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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E SE TE DE MARÇO 

DE DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e sete 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: Projeto de Lei 

nº 035/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “A 

concessão de incentivos fiscais para a realização de projetos esportivos e culturais 

no Município de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 036/2013 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva que dispõe sobre: “Autoriza o Poder 

Executivo a implantar o programa Censo Inclusão, para a identificação do perfil 

sócio-econômico das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida do Município 

de Cordeiro”; Requerimento nº 014/2013 de autoria do Vereador Anísio Coelho 

Costa; Indicação nº 106/2013 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes; Indicações nº 109 e 110/2013 de autoria do Vereador André 

Lopes Joaquim; Indicações nº 111 e 112/2013 de autoria do Vereador Silênio 

Figueira Graciano; Indicações nº 114 e 115/2013 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva; Oficio nº 035/2013 - Convite da APAE Cordeiro; Convite da Câmara 

Municipal de Cordeiro para Audiência Pública sobre o Hospital Antônio Castro e o 

atendimento nos PSF’s . O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. 

Usou da palavra o vereador Anísio Coelho Costa questionando alguns pontos da 
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licitação para compra de medicamentos e disse que deseja participar da entrega 

desses medicamentos. Falou do Ofício que enviou ao Poder Executivo pedindo 

esclarecimentos sobre as atribuições do cargo de Advogado Municipal II. Explicou 

que é dever do Poder Legislativo fiscalizar o Executivo, por este motivo que está 

sendo feita a cobrança das contas do Carnaval. Em aparte falou o Vereador Jader 

Maranhão perguntando qual empresa ganhou a licitação para compra de 

medicamentos e sugeriu que haja uma norma para entrega dos mesmos. Em aparte 

o Vereador Silênio Figueira Graciano também falou sobre a licitação acima citada. 

Retomando a palavra o Vereador Anísio falou de sua indignação com o vice-

presidente do Hospital Antônio Castro, Sr. Everaldo, pelas palavras que ele disse a 

este vereador na reunião do Conselho Deliberativo do Hospital Antônio Castro, na 

qual se tratava de uma proposta da Climagem em implantar um Centro de Imagem e 

Diagnóstico no Hospital. O Presidente falou da Audiência Pública para tratar sobre o 

Hospital Antônio Castro e sobre os PSF’s, que será realizada nesta Casa de Leis. 

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

votação o Requerimento nº 014/2013 de autoria do Vereador Anisio Coelho Costa, 

que foi aprovado por unanimidade. O Presidente agradeceu a presença de todos e 

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

se no dia primeiro de abril 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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