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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DOZE DE JU NHO DE DOIS 

MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos doze 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 Jussara Barrada Cabral 

Menezes e Jader Maranhão. 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 

Resolução nº 008/2013 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “Autoriza ao 

setor competente da Câmara Municipal de Cordeiro a proceder descontos na 

remuneração de servidores efetivos ou comissionados que façam adesão a plano 

odontológico e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 055/2013 de autoria do 

Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre “A realização do exame de 

Oximetria de Pulso em todos os recém nascidos em Cordeiro”; Projeto de Lei nº 

062/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui no 

município de Cordeiro a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, a ser 

comemorado anualmente na primeira semana do mês de abril, e dá outras 

providências”; Requerimentos nº 032/2013 de autoria das Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização; Requerimento nº 033/2013 

de autoria dos Vereadores; Indicações nº 184 e 185/2013 de autoria do Vereador 

Amilton Luiz Ferreira de Souza; Indicações nº 186 e 187/2013 de autoria do Vereador 

Mário Antonio Barros de Araujo; Ofícios nº 109, 275 e 297/2013 do Poder Executivo; 

Ofício nº 039/2013 da Secretaria de Indústria e Comércio e Desenvolvimento 

Econômico; Convite da Secretaria Municipal de Turismo; Convite da Igreja Evangélica 
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Assembléia de Deus Boas Novas em Cordeiro; Requerimento Tribuna Livre. O 

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

Amilton Luiz Ferreira de Souza que iniciou seu pronunciamento agradecendo ao 

Secretário de Trânsito, Sr. Roberto, pela colocação de um quebra-molas na Rua Altair 

de Arruda Neves, no Bairro Retiro Poético. Falou de sua visita ao CRAS a fim de saber 

como está sendo feita a entrega das cestas básicas. Explicou o motivo do requerimento 

solicitando os editais de licitações, pois é preciso ter conhecimento sobre como foram 

as licitações para poder fiscalizar. Solicitou ao Presidente que seja feito um ofício ao 

Secretário de Saúde solicitando uma reunião para que o mesmo possa dar explicações 

a respeito da entrega de medicamentos, pois algumas pessoas reclamaram que não 

estão recebendo todos os remédios prescritos nas receitas. Em aparte o Vereador 

Mário Antônio Barros de Araújo concordou com o Vereador Amilton que é preciso 

fiscalizar para saber se a população está sendo atendida. Retomando a palavra, o 

Vereador Amilton se dirigiu ao líder de governo, Vereador Gil, para pedir explicações 

sobre o motivo pelo qual algumas crianças não foram chamadas para a Creche 

Casarão. Em aparte, o Vereador Gil explicou que o motivo talvez tenha sido o limite de 

idade para a criança entrar na creche. O Vereador Amilton finalizou pedindo ao 

Presidente que seja feito um ofício ao Presidente do Hospital Antônio Castro solicitando 

cópia dos balancetes, para que se possa verificar as despesas e receitas do Hospital. 

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

Requerimento nº 032/2013 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 033/2013 de autoria dos Vereadores, que 

foi aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra, na Tribuna Livre, ao 

Sr. Igor Bonan dos Santos para falar sobre “Formação do Conselho Municipal da 

Juventude”. O Presidente encerrou a Sessão às dezenove horas e quinze minutos 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia dezessete de 
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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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