia Internacional da Mulher, próximo dia oito de março, e leu uma homenagem 

as mulheres. Finalizou parabenizando a Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes em nome de todas as mulheres. O Presidente encerrou a Sessão 

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

março 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.  
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