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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO  

DE DOIS MIL E DEZESSEIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, 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 Mário Antônio Barros de Araújo. Faltaram os Vereadores 

Jader Maranhão, Marcelo José Estael Duarte, Robson Pinto da Silva e Silênio Figueira 

Graciano. Havendo número Regimental, o Presidente convidou o Vereador Mário para 

ocupar a primeira secretaria. Após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata 

da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-

se à leitura do expediente, que constou: Projeto de Lei nº 56/2016 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 57/2016 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo a criar 

elementos de despesas e fonte de recursos no orçamento do Fundo Municipal de 

Assistência Social deste município”. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que 

constou: em única discussão e votação a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 

56/2016 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”, que foi reprovada por unanimidade. O Presidente esclareceu que esta 

Casa não é contrária ao Projeto em si, mas reprova a solicitação de urgência, para que 

o projeto possa tramitar no prazo regimental. Usou da palavra o Vereador Amilton Luiz 

Ferreira de Souza, concordando com as palavras do Presidente e dizendo que, embora 

a solicitação de urgência tenha sido reprovada, nada impede que o projeto seja votado 

na próxima sessão, após ser analisado por esta Casa. Retomando a palavra, o 

Presidente mencionou que o Projeto da LDO deveria ter chegado a esta Casa até a 
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data de quinze de abril, no entanto, até o momento, o Executivo não enviou o projeto, e 

criticou a falta de planejamento que existe dentro do Executivo Municipal. Em seguida, 

o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia vinte de junho de dois mil e dezesseis 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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