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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA PRIMEIRO D E ABRIL DE 

DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Ao primeiro dia do mês de abril 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 convidou a todos para que 

de pé cantassem o Hino Nacional. Em seguida, 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: Indicação nº 113/2013 de autoria do 

Vereador Silênio Figueira Graciano; Indicações nº 116 e 117/2013 de autoria do 

Vereador André Lopes Joaquim. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores 

inscritos. Usou da palavra o vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que reforçou 

sua Indicação para melhorias no Recanto II e solicitou a presença do Secretário de 

Turismo para esclarecer os gastos do Carnaval. O Presidente falou que será 

encaminhado um ofício solicitando ao Secretário de Turismo que compareça a esta 

Casa de Leis para dar os devidos esclarecimentos, após parabenizou os Jornais 

Tribuna da Serra e Gazeta, reforçou o convite para a Audiência Pública que será 

realizada na próxima quinta-feira para tratar sobre o Hospital Antônio Castro e os 

PSF’s, e apresentou alguns dados financeiros do Poder Legislativo. Não havendo 

Ordem do Dia, o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia três de abril 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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