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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE DE M AIO DE DOIS 

MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte dias do mês de maio 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 Silênio Figueira Graciano. Havendo 

número Regimental, o Presidente justificou a ausência do Vereador Silênio Figueira 

Graciano e, após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

anterior. O Presidente fez uma observação para que conste na próxima ata que, onde 

se lê na Ordem do Dia, no momento da votação dos pareceres, que os vereadores 

votaram contrários ao veto, na verdade eles votaram favoráveis ao parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O Presidente colocou a ata em única 

votação, a qual foi aprovada com a retificação. Após, passou-se a leitura do expediente 

que constou: Projeto de Lei nº 050/2013 de autoria do Vereador Anisio Coelho Costa, 

que dispõe sobre “A criação do serviço de agendamento de consulta médica através do 

telefone e via internet na rede básica de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS no 

Município de Cordeiro”; Projeto de Lei nº 051/2013 de autoria do Vereador Anisio 

Coelho Costa, que dispõe sobre “Orienta a adoção de medidas para evitar a existência 

de criadouros para Aedes aegypti nos locais determinados e adota outras 

providências”; Oficio nº 250/2013 do Poder Executivo; Convite Capacitação para 

Líderes – Ministério com dependentes e co-dependentes químicos. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Mário Antônio Barros de Araújo que solicitou que seja 

feita uma Moção de Aplausos aos funcionários do Hospital Antônio Castro em 

reconhecimento ao trabalho que realizam e pelo bom atendimento que prestam aos 

pacientes que chegam ao hospital. O Presidente concedeu a palavra a Vereadora 
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Jussara Barrada Cabral Menezes que agradeceu ao vereador Mário em nome de todos 

os funcionários do Hospital. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Marcelo 

José Estael Duarte que parabenizou o Presidente pelo encontro realizado com o PDT. 

O Presidente agradeceu ao Vereador Marcelo e afirmou que esta Casa está a 

disposição de todos os vereadores para realizar esses encontros com outros partidos. 

Não havendo Ordem do Dia, o Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e dois de maio 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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