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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, 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 Silênio Figueira 

Graciano. Havendo número Regimental, o Presidente pediu um minuto de silêncio pelo 

falecimento de Amanda Levy, esposa do Dr. Rodrigo, e pelo falecimento de Bruno 

Cardoso Lopes. Em seguida, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da 

Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. O Presidente comunicou 

que a Sessão Solene de entrega de títulos será realizada no dia vinte de dezembro às 

vinte horas e não no dia dezenove, como havia dito na sessão anterior. Após, passou-

se a leitura do expediente que constou: Veto total de autoria do Poder Executivo a Lei 

nº 1916/2014 que dispõe sobre “Institui a semana municipal de conscientização para a 

limpeza de caixas d’água”, de autoria do Vereador Marcelo Sardinha; Projeto de Lei nº 

85/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A abertura de crédito 

suplementar para o orçamento geral do município de Cordeiro e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 86/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 100.000,00”; 

Projeto de Lei nº 87/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o 

Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 300.000,00”; Projeto de Lei nº 

88/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo a 

abrir crédito especial no valor de R$ 509.788,00”; Projeto de Lei nº 89/2014 de autoria 

do Poder Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

especial no valor de R$ 301.206,00”; Projeto de Lei nº 90/2014 de autoria do Poder 
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Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no 

valor de R$ 204.000,00”; Projeto de Resolução nº 14/2014 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Cordeirense ao 

Sr. Affonso Henriques Monnerat Alves da Cruz”; Projeto de Resolução nº 15/2014 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Concede Título de 

Cidadão Cordeirense ao Sr. Geraldo José Pinto de Carvalho”; Projeto de Resolução nº 

16/2014 de autoria do Vereador Mário Antônio Barros de Araújo, que dispõe sobre 

“Concede Título de Cidadão Cordeirense ao Sr. André Correa”; Indicações nº 104 e 

105/2014 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil; Carta nº 049/2014 do 

Hospital Antônio Castro – Prestação de contas. Ato contínuo, passou-se a Ordem do 

Dia, que constou: em única discussão a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 

85/2014 de autoria do Poder Executivo. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho 

Costa dizendo que não é contra o Projeto, porém é contrário à solicitação de urgência, 

devido à necessidade de se analisar melhor o projeto em questão, pois faltam algumas 

informações que ainda serão solicitadas ao Poder Executivo. Usou da palavra o 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza mencionando que vai cobrar do Executivo a 

cópia dos convênios para ter informações mais concretas sobre os Projetos, pois os 

ofícios que vieram do Executivo não têm informações suficientes para analisá-los. E 

afirmou que também é contrário à solicitação de urgência. Usou da palavra o Vereador 

Jader Maranhão solicitando que as Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça 

analisem com atenção esses projetos, pois o Projeto de Lei nº 85/2014 está pedindo 

vinte por cento sobre o orçamento, além dos demais recursos que foram solicitados nos 

outros projetos. O Vereador Anísio esclareceu que essa é a intenção das Comissões, 

pois o projeto é bem vago e não diz onde serão inseridos esses valores. O Presidente 

colocou em única votação a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 85/2014 de 

autoria do Poder Executivo, que foi reprovada por unanimidade; em única discussão e 

votação a solicitação de urgência aos Projetos de Lei nº 86, 87, 88, 89 e 90/2014 de 

autoria do Poder Executivo, que foram reprovadas por unanimidade. O Vereador 
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Amilton informou que o Secretário de Saúde virá a esta Casa na próxima quarta-feira às 

dezesseis horas e solicitou aos demais vereadores que compareçam à reunião, pois 

existem várias situações que precisam ser resolvidas com o Secretário. O Presidente 

concedeu a palavra na Tribuna Livre a Sra. Miltelina da Costa para falar sobre 

“Resposta de documento protocolado referente à saúde”. O Presidente pediu desculpas 

aos internautas pelas falhas na transmissão das sessões, que está ocorrendo devido à 

problemas técnicos do provedor da internet, que está com péssima qualidade no 

município de Cordeiro. Parabenizou o Vereador Anísio pelo seu aniversário e, após, 

encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no 

dia dezenove de novembro de dois mil e quatorze às dezoito horas. Nada a mais para 

constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Primeiro Secretário e pelo 

Presidente após a aprovação do Plenário. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anísio Coelho Costa                                  Robson Pinto da Silva 

                      1º Secretário                                                  Presidente 


