
 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE MAIO DE 

DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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. Havendo número Regimental, o 

Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão do dia vinte e 

um de maio de dois mil e quatorze a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Após, 

solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata da Sessão do dia vinte e seis de maio 

de dois mil e quatorze a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Após, passou-se a 

leitura do expediente que constou: Parecer e Redação Final ao Projeto de Resolução nº 

05/2014 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “Concede licença sem 

vencimentos ao Vereador Jader Maranhão na forma que estabelece”; Projeto de 

Resolução nº 06/2014 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe: “A Comissão de Ética e 

Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cordeiro.”; Requerimentos nº 30 e 

31/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Requerimento nº 032/2014 de 

autoria da Mesa Diretora; e, Ofícios nº 171 e 178/2014 do Poder Executivo. Ato 

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

parecer ao Projeto de Resolução nº 05/2014 de autoria da Mesa Diretora, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto Resolução nº 

05/2014 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Requerimento nº 30/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 31/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 32/2014 
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de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente lembrou 

e convidou os presentes para a Audiência Pública sobre a Prestação de Contas do 

primeiro quadrimestre a ser realizada na próxima sexta feira às dezoito horas, e para a 

Audiência Pública sobre a realização da 72ª Exposição Agropecuária de Cordeiro a 

realizar-se na próxima terça feira às dezoito horas e trinta minutos. Após, encerrou a 

Sessão convocando os Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia dois de 

junho de dois mil e quatorze às dezoito horas e convidou a todos. Nada a mais para 

constar lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente após a 

aprovação do Plenário. 

 

 

 

 

Anísio Coelho Costa                             Robson Pinto da Silva 

                      1º Secretário                                             Presidente 


