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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA CINCO DE J UNHO DE DOIS 

MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos cinco dias do mês de junho 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. Faltaram os Vereadores Jussara Barrada Cabral 

Menezes e Marcelo José Estael Duarte. 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. Após, passou-se a leitura do expediente que constou: 

Projeto de Lei nº 057/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe 

sobre “O atendimento emergencial em eventos de grande porte no Município de 

Cordeiro”; Projeto de Lei nº 058/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, 

que dispõe sobre “Institui a obrigatoriedade da reserva de locais apropriados para a 

acomodação de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em 

salas de cinema, teatros, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de 

espetáculos, salas de conferências e outros locais onde ocorra evento cultural em todo 

o Município”; Indicações nº 178 e 179/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva; Convite da Comunidade Católica Corban. O Presidente justificou a ausência dos 

Vereadores Jussara Barrada Cabral Menezes e Marcelo José Estael Duarte. Após, 

concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra o vereador Anísio 

Coelho Costa falando de sua indignação pelo município de Cordeiro não ter sido 

representado no encontro do Consórcio Intermunicipal Serrano de Saúde realizado no 

município de Cantagalo e parabenizou o Governador Sérgio Cabral, o Vice Pezão e o 

Secretário de Saúde do Estado, Sérgio Cortes pela iniciativa desse Consórcio que é de 

suma importância para a saúde. Falou sobre algumas falas do Prefeito Dr. Salomão em 
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um programa de rádio a respeito do Deputado Altineu Cortes, e esclareceu que este 

Deputado arranjou uma ambulância para o Hospital Antônio Castro, que está sendo 

muito útil para o nosso município. Leu um e-mail que recebeu do Deputado Bernardo 

Rossi a respeito de obras de pavimentação para o município de Cordeiro. Em aparte o 

Vereador Jader Maranhão disse que lamenta por nosso município não ter sido 

representado no encontro do Consórcio de Saúde. Parabenizou o Deputado Bernardo 

Rossi pela atenção que ele está tendo com o município de Cordeiro, bem como outros 

Deputados que já contribuíram para o nosso município. O Vereador Anísio, retomou a 

palavra falando sobre uma cobrança que foi feita pelo Executivo para atender o 

requerimento de um cidadão que solicitou esclarecimentos sobre uma lei municipal, 

cobrança essa que não consta na Lei Orgânica do Município, na Constituição Federal e 

nem no Código Tributário, e disse que ficou indignado com essa cobrança e finalizou 

agradecendo o Deputado Bernardo Rossi e o Governo do Estado pela iniciativa de 

trazer essa obra de pavimentação para o nosso município. O Presidente disse que os 

Vereadores estão trabalhando no sentido de buscar recursos para o município e que a 

nossa cidade não deve ser prejudicada por causa de divergências políticas. Falou da 

importância do Consórcio de Saúde para os municípios e que também lamenta por 

nosso município não ter sido representado na reunião desse Consórcio. Em aparte o 

Vereador Mário Antônio Barros de Araújo falou que é preciso ter cuidado ao usar a 

rádio ou outros meios para proferir certas palavras, pois o nosso município precisa de 

ajuda, por isso é preciso respeitar o Governo Estadual, pois é dele que vem o recurso. 

Disse também que o Prefeito devia participar mais abertamente com os Vereadores. O 

Presidente retomou a palavra dizendo que a intenção do Legislativo é auxiliar o 

Executivo para trazer benefícios para o município, e também lembrou o Dia do Meio 

Ambiente. Não havendo Ordem do Dia, o Presidente encerrou a Sessão às dezenove 

horas e trinta minutos convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se 

no dia dez de junho de dois mil e treze às dezoito horas. Nada a mais para constar 
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lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente após a aprovação do 

Plenário. 
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