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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRÊS DE DEZEMBRO DE 

DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, 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 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 Lei nº 093/2014 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Altera a Lei nº 408 de 01 de maio de 1992, e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 094/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Altera a lei Municipal nº 1495 de 20 de abril de 2010, e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 095/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Altera a 

Lei Municipal nº 1495 de 20 de abril de 2010 e revoga o artigo 1º da lei Municipal nº 

1515, de 20 de maio de 2010, que dispõem sobre Regime Próprio de Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro, e sobre a organização de sua 

entidade gestora, e dá outras providências”; Pareceres e Redação Final ao Projeto de 

Lei nº 096/2014 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “A concessão de abono 

salarial aos servidores da Câmara Municipal de Cordeiro”; Parecer e redação final ao 

Projeto de Resolução nº 068/2014 de autoria do Vereador Mário Antonio Barros de 

Araujo, que dispõe sobre “Concede Medalha Mérito Agrícola Senhor Carlos Eugênio 

Gerk Tavares, ao Sr. Fábio Erthal Lutterbach”; Parecer e Redação Final do Projeto de 

Resolução nº 069/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe 

sobre: “Concede Título de Cidadão Cordeirense ao Senhor Sebastião Neves da Silva”; 

Convite da Escola Municipal Jose Pinho de Carvalho. Após, o Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador inscrito Anísio Coelho Costa que iniciou o seu pronunciamento 
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dizendo que estará presente, no dia da votação da LOA, antes da votação, para 

explanar esse Projeto. Após, discorreu sobre o Primeiro Fórum de Desenvolvimento 

Social da Rio Serra Norte que está ocorrendo no município de Macuco; e, para que os 

vereadores busquem através dos seus deputados e do Governador recursos para o 

município através desse consórcio. Finalizou parabenizando esse evento. Em seguida, 

se reportou ao Presidente perguntando sobre o dia em que ocorrerá a eleição da nova 

Mesa Diretora. O Presidente, em resposta ao Vereador Anísio, disse que o dia da 

eleição da nova Mesa Diretora será avisado através de oficio para o conhecimento de 

todos os vereadores. Retomando as suas falas, o Vereador Anísio disse que o 

Presidente havia dito que a eleição da nova Mesa Diretora ocorreria no próximo dia 

quinze de dezembro. O Presidente usou da palavra confirmando essa data para o 

Vereador Anísio. Após, discorreu sobre a emenda que fez no Projeto do orçamento, a 

qual seria disponibilizado para saúde oitenta por cento, de um milhão de reais oriundos 

do valor da arrecadação própria para a exposição, e o hospital passaria a ser 

subvencionado em duzentos e dezoito mil reais. Após, usou da palavra a Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes parabenizando o Presidente pela Emenda. Disse, 

ainda, que com relação ao repasse desse dinheiro para o hospital os vereadores teriam 

que discuti-lo com o jurídico da Casa para saberem se esse dinheiro poderá ser mesmo 

repassado para o hospital, por ser uma entidade filantrópica. O Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Anísio que falou sobre as Emendas ao Projeto da LOA, e solicitou 

aos colegas que fazem parte das Comissões, assim como, aos demais vereadores que 

quiserem participar, para que chegassem, na próxima segunda feira, as dezesseis 

horas da tarde para discutirem os Projetos de Leis que estão nas pastas das 

Comissões, inclusive para discutirem as Emendas a LOA. Falou, também, sobre os 

créditos adicionais através dos convênios recebidos do Governo Federal, para serem 

inseridos na Ordem do Dia da segunda-feira, pois são Emendas importantes para o 

município. Contudo, que as Comissões não deram aparecer ainda porque faltava 

certificação para essas Emendas parlamentares. O Presidente usou da palavra dizendo 
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que as Comissões dando parecer nesse Projeto, este será inserido na pauta de 

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

discussão os pareceres ao Projeto de Lei nº 096/2014 de autoria do Mesa Diretora. 

Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho Costa parabenizando o Presidente e a Mesa 

Diretora por esse abono, visto que esse ano foi de muitos trabalhos e os funcionários 

da Casa sempre estiveram prontos para atender a toda solicitação. O Presidente 

também fez uso da palavra dizendo que esse abono é mais uma conquista dessa Casa 

em respeito aos seus funcionários e ao incansável trabalho destes. Após, o Presidente 

colocou em única votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 096/2014 de autoria do 

Mesa Diretora, que foram aprovados por unanimidade. Em única votação e redação 

final o Projeto de Lei nº 096/2014 de autoria do Mesa Diretora, que foi aprovado por 

unanimidade. Em única discussão o parecer ao Projeto de Resolução nº 068/2014 de 

autoria do Vereador Mario Antonio Barros de Araujo, que, votação nominal foi aprovado 

por unanimidade. Em redação final o Projeto de Resolução nº 068/2014 de autoria do 

Vereador Mario Antonio Barros de Araujo, que, votação nominal foi aprovado por 

unanimidade. Em única discussão o parecer ao Projeto de Resolução nº 069/2014 de 

autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que, após votação nominal foi 

aprovado por unanimidade. Em redação final o Projeto de Resolução nº 069/2014 de 

autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que, após votação nominal foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia oito de dezembro de dois mil e 

quatorze às dezoito horas. Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata que vai 

assinada pelo Primeiro Secretário e pelo Presidente após a aprovação do Plenário. 

 
 
 
 
 

  Anísio Coelho Costa                                  Robson Pinto da Silva 

                  1º Secretário                                                    Presidente 


