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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUATO RZE DE 

JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

 

Aos quatorze dias do mês de janeiro 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 dez horas a Sessão Extraordinária para tratar sobre:  

Projeto de Resolução nº 001/2013 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: 

“Estabelece a Comissão Permanente da Câmara Municipal de Cordeiro”; Projeto de Lei 

Nº 001/2013 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”; Projeto de Lei Nº 

002/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de 

subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras providencias”;  Projeto de Lei nº 

003/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de 

subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras providencias”; Projeto de Lei Nº 

004/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de 

subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras providencias”; Projeto de Lei Nº 

005/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de 

subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras providencias”; Projeto de Lei Nº 

006/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de 

subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras providencias”;  Projeto de Lei Nº 

007/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de 

subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras providencias”; Projeto de Lei Nº 

008/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de 

subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras providencias”;  Projeto de Lei Nº 

009/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de 
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subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras providencias”; Projeto de Lei Nº 

010/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de 

subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras providencias”;  Projeto de Lei Nº 

011/2013 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 Lei Nº 012/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “ Altera os valores da tabela salarial dos servidores do  Município de Cordeiro e 

dá outras providencias”; Projeto de Lei Nº 013/2013 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre: “ Altera a estrutura orçamentária estabelecida na Lei Municipal nº 

1746/2012 de 10/12/2012, Lei orçamentária para o exercício de 2013 do Município de 

Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei Nº 014/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre: “ A contratação de pessoal por tempo determinado, para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse publico, nos órgãos da 

administração direta do Poder Executivo municipal”; Projeto de Lei Nº 015/2013 de 

autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Altera a tabela de vencimentos a Lei nº 

1685 de 12 de março de 2012 e dá outras providencias”, Projeto de Lei Nº 016/2013 de 

autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Atualização salarial de servidores do 

Poder Legislativo do Município de Cordeiro, que possuam símbolo CCI e dá outras 

providências”. A Sessão foi Presidida pelo Vereador Robson Pinto da Silva e 

Secretariada pelo Vereador Anisio Coelho Costa. Compareceram todos os Vereadores. 

Havendo número Regimental o Presidente passou a leitura do expediente que constou: 

leitura do Projeto de Resolução nº 001/2013 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe 

sobre: “Estabelece a Comissão Permanente da Câmara Municipal de Cordeiro”. O 

Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para dar conhecimento aos demais 

vereadores sobre a formação das Comissões Permanentes. Retomando a sessão, o 

Presidente passou a ordem do dia que constou: Em única discussão o Projeto de 

Resolução nº 001/2013 de autoria da Mesa Diretora. Usou da palavra o Vereador Jader 

Maranhão que questionou a proporcionalidade dos partidos representados na Câmara 
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para fazer parte das Comissões Permanentes e pediu que fosse revista a composição 

das comissões para que cada vereador faça parta de alguma comissão. O Presidente 

se comprometeu que todos os vereadores irão presidir uma das demais comissões 

provisórias da Câmara. Usou da palavra o vereador Anisio Coelho Costa, afirmando 

que o regimento interno não foi infringido, pois há outras comissões provisórias na 

Câmara que podem ser presididas pelos vereadores que não fizeram parte das 

comissões permanentes. Usou da palavra o vereador Marcelo José Estael Duarte 

queixando-se de não ter sido convidado a participar da reunião que compôs as 

comissões. O Presidente deixou claro que existem mais dez comissões provisórias na 

Câmara que serão presididas de acordo com a proporcionalidade dos partidos e se 

colocou à disposição de todos para esclarecer qualquer dúvida. Usou da palavra o 

vereador Mário Antônio Barros de Araújo ratificando as palavras do Presidente e 

afirmou que não houve maldade na formação das comissões. Retomando a palavra o 

vereador Jader Maranhão pediu para que fossem respeitados os artigos 35 e 36 do 

regimento interno que trata do processo de eleição das comissões. Usou da palavra o 

vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que expôs que todos os vereadores tiveram 

tempo suficiente para procurar a Câmara, participar das reuniões e procurar seus 

direitos e atribuições. Usou da palavra o vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que, 

como líder do governo, quer que todos pensem no crescimento do município de 

Cordeiro e pediu que o Jurídico avalie o Projeto. O Presidente colocou em única 

votação o Projeto de Resolução nº 001/2013  que foi aprovado por oito votos favoráveis 

e dois votos contrários dos vereadores Jader Maranhão e Marcelo José Estael Duarte; 

em redação final o Projeto de Resolução nº 001/2013 de autoria da Mesa Diretora que 

foi aprovado por nove votos favoráveis e um voto contrário do vereador Jader 

Maranhão. O Presidente suspendeu a sessão por dez minutos para que as Comissões 

exarassem pareceres aos Projetos. Retomando a sessão o Presidente solicitou ao 

Secretário que continuasse a leitura do expediente que constou: leitura do Projeto e dos 

Pareceres ao Projeto de Lei Nº 002/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 
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sobre: “A concessão de subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras 

providencias”;  leitura do Projeto e dos Pareceres ao Projeto de Lei nº 003/2013 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de subvenção social para 

o exercício de 2013 e dá outras providencias”; leitura do Projeto e dos Pareceres ao 

Projeto de Lei Nº 004/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A 

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

leitura do Projeto e dos Pareceres ao Projeto de Lei Nº 005/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de subvenção social para o exercício de 

2013 e dá outras providencias”; leitura do Projeto e dos Pareceres ao Projeto de Lei Nº 

006/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de 

subvenção social para o exercício de 2013 e dá outras providencias”;  leitura do Projeto 

e dos Pareceres ao Projeto de Lei Nº 007/2013 de autoria do Poder Executivo, que 

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

providencias”; leitura do Projeto e dos Pareceres ao Projeto de Lei Nº 008/2013 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de subvenção social para 

o exercício de 2013 e dá outras providencias”; leitura do Projeto e dos Pareceres ao 

Projeto de Lei Nº 009/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A 

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

leitura do Projeto e dos Pareceres ao Projeto de Lei Nº 010/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de subvenção social para o exercício de 

2013 e dá outras providencias”;  leitura do Projeto e dos Pareceres ao Projeto de Lei Nº 

011/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “ A abertura de crédito 

suplementar para o orçamento geral do município de Cordeiro e dá outras 

providencias”; leitura do Projeto e dos Pareceres ao Projeto de Lei Nº 012/2013 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “ Altera os valores da tabela salarial dos 

servidores do  Município de Cordeiro e dá outras providencias”; leitura do Projeto e dos 

Pareceres ao Projeto de Lei Nº 014/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “ A contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade 
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temporária de excepcional interesse publico, nos órgãos da administração direta do 

Poder Executivo Municipal”; leitura do Projeto e dos Pareceres ao Projeto de Lei Nº 

015/2013 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Altera a tabela de 

vencimentos a lei nº 1685 de 12 de março de 2012 e dá outras providencias”, leitura do 

Projeto e dos Pareceres ao Projeto de Lei Nº 016/2013 de autoria da Mesa Diretora, 

que dispõe sobre: “Atualização salarial de servidores do Poder Legislativo do Município 

de Cordeiro, que possuam símbolo CCI e dá outras providencias”. Ato contínuo, 

passou-se a Ordem do Dia que constou: Em única discussão e votação a solicitação de 

urgência ao Projeto de Lei nº 002/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado 

por unanimidade. Em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

002/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em 

redação final o Projeto de Lei nº 002/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação a solicitação de urgência ao 

Projeto de Lei nº 003/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade. Em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

003/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em 

redação final o Projeto de Lei nº 003/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação a solicitação de urgência ao 

Projeto de Lei nº 004/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade. Em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

004/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em 

redação final o Projeto de Lei nº 004/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação a solicitação de urgência ao 

Projeto de Lei nº 005/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade. Em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

005/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em 

redação final o Projeto de Lei nº 005/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação a solicitação de urgência ao 
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Projeto de Lei nº 006/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade. Em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

006/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em 

redação final o Projeto de Lei nº 006/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade. Em única discussão a solicitação de urgência ao Projeto de 

Lei nº 007/2013 de autoria do Poder Executivo. Usou da palavra o Vereador Amilton 

Luiz Ferreira de Souza solicitando uma análise do projeto para saber se o valor da 

subvenção é suficiente para atender as necessidades da Liga dos Blocos 

Carnavalescos, levando em conta o número de blocos. O Presidente colocou em única 

votação a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 007/2013 que foi aprovado por 

unanimidade. Em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

007/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em 

redação final o Projeto de Lei nº 007/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade. Em única discussão a solicitação de urgência ao Projeto de 

Lei nº 008/2013 de autoria do Poder Executivo. Usou da palavra o Vereador Amilton 

Luiz Ferreira de Souza solicitando uma melhoria no valor da subvenção para as Folias 

de Reis. Usou da palavra o Vereador Mário Antônio Barros de Araújo parabenizando o 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza pela sua preocupação com as Folias de Reis. 

O Presidente colocou em única votação a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 

008/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 008/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em redação final o Projeto de Lei nº 

008/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em única 

discussão e votação a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 009/2013 de autoria 

do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade.  Em única discussão e votação 

os pareceres ao Projeto de Lei nº 009/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade. Em redação final o Projeto de Lei nº 009/2013 de autoria do 

Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação a 
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solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 010/2013 de autoria do Poder Executivo, 

que foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação os pareceres ao 

Projeto de Lei nº 010/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade. Em redação final o Projeto de Lei nº 010/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação a 

solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 011/2013 de autoria do Poder Executivo, 

que foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação os pareceres ao 

Projeto de Lei nº 011/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade.  Em redação final o Projeto de Lei nº 011/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação a 

solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 012/2013 de autoria do Poder Executivo, 

que foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação os pareceres ao  

Projeto de Lei nº 012/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade. Em redação final o Projeto de Lei nº 012/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação a 

solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 014/2013 de autoria do Poder Executivo, 

que foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação os pareceres ao  

Projeto de Lei nº 014/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade.  Em redação final o Projeto de Lei nº 014/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação a 

solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 015/2013 de autoria da Mesa Diretora, que 

foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação os pareceres  ao Projeto 

de Lei nº 015/2013 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade.  Em 

redação final o Projeto de Lei nº 015/2013 de autoria da Mesa Diretora, que foi 

aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação a solicitação de urgência ao 

Projeto de Lei nº 016/2013 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por 

unanimidade. Em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

016/2013 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade. Em redação 
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final o Projeto de Lei nº 016/2013 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente comunicou que o Projeto de Lei nº 001/2013 e o Projeto de 

Lei nº 013/2013, em acordo com todos os vereadores, foram retirados de pauta para 

serem apreciados em uma próxima sessão e encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Extraordinária a realizar-se no dia quatorze de janeiro de 

dois mil e treze às onze horas. Nada a 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 

 

 


