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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZ DE JUN HO DE DOIS 

MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dez dias do mês de junho 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 Marcelo José Estael Duarte e 

Jussara Barrada Cabral Menezes. 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 059/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A concessão de 

gratificação especial para Dentistas ESF, Médicos ESF e Enfermeiros ESF da 

Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências; Projeto de Lei nº 060/2013 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui a inclusão do 

estudo extra curricular de prevenção e combate ao uso de drogas no ensino 

fundamental da rede municipal de ensino”; Projeto de Lei nº 061/2013 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “A instituição do programa municipal 

de transporte de universitários e dá outras providências”; Requerimentos nº 030 e 

031/2013 de autoria das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, 

Orçamento e Fiscalização; Indicações nº 180 e 181/2013 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Indicação nº 182/2013 de autoria do Vereador André Lopes 

Joaquim; Indicação nº 183/2013 de autoria do Vereador Anisio Coelho Costa; Oficio nº 

274/2013 do Poder Executivo; Requerimento Tribuna Livre. O Presidente concedeu a 

palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra o Vereador Mário Antônio Barros de 

Araújo falando dos transtornos ocorridos no trânsito, durante a festa da Igreja que foi 

realizada no Bairro Rodolfo Gonçalves, devido a falta de agentes de trânsito no local, e 
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solicitou que sejam tomadas providências, por parte do Secretário de Trânsito, no 

sentido de  evitar esse problema em outros bairros, disponibilizando pessoal de apoio 

para organizar melhor o trânsito nessas situações. Parabenizou a organização da festa 

da Igreja e solicitou  ao líder de governo, Vereador Gil, que os próximos shows possam 

começar e terminar mais cedo, na ocasião dessas festas. Solicitou também ao 

Vereador Gil o rebaixamento de um bueiro que fica próximo a sua casa, bem como a 

colocação de uma grade neste bueiro. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que 

constou: em única discussão e votação o Requerimento nº 030/2013 de autoria das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização, 

que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 

031/2013 de autoria das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, 

Orçamento e Fiscalização, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a 

palavra, na Tribuna Livre, a Sra. Maria de Lourdes Gomes dos Santos para falar sobre 

“Agressão que ela e sua filha sofreram em frente ao IPAMC”. O Presidente agradeceu a 

presença de todos, inclusive da Sra. Rosimar, esposa do Vereador Mário e, após, 

encerrou a Sessão às dezenove horas e trinta e cinco minutos convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia doze de junho 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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