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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRÊS DE AB RIL DE DOIS 

MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos três dias 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. Faltou o Vereador Jader 

Maranhão. Havendo número Regimental, o Presidente solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior. O Presidente colocou em única 

discussão. O Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza solicitou que onde consta em 

seu pronunciamento solicitar a presença do Secretário de Turismo, conste convocar 

o Secretário de Turismo. O Presidente colocou a ata em única votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade com a retificação. Após, passou-se a leitura do 

expediente que constou: Urgência ao Projeto de Lei nº 037/2013 de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre: “Altera a Lei Municipal nº 1147/05 e 1380/09 

reorganizando parcialmente a estrutura administrativa do Poder Executivo do 

Município de Cordeiro e dá outras providências”; urgência ao Projeto de Lei nº 

038/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A alteração do artigo 30 

da Lei Municipal nº 1014 - Código Tributário Municipal e dá outras providências”; 

Requerimento nº 015/2013 de autoria da Mesa Diretora; Requerimento nº 016/2013 

de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Requerimentos nº 

017 e 018/2013 de autoria das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e 

Finanças, Orçamento e Fiscalização; Indicação nº 118/2013 de autoria do Vereador 

Gilberto Carlos Mendes Gil; Indicação nº 119/2013 de autoria do Vereador Furtuoso 

de Fátima da Conceição Lopes; Indicação nº 120/2013 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Indicação nº 121/2013 de autoria do Vereador Anísio Coelho 
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Costa; Convite da Associação de Folias de Reis de Cordeiro. O Presidente 

concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra o vereador Amilton 

Luiz Ferreira de Souza falando de sua visita à Secretaria Municipal de Saúde, onde 

foi muito bem recebido pelo Secretário de Saúde, Andrade. Pediu o apoio dos 

demais vereadores para que juntos vejam com o Prefeito Dr. Salomão Lemos 

Gonçalves a possibilidade de fazer uma reforma na quadra de esportes Eugênio 

Tavares, a fim de realizar em nosso município a Olimpíada Estadual Estudantil, que 

será de extrema importância para resgatar a parte esportiva em nossa cidade. O 

Presidente parabenizou o Vereador Amilton pelo seu interesse em trazer melhorias 

para o município e também o Secretário de Estado de Esporte, André Lazaroni. Fez 

uma retificação quanto a prorrogação do prazo para o Poder Executivo enviar as 

respostas dos requerimentos, que vencerá no dia dez de abril e não no dia cinco 

como havia dito anteriormente, em virtude do feriado. O Presidente fez um 

esclarecimento a respeito de uma foto sua com o Prefeito Dr. Salomão e o Vice-

Prefeito Leandro, a qual foi vinculada a uma matéria sobre a possibilidade de não 

ser realizada a Exposição Agropecuária; na ocasião da foto eles estavam 

verificando o terreno onde será feita uma obra ao lado da Câmara Municipal e em 

momento algum foi dito que não haveria Exposição. Ato contínuo, passou-se a 

Ordem do Dia, que constou: em única discussão e votação a solicitação de urgência 

ao Projeto de Lei  nº 037/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 

038/2013 de autoria do Poder Executivo. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho 

Costa, falando da falta de organização do Poder Executivo em não ter feito esta 

alteração anteriormente, alteração esta que nem precisaria ser feita se o tributo já 

tivesse sido providenciado, e espera que os próximos projetos cheguem a esta Casa 

de Leis com tempo hábil para serem analisados. O Presidente colocou em única 

votação o Projeto de Lei nº 038/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 
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015/2013 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Requerimento nº 016/2013 de autoria do Vereador Furtuoso 

de Fátima da Conceição Lopes, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os Requerimentos nº 017 e 018/2013 de autoria das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e 

Fiscalização, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia oito 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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