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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SETE DE AG OSTO DE DOIS 

MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

 

Aos sete dias do mês de agosto 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 Marcelo José 

Estael Duarte. 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 068/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A concessão de 

subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras providências”; 

Requerimentos nº 038 e 039/2013 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de 

Souza; Requerimento nº 040/2013 de autoria da Comissão de Acompanhamento de 

Promoções e Eventos; Indicações nº 197 e 198/2013 de autoria do Vereador Anisio 

Coelho Costa; Ofícios do Ministério da Educação; Ofício do Sindsprev; Convite do 

Colégio Dr. Paulo Cesar Queiroz Faria. Convites da Câmara Municipal de Cordeiro. 

O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra o 

vereador Anísio Coelho Costa explicando que trouxe um atestado médico para 

justificar o motivo de sua ausência na última sessão, pois estava com problemas de 

saúde, e justificou que, apesar disso, ainda conseguiu dar parecer favorável aos três 

projetos do Poder Executivo que foram votados na sessão anterior. Esclareceu que 

somente a prestação de contas da Escola de Samba do Retiro Poético – Gresar, 

ainda não foi entregue, mas que das demais escolas de samba, inclusive da Liga 

dos Blocos Carnavalescos já se encontra na Prefeitura. Se reportou ao Vereador 
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Gilberto Salomão Filho, Presidente da Comissão de Transporte, dizendo que, de 

acordo com lei, o Executivo, de quatro em quatro anos, tem que formar uma 

Comissão de Transporte para realizar uma avaliação das linhas de ônibus, bem 

como da qualidade dos ônibus, e verificar se estão cumprindo o que determina a lei. 

E que essa Comissão tem que ser formada pelo Executivo para que a Comissão de 

Transporte da Câmara possa acompanhar essa fiscalização. Em aparte, o Vereador 

Jader Maranhão disse que quem deve fiscalizar o serviço de transporte urbano é a 

Comissão de Transporte da Câmara e que o Executivo não deve interferir na 

fiscalização e no trabalho do Legislativo. Retomando a palavra, o Vereador Anísio 

disse que não vê interferência do Executivo nesse sentido, pois cada Poder vai 

emitir seu próprio relatório sem influenciar na conclusão do outro. E acha que não 

haveria necessidade da Câmara aprovar o aumento de passagens e que, assim 

como outros municípios, poderia seguir o aumento do DETRO. Usou da palavra o 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza explicando o motivo de seu voto contrário à 

solicitação do Executivo de prorrogação do prazo para resposta de requerimento, 

pois se o documento já está na Prefeitura, não há motivo para prorrogar o prazo. 

Disse que ficou insatisfeito com as respostas do Executivo em relação às empresas 

WD Cordeirense e Araújo e Veiga Serviços de Sonorização, pois foi enviado a essa 

Casa somente atas e notas de empenho, sem especificar o evento a qual se 

destinou a despesa. E que, por isso, fez outro requerimento solicitando cópia de 

todo processo licitatório dessas empresas, inclusive os processos de pagamento, 

para ver realmente onde o dinheiro está sendo gasto. Falou também que foi ao 

Recanto das Palmeiras para se informar a respeito das escavações que estão 

sendo feitas nesse Bairro e pediu ao Vereador Isaías Queiroz Mota, por este já ter 

sido Secretário de Obras e conhecer o assunto em questão, que solicite ao 

Executivo que dê uma atenção especial a esse assunto para que se possa dar 

esclarecimentos à população daquela localidade. Em aparte o Vereador Isaías disse 

que vai se empenhar para trazer respostas e que, segundo o Fiscal de Postura da 
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Prefeitura, aquele terreno é da Prefeitura e que não está invadindo a área de 

recreação. O Vereador Amilton disse que quer explicações por escrito para passar à 

população. O Presidente declarou que o Legislativo já enviou ofício ao Executivo 

solicitando esclarecimentos a respeito do assunto. O Presidente concedeu a palavra 

ao Vereador Mário Antônio Barros de Araújo que concordou com o Vereador Amilton 

em relação às prestações de contas, que são muito vagas. E quanto à questão do 

Recanto das Palmeiras, afirmou que a situação é preocupante, pois a Associação 

de Moradores do referido Bairro não foi informada sobre como estão sendo feitos os 

trabalhos de escavação naquele local e nem sequer sabem a quem pertence aquele 

terreno. Falou também da constante troca de Secretários no Executivo, o que deixa 

a população insegura, e que o Prefeito precisa nomear as pessoas certas para as 

Secretarias. Em aparte o Vereador Jader questionou sobre o motivo das escavações 

no Bairro Recanto das Palmeiras e para que se destinam esses lotes. O Vereador 

Mário respondeu que também não sabe qual será o destino dos lotes e encerrando 

parabenizou a Mesa Diretora  pelo empenho em transmitir as sessões da Câmara 

ao vivo pela internet. O Presidente disse que está fazendo o melhor para que esta 

Casa seja respeitada e que isso é uma vitória de todos os vereadores. O Vereador 

Anísio fez uma correção a respeito de dois Ofícios do Ministério da Educação, pois 

apesar de terem sido enviados a essa Casa, eles pertencem ao município de 

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

a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 068/2013 de autoria do Poder 

Executivo. Usou da palavra o Vereador Jader Maranhão afirmando que não 

concorda com a solicitação de urgência, pois a festa já existe há muitos anos. Além 

disso, não sabe se a associação subvencionada nesse projeto prestou contas de 

eventuais recursos recebidos no ano anterior, mas que vai aprovar por se tratar de 

uma festa tradicional da cidade, e espera que a Prefeitura tenha feito a fiscalização 

da prestação de contas dessa entidade. O Presidente falou que seria importante que 

houvesse um calendário para que os projetos cheguem em tempo hábil para 
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apreciação dessa Casa, bem como, que fosse enviada, junto ao projeto, uma 

certidão comprovando a regularidade da entidade a ser subvencionada, para que os 

vereadores possam ter mais segurança na hora da votação. Usou da palavra o 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza dizendo que é favorável para que não 

prejudique a festa, porém concorda com o Vereador Jader sobre a necessidade dos 

projetos chegarem a esta Casa com tempo hábil para serem analisados. Usou da 

palavra o Vereador Anísio Coelho Costa afirmando que vai aprovar pelo fato de ser 

uma festa tradicional em nosso município, mas que não concorda com os pedidos 

de urgência e que já havia solicitado que viesse anexada, junto aos projetos de 

subvenção, certidão de regularidade da entidade a ser subvencionada. Usou da 

palavra o Vereador Mário Antônio Barros de Araújo dizendo que a festa tem que 

acontecer, porém é necessário verificar a regularidade da Associação que receberá 

a subvenção. O Presidente colocou em única votação a solicitação de urgência ao 

Projeto nº 068/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

068/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em 

redação final o Projeto de Lei nº 068/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em segunda discussão e redação final o Projeto de Lei 

nº 060/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade; em segunda discussão o Projeto de Lei nº 061/2013 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva. Usou da palavra o Vereador Jader Maranhão 

pedindo a retirada do Projeto para que tome conhecimento do mesmo e possa 

analisá-lo. O Projeto de Lei nº 061/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva foi retirado da pauta, com autorização do Presidente, para que, 

posteriormente, volte ao plenário para votação. O Presidente justificou a ausência 

do Vereador Marcelo José Estael Duarte. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 038/2013 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, 

que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento 
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nº 039/2013 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 040/2013 de 

autoria da Comissão de Acompanhamento de Promoções e Eventos. Usou da 

palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza explicando que o motivo do 

Requerimento é para que se comece a organizar melhor as coisas, pois as 

prestações de contas não estão sendo encaminhadas a essa Casa de Leis e que, 

por isso, não sabia que algumas Escolas de Samba já haviam prestado conta da 

subvenção. Usou da palavra o Vereador Mário Antônio Barros de Araújo dizendo 

que também é responsabilidade do Prefeito cobrar as prestações de contas antes 

de liberar as subvenções. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho Costa dizendo 

que é responsabilidade também do Controle Interno da Prefeitura cobrar as 

prestações de contas. O Presidente afirmou que todos os Vereadores conhecem o 

seu papel fiscalizador e se colocou à disposição de todas as Comissões para 

auxiliá-las em qualquer fiscalização. O Presidente colocou em única votação o 

Requerimento nº 040/2013 de autoria da Comissão de Acompanhamento de 

Promoções e Eventos, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente 

leu um Convite do Deputado Federal Glauber Braga, para inauguração da obra de 

pavimentação de uma estrada em Sumidouro. Após, colocou para apreciação do 

Plenário a solicitação feita pelo Sindsprev, através de ofício, para realização de uma 

Audiência Pública para tratar de assuntos referentes aos servidores da saúde, no 

dia doze de agosto às dezoito horas, nesta Casa de Leis, que foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente agradeceu a presença de todos e também aos 

internautas que assistiram a sessão online, e concedeu um espaço ao Sr. Thiago 

Marra de Vargas que prestou uma homenagem ao Presidente Robson e também ao 

seu amigo Humberto Alencar Miranda Campos. O Presidente encerrou a Sessão às 

vinte horas e vinte minutos convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia quatorze de agosto de dois mil e treze às dezoito horas. Nada a 
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mais para constar lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente 

após a aprovação do Plenário. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anísio Coelho Costa                                  Robson Pinto da Silva 

                      1º Secretário                                                  Presidente 


