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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE MARÇO  

DE DOIS MIL E DEZESSEIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezesseis dias do mês de março 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 

Gilberto Salomão Filho, Jader Maranhão, Jussara Barrada Cabral Menezes e Marcelo 

José Estael Duarte. Havendo número Regimental, o Presidente convidou o Vereador 

Gilberto Carlos Mendes Gil para ocupar a Vice-Presidência e o Vereador Mário para 

ocupar a primeira Secretaria. Após, dispensou a leitura da ata da Sessão anterior e 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: Projeto de Lei 

nº 22/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A alteração do art. 3º da 

Lei Municipal nº 2052, de 14 de março de 2016 e dá outras providências”; 

Requerimento nº 14/2016 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa. Ato contínuo, 

passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão e votação o 

Requerimento nº 14/2016 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente se pronunciou agradecendo ao Engenheiro do 

DER, Dr. Paulo Cesar, pelo serviço realizado na Rua do Pinheirão, no Bairro Jardim de 

Alah. Falou da reunião sobre o IPAMC, esclarecendo o motivo pelo qual esta reunião 

não foi aberta ao público; pois se tratava de uma discussão interna a fim de resolver a 

questão do Instituto. Parabenizou o Secretário de Meio Ambiente, Sr. Paulo, pelo 

elevado índice financeiro em relação ao ICMS Verde. Após, concedeu a palavra ao 

Vereador Robson, que se pronunciou solicitando que a Comissão de Defesa dos 

Animais faça uma visita ao canil municipal para verificar como estão as instalações do 

canil, e disse que gostaria de acompanhar a Comissão nessa visita. Sugeriu que seja 

solicitado, à empresa responsável pelo canil, uma planilha com a relação dos serviços 
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que estão sendo executados, para que possa verificar se está de acordo com os 

valores que estão sendo pagos. Em aparte, o Vereador Gil disse que esteve 

conversando com o Secretário de Meio Ambiente, Sr. Paulo Araújo, sobre o canil, e 

sugeriu ao Presidente que convide este Secretário para vir a esta Casa dar um 

esclarecimento a respeito deste assunto. O Presidente encerrou a Sessão convocando 

os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e um de março 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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