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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E SE IS DE AGOSTO 

DE DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e seis 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. Faltaram os Vereadores André Lopes 

Joaquim e Jussara Barrada Cabral Menezes. Havendo número Regimental, Presidente 

pediu um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do Sr. Antônio Jorge e do Sr. 

Altair (do Campo do Cordeiro), após, 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 uma correção na ata, pois o requerimento que está vencido 

é o referente aos editais de licitação e não o que diz respeito à Exposição. O Presidente 

colocou a ata em única votação, que foi aprovada com a retificação. Em seguida, o 

Presidente justificou a ausência do Vereador André Lopes Joaquim. Após, passou-se a 

leitura do expediente que constou: Projeto de Lei Nº 075/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “A abertura de crédito suplementar para o orçamento geral 

do município de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Resolução Nº 010/2013 

de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre ”Altera o artigo 1º da Resolução Nº 

001/2013, na forma que dispõe”; Projeto de Resolução Nº 011/2013 de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre “Altera o artigo 1º da Resolução Nº 002/2013, na forma que 

dispõe”; Projeto de Lei Nº 069/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que 

dispõe sobre “Institui o Programa Primeiro Emprego (PPE) no âmbito do município e dá 

outras providências”; Projeto de Lei Nº 077/2013 de autoria do Vereador Isaias Queiroz 

Mota, que dispõe sobre “Dá nome de Ana Aparecida Ortega Braga Germello a uma rua 

neste município”; Emenda Modificativa de autoria do Vereador Jader Maranhão ao 
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Projeto de Lei Nº 061/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Requerimentos Nº 046 e 047/2013 de autoria da Comissão de Saúde; Indicações Nº 

207 e 208/2013 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte; Indicações Nº 212 

e 213/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Ofícios Nº 154, 160 e 

460/2013 de autoria do Poder Executivo; Ofício Circular Nº 004/2013 – Convite da 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Ofícios do Fundo Nacional de Saúde; Ofícios 

do Ministério da Educação. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. 

Usou da palavra o vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza parabenizando a 

Associação de Moradores do Bairro Retiro Poético e afirmando que está ao lado dessa 

associação. Falou sobre o ofício que foi enviado a CEHAB solicitando a cessão de um 

terreno para essa Associação construir sua sede, e afirmou que foi informado pelo setor 

da CEHAB em nosso município, que este ofício foi recebido e que o processo está em 

andamento. Porém, conversando com o ex-vereador Furtuoso, ficou sabendo que ele já 

havia solicitado esse mesmo terreno para uma pessoa. Disse que não tem nada contra 

o ex-vereador, além disso, não sabia que ele também já havia solicitado o mesmo 

terreno a CEHAB, mas que, apesar disso, não pode voltar atrás em suas palavras e 

que vai buscar o melhor para o seu bairro e para a sua Associação. Pediu ao Vereador 

Isaías, já que ainda não tem um líder de governo, que leve ao conhecimento da 

Secretaria de Obras, que existe uma casa na Rua 2, na esquina com a Rua da Creche, 

no Retiro Poético, que está com o muro quase caindo, e que seja feita uma avaliação 

no local. Em aparte o Vereador Jader Maranhão concordou com o Vereador Amilton 

sobre a falta de definição de líder de governo, pois isso dificulta a cobrança das 

respostas dos requerimentos. A respeito da terraplanagem que foi feita no Retiro 

Poético, questionou sobre quem é o responsável por isso. Retomando a palavra, o 

Vereador Amilton cobrou novamente respostas dos requerimentos, inclusive do que foi 

prorrogado, pois o prazo já venceu. Explicou que está fazendo esses requerimentos 

para saber se o dinheiro está sendo empregado de forma correta, pois sua obrigação, 

como vereador, é fiscalizar. O Presidente falou que não compactua com a corrupção e 
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que as atitudes dos vereadores têm que estar de acordo com suas falas. Afirmou que 

está aqui para dar sustentação ao trabalho dos vereadores. E que, se for necessário 

abre-se até uma CPI, pois não tem nada a temer e tem sua consciência tranqüila, e que 

está trabalhando para o engrandecimento do município. Além disso, vai sempre lutar 

para que o Poder Legislativo seja respeitado. E ofereceu apoio ao Vereador Amilton na 

sua luta para fiscalizar, pois é hora de caminhar para um novo rumo em benefício do 

povo. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho Costa solicitando ao Presidente que 

seja enviado um ofício ao Conselho Deliberativo do Hospital Antônio Castro pedindo 

esclarecimentos a respeito da Climagem ocupar um espaço no Hospital; se já foi 

tomada alguma decisão sobre o assunto. Outra questão que levantou foi a respeito da 

Lei 1244/2006 que fala sobre a formação de uma comissão do Executivo para avaliar 

os serviços de transporte público, e solicitou um ofício ao Executivo para saber se essa 

comissão já foi formada, pois já existe um projeto de lei nesta Casa que dispõe sobre 

transporte escolar. Falou também da Lei 1227/2005, que trata sobre a isenção do 

pagamento do ITBI. Tal lei foi aprovada e sancionada, porém não está em vigência. E 

solicitou aos demais vereadores que quando chegar a esta Casa o PPA, a LDO e a 

LOA, que estudem a receita e possam adequar esses três instrumentos para que se 

possa fazer vigorar essa lei. Em relação ao projeto de subvenção ao Hospital Antônio 

Castro, reconheceu que o Legislativo errou ao aprovar a emenda que concedia cento e 

vinte dias para prestação de contas, pois entra em contradição com a lei de subvenção 

municipal. Porém, o Executivo não pode enviar ofício a esta Casa solicitando que 

retorne ao projeto original, pois para que isso aconteça, o Executivo precisa vetar as 

emendas.  Em aparte, o Vereador Jader relembrou que no projeto constava o 

pagamento de noventa plantões médicos com esse recurso. Dessa forma não daria 

tempo de gastar as noventa diárias antes de prestar contas de acordo com o prazo. E 

acha que esse projeto deveria retornar a esta Casa para ser revisto. O Vereador Anísio, 

retomando a palavra, disse que esse projeto é muito complexo e que deve ser estudado 

e novamente analisado. Em aparte, o Vereador Amilton esclareceu que deu parecer 
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favorável ao projeto, porém, com ressalvas quanto ao prazo. O Vereador Anísio 

explicou que não leu as emendas na íntegra, pois no dia estava passando mal, mas 

reconhece o erro na questão do prazo e que está aqui para corrigir. Em aparte, o 

Vereador Marcelo perguntou ao Vereador Amilton, em relação ao terreno solicitado a 

CEHAB, se o ex-vereador Furtuoso tem algum documento que comprove que solicitou o 

terreno em 2010. O Vereador Amilton respondeu que Furtuoso disse que deu entrada 

num processo em 2010 solicitando o terreno a CEHAB, e agora é preciso esperar a 

decisão da Secretaria de Estado. O Vereador Marcelo sugeriu que seja feita uma visita 

à CEHAB para resolver essa questão e ver a possibilidade de haver outro terreno para 

doação. O Vereador Amilton falou que deve existir uma harmonia entre as partes 

interessadas no terreno. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Mário Antônio 

Barros de Araújo, que direcionou sua fala ao Vereador Amilton, com muita humildade e 

respeito, solicitando ao mesmo que tome cuidado ao usar suas palavras na Tribuna e 

que não duvide dos vereadores que estão junto com ele. Disse ao Vereador Amilton 

que ele não está sozinho e que sempre terá o apoio dos demais. O Vereador Amilton 

explicou que faz as cobranças ao Executivo e que esse é o seu jeito de ser, e em 

momento algum quer deixar vereador em má situação. E disse que se exalta por ver as 

irregularidades que estão acontecendo. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que 

constou: em única discussão e votação o Projeto de Resolução Nº 010/2013 de autoria 

da Mesa Diretora, que, em votação nominal, foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Projeto de Resolução Nº 011/2013 de autoria da Mesa Diretora, 

que, em votação nominal, foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação 

o Requerimento Nº 046/2013 de autoria da Comissão de Saúde, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento Nº 047/2013 de autoria da 

Comissão de Saúde, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente encerrou a 

Sessão às vinte horas e seis minutos convocando os Vereadores para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia vinte e oito de agosto de dois mil e treze às dezoito horas. 
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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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