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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E NO VE DE ABRIL  

DE DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e nove 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. Compareceram todos os Vereadores. 

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 

Anísio Coelho Costa solicitou uma retificação, esclarecendo que o Projeto sobre a 

edificação de alguns prédios do município é de autoria do Poder Executivo, e não de 

sua autoria, como constou na ata. O Presidente colocou a ata em única votação, a qual 

foi aprovada com a retificação. O Presidente comunicou que, de acordo com a Portaria 

nº 230/2013, a partir do dia dezoito de abril, o Vereador Marcelo José Estael Duarte 

reassume seu mandato de vereador. Após, passou-se a leitura do expediente que 

constou: Pareceres ao Projeto de Lei nº 047/2013 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre “A concessão de subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras 

providências”; veto a Lei nº 1781/2013 do Poder Executivo, que dispõe sobre “A 

concessão de incentivos fiscais para a realização de projetos esportivos e culturais no 

município de Cordeiro e dá outras providencias”; veto a Lei nº 1782/2013 de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo a implantar o programa 

Censo Inclusão para a identificação do perfil sócio-econômico das pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida do município de Cordeiro”; Indicações nº 151 e 

152/2013 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Indicações nº 157 e 158/2013 

de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Oficio nº 124; 193 e 214/2013 

do Poder Executivo; Oficio s/nº/2013 – Prestação de Contas da Sociedade Musical 
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Fraternidade Cordeirense. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. 

Usou da palavra o vereador Jader Maranhão criticando as palavras do Deputado 

Garotinho, em visita a Cordeiro, pois o Deputado, na época em que foi Governador 

deixou uma quadra e quarenta casas inacabadas em nossa cidade e agora fala mal do 

Governo atual e de obras que estão sendo realizadas com recursos do Governo do 

Estado. E disse que não admite que este Deputado faça críticas ao Governador Sérgio 

Cabral e fale mal de obras que nem sequer tem conhecimento, e que não viu no 

orçamento do Estado nenhuma Emenda do Deputado Garotinho para o nosso 

município. O Presidente afirmou que também não concordou com boa parte das 

palavras ditas pelo Deputado Garotinho, pois não é favorável à política de ataque. E 

disse também que faz parte do Governo do Estado. Usou da palavra o Vereador 

Amilton Luiz Ferreira de Souza dando boas vindas ao Vereador Marcelo e se 

solidarizou com as palavras do Vereador Jader. Disse que é favorável ao Projeto de 

subvenção para a Escolinha Pé de Moleque, mas que vai cobrar a prestação de contas 

dessa entidade, assim como das demais entidades subvencionadas. Parabenizou a 

Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense pela entrega da prestação de contas. 

Solicitou um requerimento para cobrar novamente a prestação de contas do NATI. O 

vereador falou da necessidade de se realizar uma Audiência Pública para tratar sobre a 

proposta da Climagem com o Hospital Antônio Castro e pediu que sejam convocadas 

todas as pessoas envolvidas neste assunto e que a população seja convidada a 

participar. Em aparte o Vereador Jader concordou com a importância desta Audiência 

para que a população participe e possa opinar sobre o assunto. E enviou parabéns ao 

Secretário André Lazaroni através do Vereador Amilton, pelo trabalho realizado. 

Retomando a palavra o vereador Amilton disse que a Audiência Pública é necessária 

para prestar esclarecimentos à população. Usou da palavra o Vereador Mário Antônio 

Barros de Araújo explicando que não pôde estar presente na reunião com o Deputado 

Garotinho, e que não tomou conhecimento do que foi dito, mas que é preciso saber 

ouvir e respeitar o ponto de vista do adversário. Usou da palavra o vereador Anísio 
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Coelho Costa comunicando que a reunião do Conselho Municipal de Segurança será 

realizada na próxima quinta-feira, às dezenove horas, no Colégio Estadual Antônio 

Pecly. Falou de sua Indicação para troca de lâmpadas na Rua Cesar Monteiro, pois a 

escuridão em que se encontra esta rua está causando danos aos moradores, inclusive 

já ocorreu até um assalto. Em aparte o vereador Mário solicitou aos vereadores Gil e 

Leno que viabilizem o reparo da iluminação pública nesta rua e das demais ruas do 

município. O vereador Anísio, retomando a palavra, solicitou ao vereador Gil que 

providencie, com urgência, a colocação da grade do Coreto, que foi retirada em função 

de um evento. Falou também que o Poder Executivo, antes de notificar os comércios 

para que retirem suas mercadorias das calçadas, tem que resolver primeiro a questão 

dos trailers que estão funcionando nas calçadas. Em aparte o Vereador Jader disse que 

esse é um assunto polêmico, pois até em grandes cidades existe o comércio nas ruas, 

e que é preciso regulamentar essas atividades para não prejudicar o comércio. O 

vereador Anísio afirmou que não é contra a colocação de alguns objetos nas calçadas, 

desde que não atrapalhe a passagem dos pedestres. E ressaltou a importância da 

praça de alimentação, cuja obra foi iniciada na administração do Ex-Prefeito Dr. 

Joaquim, que seria uma solução para o problema dos trailers. Agradeceu ao Vereador 

Gil pela conclusão de sua Indicação da Travessa Milton Capitão e agradeceu e 

parabenizou todos os trabalhadores pelo Dia do Trabalhador. O Vereador Mário 

solicitou que seja encaminhado um ofício à CEDAE para que providencie tampas para 

as caixas de esgoto que estão abertas na esquina da Rua Francisco Vitorino de Barros 

com a Júlio Silveira do Amaral. O Presidente disse que esta Casa de Leis não está 

medindo esforços para que a população tenha acesso ao maior número de informações 

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

votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 047/2013 de autoria do Poder Executivo, que 

foi aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei nº 047/2013 de autoria 

do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente parabenizou a 

todos os trabalhadores pelo Dia do Trabalhador e encerrou a Sessão convocando os 
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Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia seis de maio 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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