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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E CI NCO DE MARÇO 

DE DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março 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. Compareceram todos os 

vereadores. 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: Requerimentos 

nº 012 e 013/2013 de autoria das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e 

Finanças, Orçamento e Fiscalização; Indicação nº 073/2013 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 097 e 103/2013 de 

autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Indicações nº 099 e 102/2013 de autoria 

do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil; Indicações nº 104 e 105/2013 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicação nº 107/2013 de autoria 

do Vereador Gilberto Salomão Filho; Indicação nº 108/2013 de autoria do Vereador 

Mário Antonio Barros de Araújo; Ofícios nº 118, 132 e 141/2013 do Poder Executivo;  

Prestação de Contas da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense; Ofício s/nº do 

Partido Trabalhista Brasileiro; Convite da Secretaria de Indústria, Comércio e 

Desenvolvimento Econômico. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores 

inscritos. Usou da palavra o Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes 

agradecendo aos funcionários do Hospital Antônio Castro pelo atendimento 

oferecido à sua mãe e falou da importância de todos se unirem para trazer soluções 

para salvar o Hospital. Em aparte falou o Vereador Jader Maranhão dizendo que o 
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município tem que cumprir com a sua obrigação, ou seja, pagar todos os custos do 

atendimento de emergência do Hospital. Retomando a palavra o Vereador Furtuoso 

questionou a falta de bolsas de sangue no Banco de Sangue de Cordeiro. Em 

aparte a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes explicou o motivo dessa falta. 

Usou da palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza questionando o pedido 

do Poder Executivo de prorrogação do prazo para resposta de Requerimentos e 

parabenizou a Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense pela apresentação da 

Prestação de Contas. Em aparte o Vereador Jader Maranhão sugeriu que fosse 

dado mais uns dias para o Executivo responder aos Requerimentos. O Presidente 

esclareceu que isso será resolvido em comum acordo com todos os vereadores. Em 

aparte falou o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil solicitando um prazo para trazer 

algumas respostas do Executivo. Usou da palavra o Vereador Mário Antônio Barros 

de Araújo solicitando que as respostas do Poder Executivo sejam apresentadas em 

tempo hábil, a fim de se evitar mal entendidos. Usou da palavra o Vereador Anísio 

Coelho Costa agradecendo a Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense pela 

prestação de contas enviada a esta Casa de Leis. Parabenizou o Dr. Edmilson 

Cunha Ornellas, cirurgião dentista, pelo excelente trabalho realizado no Posto de 

Saúde, e novamente falou de sua indignação com a falta de estrutura da empresa 

que realiza a limpeza urbana e coleta de lixo. Comunicou que estará presente na 

licitação para compra de remédios. Questionou a falta de uniformes para os alunos 

da rede pública, visto que o ano letivo já iniciou. Cobrou a limpeza do Cemitério 

Municipal e finalizou esclarecendo alguns pontos sobre o pedido de prorrogação do 

prazo para respostas feito pelo Poder Executivo. O Presidente sugeriu que seja 

dado um prazo de dez dias para o Poder Executivo enviar as respostas dos 

Requerimentos 005, 006, 007, 008 e 009/2013, após, agradeceu a presença do 

Presidente e do Vice-Presidente do Hospital Antônio Castro e falou da necessidade 

de uma audiência pública para tratar dos problemas do Hospital, bem como dos 
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atendimentos nos PSF’s. Falou também da atenção que devemos dar às pessoas 

portadoras de necessidades especiais e encerrou parabenizando o Prefeito Dr. 

Salomão Lemos Gonçalves pelo apoio aos eventos realizados pelas Igrejas do 

município. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única 

discussão e votação o Requerimento nº 012/2013 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 

013/2013 de autoria das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, 

Orçamento e Fiscalização, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação a prorrogação pelo prazo de dez dias para resposta do Poder Executivo em 

relação ao Requerimentos 005, 006, 007, 008 e 009/2013, solicitado através dos 

Ofícios nº 132 e 141/2013 do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil, que falou 

de seu esforço para trabalhar em prol do município de Cordeiro. O Presidente 

encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-

se no dia vinte e sete de março 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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