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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE SETEMBRO  

DE DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 Robson Pinto da Silva. Faltaram os Vereadores Gilberto 

Carlos Mendes Gil, Marcelo José Estael Duarte e Mário Antônio Barros de Araújo. 

Havendo número Regimental, o Presidente convidou o Vereador Robson para ocupar a 

primeira Secretaria. Após, justificou a ausência do Vereador Marcelo Sardinha e do 

Vereador Gil, e solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata da Sessão anterior, a 

qual foi lida e aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura do expediente, que constou: Requerimento nº 78/2015 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, 

que constou: em única discussão e votação o Requerimento nº 78/2015 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente se pronunciou em relação a uma cobrança que foi feita a ele e ao Vereador 

Amilton Biti, sobre uma placa de trânsito que se encontra próxima à rodoviária. Afirmou 

que já se reportou ao Secretário de Trânsito dizendo que esta placa está em local 

indevido, no entanto, o Secretário insiste que a placa está no local correto. E solicitou 

que o Secretário de Trânsito reveja a colocação desta placa de trânsito. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Amilton Biti, o qual mencionou que o pagamento da 

diferença do salário dos professores, do mês de junho, já foi realizado. Disse que 

procurou a Secretária de Fazenda para se informar a respeito da diferença do décimo 

terceiro salário, e foi informado que essa diferença também será paga. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Jader Maranhão, que solicitou que os funcionários do 

Hospital Antônio Castro tenham o mesmo tratamento dado aos professores, já que, no 
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momento, eles estão sendo pagos pela Prefeitura, em virtude da intervenção. E sugeriu 

que eles também recebam, antecipadamente, a metade do décimo terceiro salário. 

Usou da palavra a Vereadora Jussara dizendo que o pagamento dos funcionários do 

Hospital continua atrasado, inclusive dos médicos, que estão há cinco meses sem 

receber. Usou da palavra o Vereador Amilton Biti dizendo que conversou com o Prefeito 

sobre o assunto, e que o Prefeito estava dependendo do FPM, o qual não veio o valor 

que deveria ter vindo, por isso deu-se prioridade ao pagamento dos professores. Disse 

também que vai conversar com o Prefeito sobre o assunto. A Vereadora Jussara 

mencionou que o Prefeito havia prometido que o pagamento dos funcionários do 

Hospital sairia no dia dez de cada mês, no entanto, hoje já é dia dezesseis e o 

pagamento ainda não foi realizado. O Vereador Jader disse que não houve redução do 

FPM, como havia dito o Vereador Amilton Biti; pelo contrário, a arrecadação do FPM do 

município de Cordeiro e de outros municípios da nossa região é superior à arrecadação 

do ano passado. E sugeriu que se faça um requerimento, ao Executivo, solicitando 

informações a respeito das receitas mensais do FPM. O Presidente propôs que o 

requerimento solicite essas informações de janeiro a dezembro do ano passado e 

também de janeiro a agosto deste ano, para então se fazer a comparação. Após, 

colocou sob deliberação do Plenário os requerimentos de justificativa de ausência à 

sessão dos Vereadores Amilton Luiz Ferreira de Souza e André Lopes Joaquim, que 

foram aprovados por unanimidade. E encerrou a Sessão convocando os Vereadores 

para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e um de setembro de dois mil e 

quinze 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. 
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