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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA ONZE DE DE ZEMBRO DE 

DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos onze dias do mês de dezembro 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. Faltou o Vereador Jader Maranhão. 

Havendo número Regimental, o Presidente justificou a ausência do Vereador Jader e, 

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

lida e aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do expediente que 

constou: parecer ao Veto Total do Poder Executivo a Lei Nº 1831/2013 de autoria do 

Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre “A obrigatoriedade da 

realização do Teste da Linguinha em todos os recém-nascidos no Município de 

Cordeiro e dá outras providências”; pareceres ao Projeto de Lei Nº 085/2013 de autoria 

do Poder Executivo, que dispõe sobre ”O Plano Plurianual do Município de Cordeiro 

para o exercício de 2014-2017”; parecer ao Projeto de Lei Nº 086/2013 de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre “Estima a receita e fixa a despesa do Município de 

Cordeiro para o exercício financeiro de 2014”; parecer ao Projeto de Lei Nº 119/2013 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Dá nova redação a ementa e art. 1º da 

Lei Nº 1826/2013 e dá outras providências”; parecer ao Projeto de Lei Nº 120/2013 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Abre crédito suplementar por assinatura 

de convênio no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Cordeiro”; leitura e 

pareceres ao Projeto de Lei Nº 125/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Autoriza a concessão de abono pecuniário de natal e dá outras providências”; 

leitura e pareceres ao Projeto de Lei Nº 126/2013 de autoria da Mesa Diretora, que 

dispõe sobre “A concessão de abono salarial aos servidores da Câmara Municipal de 
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Cordeiro”; parecer ao Projeto de Lei Nº 117/2013 de autoria do Vereador Marcelo José 

Estael Duarte, que dispõe sobre “O programa aluno consciente com a política nacional 

de resíduos sólidos, no Município de Cordeiro”; parecer ao Projeto de Lei Nº 118/2013 

de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre “A redação das 

informações disponibilizadas no portal eletrônico do Poder Executivo do Município de 

Cordeiro na internet”; parecer ao Projeto de Resolução Nº 059/2013 de autoria do 

Vereador Jader Maranhão, que dispõe sobre “Concede Medalha Edgar Rodrigues 

Lutterbach a Empresa Mecânica Industrial Santa Luzia Ltda”; parecer ao Projeto de 

Resolução Nº 061/2013 de autoria do Vereador Silênio Figueira Graciano, que dispõe 

sobre “Concede Título de Cidadã Cordeirense a Sra. Delzimar Deborssa de Souza 

Caetano”; parecer ao Projeto de Resolução Nº 062/2013 de autoria do Vereador 

Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Cordeirense 

ao Senhor Ricardo Barbosa Guerra”; leitura e parecer ao Projeto de Resolução Nº 

063/2013 de autoria do Vereador Silênio Figueira Graciano, que dispõe sobre “Concede 

Título de Cidadão Cordeirense ao Senhor Edir Torres Villa Nova”; leitura e parecer ao 

Projeto de Resolução Nº 064/2013 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil, 

que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Cordeirense a Senhora Selma Almeida 

Gonçalves Maranhão”; leitura e parecer ao Projeto de Resolução Nº 065/2013 de 

autoria do Vereador Silênio Figueira Graciano, que dispõe sobre “Concede Medalha 

Edgar Rodrigues Lutterbach a Empresa Expresso Cantagalo Transporte de Cargas 

Ltda”; Requerimento Nº 89/2013 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; 

Requerimento Nº 90/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Decreto 

Legislativo Nº 04/2013; Ofícios Nº 734, 745, 746, 748 e 751/2013 do Poder Executivo. 

O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra o vereador 

Elielson Elias Mendes, afirmando que não mencionou o nome do seu primo Luciano 

Ramos Pinto quando disse que há pessoas que queriam estar no seu lugar, e quem 

disse isso são pessoas que ficam espalhando mensagens caluniosas. Esclareceu que a 

licença da Vereadora Jussara termina no dia quinze deste mês, data em que a mesma 
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retornará a esta Casa, porém, no mês de janeiro, provavelmente ele irá retornar, devido 

a nova licença da Vereadora Jussara. Pediu desculpas aos demais vereadores se, por 

ventura, se excedeu em suas falas e encerrou desejando a todos Feliz Natal e Próspero 

Ano Novo. O Presidente agradeceu ao Vereador Elielson pelo respeito que ele teve 

com sua pessoa, independente de questões partidárias e por suas conquistas para o 

município. Afirmou que o Vereador será muito bem recebido na ocasião de seu retorno 

a esta Casa. Usou da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil agradecendo às 

pessoas que sempre estiveram do seu lado torcendo pelo bem do nosso município. 

Afirmou que vai continuar trabalhando para o bem da população. Agradeceu a todos os 

funcionários da Secretaria de Assistência Social que o auxiliaram em seu trabalho e 

encerrou desejando a todos Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Usou da palavra o 

Vereador Mário Antônio Barros de Araújo também desejando Feliz Natal a todos. 

Solicitou ao líder de governo, Vereador Elielson, o empenho da Secretaria competente 

para resolver o problema de um buraco na entrada do Recanto das Palmeiras, assim 

como a questão de um muro próximo a uma casa no Alto do Retiro. Solicitou também a 

resolução do problema com o abastecimento de água no Bairro Manancial. O 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Marcelo José Estael Duarte, o qual se 

pronunciou agradecendo às Comissões e aos demais Vereadores pela aprovação de 

seus projetos e parabenizou os vereadores Gil e Leno pelo retorno dos mesmos a esta 

Casa. Em aparte, o Vereador Anísio Coelho Costa agradeceu aos demais vereadores 

pela apreciação e aprovação de todos os seus projetos e aos funcionários da Casa pela 

colaboração com os trabalhos e desejou a toda população cordeirense Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo. E comunicou que será feito um novo sorteio, após o retorno da 

Vereadora Jussara, para suprir a vaga de Presidente da Comissão Processante, devido 

ao afastamento do Vereador Elielson. Retomando a palavra, o Vereador Marcelo 

parabenizou a Mesa Diretora pela forma como vem conduzindo os trabalhos, 

agradeceu o apoio de seu assessor Humberto e desejou a todos Feliz Natal. Usou da 

palavra o Presidente Robson pedindo perdão pelos erros que possa ter cometido e 
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agradecendo aos vereadores e demais funcionários desta Casa. Ressaltou a 

importância do trabalho das Comissões e desejou Feliz Natal a todos. Em aparte, o 

Vereador Silênio Figueira Graciano agradeceu o apoio de sua família e o de Marquinho. 

O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilberto Salomão Filho, que parabenizou 

o Presidente pela forma como conduziu a Câmara durante este ano e desejou Feliz 

Natal e Próspero Ano Novo à população e aos funcionários desta Casa e da Prefeitura. 

O Presidente falou da homenagem que será prestada ao jovem João Vitor Cosendey e 

falou da importância do apoio da Prefeitura para que este atleta possa continuar 

representando o nosso município. Em aparte, o Vereador Anísio parabenizou o jovem 

João Vitor e o Presidente pela moção de aplausos concedida ao mesmo. Em aparte, o 

Vereador Mário também parabenizou o João Vitor por sua conquista. Ato contínuo, 

passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão e votação o parecer ao 

Veto Total do Poder Executivo a Lei Nº 1831/2013 de autoria do Vereador Marcelo José 

Estael Duarte, que, após votação nominal, foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Veto Total do Poder Executivo a Lei Nº 1831/2013 de autoria do 

Vereador Marcelo José Estael Duarte, que, após votação nominal, foi aprovado por 

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

085/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em 

redação final o Projeto de Lei Nº 085/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

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

Lei Nº 086/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em 

redação final o Projeto de Lei Nº 086/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei 

Nº 119/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em 

redação final o Projeto de Lei Nº 119/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

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

Lei Nº 120/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em 

redação final o Projeto de Lei Nº 120/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 
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aprovado por unanimidade; em única discussão a solicitação de urgência ao Projeto de 

Lei Nº 125/2013 de autoria do Poder Executivo. Usou da palavra o Vereador Anísio 

Coelho Costa afirmando, mais uma vez, sua indignação com o Executivo em manter a 

solicitação de urgência em seus projetos, além disso, não vê necessidade de urgência 

nesse projeto, pois não deixariam de aprovar um abono natalino para os funcionários, 

mesmo que não viesse em matéria de urgência, devido à importância do mesmo. O 

Presidente colocou em única votação a solicitação de urgência ao Projeto de Lei Nº 

125/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei Nº 125/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei Nº 

125/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei Nº 126/2013 de autoria da Mesa 

Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei Nº 

126/2013 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei Nº 117/2013 de autoria do 

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

final o Projeto de Lei Nº 117/2013 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 118/2013 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi 

aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei Nº 118/2013 de autoria do 

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

discussão e votação o parecer aos Projetos de Resolução Nº 059 e 065/2013, de 

autoria dos Vereadores Jader Maranhão e Silênio Figueira Graciano que, após votação 

nominal, foram aprovados por unanimidade; em redação final os Projetos de Resolução 

Nº 059 e 065/2013, de autoria dos Vereadores Jader Maranhão e Silênio Figueira 

Graciano que, após votação nominal, foram aprovados por unanimidade; em única 

discussão e votação o parecer aos Projetos de Resolução Nº 061, 062, 063 e 064/2013, 

de autoria dos Vereadores Silênio Figueira Graciano, Marcelo José Estael Duarte e 
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Gilberto Carlos Mendes Gil que, após votação nominal, foram aprovados por 

unanimidade; em redação final os Projetos de Resolução Nº 061, 062, 063 e 064/2013, 

de autoria dos Vereadores Silênio Figueira Graciano, Marcelo José Estael Duarte e 

Gilberto Carlos Mendes Gil que, após votação nominal, foram aprovados por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento Nº 89/2013 de autoria do 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Requerimento Nº 90/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva, que foi aprovado por unanimidade. Antes de fazer o encerramento da Sessão, 

o Presidente fez a leitura do Ofício 01/2013 da Comissão Processante, após denúncia 

formulada pelo Sr. Almir César Firmino, o qual solicita uma funcionária efetiva desta 

Casa para atuar como oficial ad doc. Em seguida, o Presidente indicou a funcionária da 

Secretaria, Aline, para colaborar com os trabalhos da Comissão Processante, na função 

de ad doc. Após convidou o atleta João Vitor Cosendey Zaniboni para recebimento da 

Moção de Congratulações e Aplausos da Câmara Municipal. O Presidente encerrou a 

Sessão às vinte horas e trinta minutos convocando os Vereadores para a Sessão 

Solene a realizar-se no dia vinte de dezembro de dois mil e treze às dezenove horas e 

trinta minutos. 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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