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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA ONZE DE MA RÇO DE 

DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos onze dias do mês de março 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. Compareceram 

todos os Vereadores. 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: Indicações nº 051 e 068/2013 de autoria da Vereadora Jussara Barrada 

Cabral Menezes; Indicações nº 065 e 081/2013 de autoria do Vereador Mário 

Antonio Barros de Araujo; Indicação nº 074/2013 de autoria do Vereador Anisio 

Coelho Costa; Indicações nº 079 e 080/2013 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva; Indicações nº 083 e 084/2013 de autoria do Vereador Silenio 

Figueira Graciano; Indicações nº 085 e 086/2013 de autoria do Vereador Amilton 

Luiz Ferreira de Souza; Indicação nº 087/2013 de autoria do Vereador Furtuoso 

de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 088 e 089/2013 de autoria do 

Vereador Isaias Queiroz Mota; Indicações nº 090 e 091/2013 de autoria dos 

Vereadores; Ofícios nº045 e 049/2013 do Poder Executivo; Comunicado do 

Ministério da Saúde; Comunicado do Ministério da Educação. O Presidente 

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

Amilton Luiz Ferreira de Souza agradecendo ao Poder Executivo pela resposta 

dada às suas Indicações e falou da dificuldade que algumas localidades têm para 

receber suas correspondências dos Correios. Em aparte falou o vereador Anísio 

Coelho Costa apoiando o vereador Amilton na questão dos Correios e explicou 

que esta empresa já havia se comprometido em resolver o problema da falta de 

carteiros, mas até o momento não foi tomada nenhuma providência por parte dos 

Correios.    Retomando  a  palavra  o  vereador  Amilton  Luiz  Ferreira  de  Souza  
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solicitou ao Poder Executivo, através do líder de governo, que resolva a questão 

das licitações que ainda estão pendentes. O Presidente informou que após a 

sessão haverá uma reunião com os vereadores para a formação das demais 

comissões que se fazem necessárias, e informou que a Ouvidoria da Câmara 

Municipal de Cordeiro já está funcionando através do site da Câmara. Após, 

concedeu a palavra ao vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que explicou o 

motivo do atraso da licitação para compra de medicamentos. O Presidente 

registrou a presença de Sérgio, presidente da Associação de Moradores do 

Bairro Retiro Poético e de Rafael Montechiari, da Comunidade Política Inteligente 

de Cordeiro. Não havendo Ordem do Dia, o Presidente encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia treze de 

março de dois mil e treze às dezoito horas. 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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