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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUINZE DE ABRIL DE DOIS 

MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quinze dias do mês 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 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: Projeto de Lei nº 042/2013 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre “As diretrizes orçamentárias para o ano de 2014 e dá outras 

providências”; Requerimento nº 019/2013 de autoria das Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização; Indicação nº 132/2013 de 

autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Indicações nº 133 e 134/2013 de 

autoria do Vereador Gilberto Salomão Filho; Indicações nº 135 e 136/2013 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 137 e 138/2013 de 

autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil; Ofícios nº 191 e 192/2013 do Poder 

Executivo; Comunicado do Ministério da Educação; Convite da Sociedade Musical 

Fraternidade Cordeirense. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. 

Usou da palavra o vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza falando da reunião que 

houve para tratar sobre a instalação da Climagem no Hospital Antônio Castro, e afirmou 

que essa decisão cabe aos Conselhos Administrativo e Deliberativo do Hospital e torce 

para que dê certo para o bem do Hospital. Apresentou valores das notas de empenho 

de algumas empresas que prestaram serviço no Carnaval e disse que ainda está 

analisando para verificar se está tudo correto. Usou da palavra o Vereador Anísio 

Coelho Costa dizendo que a Comissão que foi formada para analisar a proposta da 
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Climagem está composta por pessoas íntegras que sempre contribuíram para o 

Hospital Antônio Castro. E ficou indignado com as falas do Prefeito, pois o mesmo disse 

que os vereadores não têm autonomia para deliberar sobre este assunto a respeito da 

Climagem e o Hospital, e que apesar disso vai continuar fiscalizando. Em aparte o 

Vereador Jader Maranhão disse que os Vereadores têm realmente grande importância 

na fiscalização dos serviços públicos. Retomando a palavra o vereador Anísio 

questionou a veracidade dos CD’s que foram enviados a esta Casa de Leis, pelo Poder 

Executivo, com as prestações de contas, já que, de acordo com parecer técnico, essas 

provas digitais podem ser alteradas. Questionou também o valor dos salários recebidos 

pelos funcionários da empresa de lixo, pois alguns funcionários afirmam que só 

receberam vinte dias de trabalho, mesmo tendo trabalhado o mês inteiro. Em aparte 

falou o Vereador Mário Antônio Barros de Araújo dizendo que talvez isso tenha ocorrido 

para colocar o pagamento de todos os funcionários no mesmo dia, o que não justifica o 

pagamento incorreto. O Vereador Anísio também questionou a respeito dos encargos 

trabalhistas e quer saber se estão sendo descontados dos funcionários ou repassados 

aos mesmos, já que a empresa ainda não pode assinar suas carteiras. Em aparte o 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza falou que talvez isso tenha ocorrido devido ao 

fato de os funcionários terem começado a trabalhar no dia oito ou nove do mês de 

março e acredita que no próximo mês seja regularizado o pagamento. O Presidente 

Robson sugeriu que se faça um ofício ao Representante desta empresa de lixo para 

que o mesmo preste esclarecimentos a respeito da folha de pagamento dos 

funcionários. Usou da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil falando da 

reunião que haverá com as Associações de Moradores para organizar e legalizar essas 

associações. Convidou a todos para participar da Jornada Mundial da Juventude, e 

esclareceu que a licitação para contratar empresa de iluminação está em andamento.  

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

Requerimento nº 019/2013 de autoria das Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização, que foi aprovado por unanimidade.O 
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Presidente concedeu a palavra ao Sr. Edmar Soares, na Tribuna Livre, para falar sobre 

“O Carnaval“. Após, convidou o Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes para 

fazer a entrega de uma Moção de Aplausos ao Sr. Emerson da Silva de Oliveira. O 

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

realizar-se no dia dezessete 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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