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

FEVEREIRO DE DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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 Anisio 

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. O 

Presidente registrou a presença do ex-presidente do Poder Legislativo Dr. 

Luciano Ramos Pinto. Após, passou-se a leitura do expediente que constou: 

Pareceres ao Projeto de Lei nº 023/2013 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre “A autorização legislativa para realização de convênio a 

ser realizado entre o município de Cordeiro e a Entidade Qualivida – 

Qualidade de Vida”; pareceres ao Projeto de Lei nº 025/2013 de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre: “A contratação de pessoal por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e 

dá outras providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 027/2013 de autoria 

do Poder Executivo, que dispõe sobre “Abre crédito adicional suplementar 

por superávit financeiro no orçamento da Prefeitura Municipal de Cordeiro”; 

pareceres ao Projeto de Lei nº 028/2013 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre: “Altera a Lei Municipal nº1147/05 e 1380/09 reorganizando 

parcialmente a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de 

Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 029/2013 de autoria do 

vereador Isaias Queiroz Mota, que dispõe sobre “O atendimento especial a 

doadores de sangue em repartições públicas, em casa de diversões, 

espetáculos, praças esportivas  e similares, esporte e lazer do município de     
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Cordeiro e dá outras providências”; Indicações nº 011 e 012/2013 de autoria 

do vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Indicações nº 020 e 038/2013 

de autoria do vereador André Lopes Joaquim; Indicações nº 025 e 026/2013 

de autoria do vereador Silênio Figueira Graciano; Indicações nº 027 e 

035/2013 de autoria do vereador Anisio Coelho Costa; Indicações nº 028 e 

029/2013 de autoria da vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 

Indicações nº 034 e 037/2013 de autoria do vereador Robson Pinto da 

Silva; Indicação nº 036/2013 de autoria do vereador Mário Antônio Barros 

de Araújo; Indicação nº 040/2013 de autoria do vereador Isaias Queiroz 

Mota; Ofícios nº 073 e 084/2013 do Poder Executivo; Ofício nº 032/2013 da 

Secretaria de Meio Ambiente; Ofício s/nº do PMDB. O Presidente concedeu 

a palavra aos Vereadores inscritos. Usou  da  palavra o vereador  Anísio 

Coelho Costa parabenizando o Presidente da ALERJ, Deputado Paulo 

Melo, e a Escola da ALERJ pela realização do curso que foi oferecido aos 

vereadores. Relatou também o fato ocorrido neste dia em que uma senhora 

desmaiou na padaria e ele imediatamente ligou para o Hospital solicitando 

socorro; foi enviada uma ambulância, mas ao socorrerem a mulher e 

retornarem ao hospital, a enfermeira sentou-se ao lado do motorista, e não  

acompanhou a paciente. O vereador ficou indignado e questionou a atitude 

da enfermeira. Em aparte usou da palavra a vereadora Jussara Barrada 

Cabral Menezes confirmando que a enfermeira estava errada e que ela 

deveria ter acompanhado a paciente e não o motorista. Em aparte usou da 

palavra o vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes sugerindo a 

criação de uma Comissão de Saúde para tratar desta situação. O 

Presidente comunicou que haverá uma reunião para tratar da criação de 

outras Comissões que se fazem necessárias. Retomando a palavra o 

vereador Anisio Coelho Costa falou de sua Indicação para limpeza do rio e 

da existência de um requerimento para que o Poder Executivo dê 

informações  sobre   a   licitação   para   contratar   empresa   para   realizar   



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 
Poder Legislativo 

 

esse   serviço. Relembrou a sua participação no Consórcio Rio Dois Rios, 

na época em que foi Presidente da Comissão de Meio Ambiente, no 

primeiro biênio da administração passada, ocasião em que realizou um 

projeto junto ao IBAMA conseguindo recursos para melhorias no Colégio do 

Bairro Lavrinhas. Falou também do seu interesse em fazer parte da 

Comissão de Meio Ambiente e agradeceu ao Prefeito Dr. Salomão Lemos 

Gonçalves pela iniciativa de indicar para Secretário de Meio Ambiente o Dr. 

Lauro Conde, que é um homem competente nesta área e conhecedor do 

Consórcio Rio Dois Rios, que é de suma importância para realização de 

alguns projetos em nosso município. Usou da palavra o Vereador Furtuoso 

de Fátima da Conceição Lopes registrando seu empenho em buscar 

melhorias para o município de Cordeiro e comunicou que já estão sendo 

tomadas providências para construção do muro de contenção na Rua Padre 

André Boaventura, e convidou os demais vereadores para participarem 

desse projeto. Falou também da possibilidade de conseguir para o poder 

público municipal a cessão de uso de um terreno situado na quadra 

dezesseis, no bairro Retiro Poético. Usou da palavra o vereador Mário 

Antônio Barros de Araújo que em atenção ao pedido das Sras. Márcia, 

Shirley e Kátia, expôs a situação precária em que se encontra o Hospital 

Antônio Castro e afirmou que esta Casa de Leis está à disposição do Dr. 

Salomão Lemos Gonçalves, na intenção de ajudá-lo a resolver os 

problemas do Hospital de nosso município. Em aparte falou a vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes informando que o Hospital Antonio Castro 

está afundado em dívidas há muito tempo e que algo precisa ser feito para 

que o hospital não venha a ser fechado. Em aparte falou o vereador 

Gilberto Carlos Mendes Gil agradecendo ao vereador Mário Antônio Barros 

de Araújo pelo seu empenho em ajudar o Prefeito Dr. Salomão Lemos 

Gonçalves a resolver os problemas do município de Cordeiro, sem levar em 

conta a questão da oposição partidária. Retomando a palavra o vereador 

Mário Antônio Barros de Araújo ratificou sua preocupação com a questão do  
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hospital. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia que constou: em única 

discussão os pareceres ao  Projeto  de  Lei nº 023/2013 de autoria do Poder 

Executivo. Usou da palavra o vereador Anísio Coelho Costa ressaltando a 

importância do projeto e solicitou ao Poder Executivo que encontre um lugar 

mais adequado para a realização desse projeto. O Presidente colocou em 

única votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 023/2013, que foi aprovado 

por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei nº 023/2013 de autoria 

do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão 

e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 025/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de 

Lei nº 025/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por nove 

votos. O vereador Isaias Queiroz Mota absteve-se do voto baseado no Art. 

73, inciso V, do Regimento Interno. Em única discussão e votação os 

pareceres ao Projeto de Lei nº 027/2013 de autoria do Poder Executivo, que 

foi aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei nº 

027/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão os pareceres ao Projeto de Lei nº 028/2013 de autoria 

do Poder Executivo. Usou da palavra o vereador Anisio Coelho Costa 

falando da importância da contratação de um advogado para a área da 

saúde. Usou da palavra o vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza 

reiterando as palavras do vereador Anisio Coelho Costa sobre a importância 

da criação deste cargo para resolver os problemas da área da saúde. Usou 

da palavra o vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes apoiando as 

palavras do vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza. O Presidente falou da 

importância de se dar prioridade à área da saúde, deixando para o futuro a 

realização de algumas festas, para investir mais na saúde, em especial no 

Hospital Antônio Castro. O Presidente colocou em única votação os 

pareceres ao Projeto de Lei nº 028/2013, que foi aprovado por 

unanimidade; em redação final o Projeto de Lei nº 028/2013 de autoria do 

Poder   Executivo,  que   foi   aprovado   por   unanimidade .   O  Presidente  
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parabenizou a Liga Cordeirense de Esportes por ter se consagrado campeã 

da Copa Macuco de Futebol Júnior no último domingo, dia  vinte  e  quatro 

de fevereiro,  e prestou  informações  sobre  a  tomada de preços para 

colocação de persianas no prédio da Câmara Municipal de Cordeiro. Após, 

encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia quatro 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Anísio Coelho Costa                                  Robson Pinto da Silva 
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