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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE MARÇO DE 

DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezenove dias do mês de março 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 Gilberto 

Salomão Filho. 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: segunda 

votação e redação final do Projeto de Lei nº 14/2014 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que dispõe sobre “A alteração do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 

1795 de 26 de junho de 2013”; segunda votação e redação final do Projeto de Lei nº 

16/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui o 

Programa Primeiro Emprego (PPE) no âmbito do município de Cordeiro e dá outras 

providências”; Requerimento nº 05/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael 

Duarte; Indicação nº 12/2014 de autoria do Vereador Elielson Eleias Mendes; 

Indicação nº 13/2014 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Telegramas do 

Ministério da Saúde. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra aos Vereadores 

inscritos. Usou da palavra o Vereador Mário Antonio Barros de Araujo que iniciou o 

seu pronunciamento parabenizando a Secretária de Educação, Sra. Madalena 

Tavares, pela sua nomeação e discorreu sobre a quantidade de reclamações com 

relação ao problema enfrentado pelos universitários nos ônibus que os transportam 

para Nova Friburgo. Disse que ligou para a empresa contratada, empresa Farinha, 

para saber do problema e foi informado que as carteirinhas foram distribuídas para 

os alunos de 1º e 2º graus que estão cursando, os referidos, em escolas de Nova 

Friburgo. Então, solicitou aos colegas que pedissem a Secretaria de Educação uma 

posição uma vez que a cobrança está sendo demais. O Presidente usou da palavra 
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parabenizando a Sra. Madalena Tavares, Secretaria de Educação, e disse que 

esteve com esta a qual falou que existem prioridades e os ônibus são para 

transporte universitário; então, que os universitários serão priorizados e caso haja 

vagas sobrando poderá até disponibilizar para os alunos que fazem pré vestibular, 

mas os alunos que estão cursando o 2º grau ela não poderia atender, pois estaria 

burlando a Lei Federal em razão do município já dispor desses cursos, ao contrario 

dos cursos universitários. Em aparte o Vereador Anísio Coelho Costa disse saber da 

existência dessa Lei Federal, mas que o contrato que existe entre a empresa e o 

órgão, no caso, município de Cordeiro tem que ser revisto, visto que este contrato se 

refere a estudantes, e por isso entende que isso engloba os estudantes como um 

todo. Em aparte o Vereador Jader Maranhão solicitou uma orientação do jurídico 

desta Casa e do Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Vereador Biti, 

quanto a já existir no orçamento do município uma dotação orçamentária que 

especifica o transporte de alunos universitários, e que seja feita uma mudança no 

orçamento do próximo ano para que englobe outros estudantes, de outros 

seguimentos da educação. Após, o Vereador Mário parabenizou o Prefeito Leandro 

Monteiro pela nomeação da Secretária de Educação Madalena Tavares. Em 

seguida, disse que alguns estabelecimentos de ensino de Nova Friburgo dispõem, 

hoje, do Cartão Rio Card, e, que estará verificando e trará para essa Casa. Mas, que 

por uma questão de bom senso aquele aluno que tem o Cartão Rio Card não deixe 

os alunos universitários voltarem “a pé”, e espera a compreensão de todos. Em 

seguida falou que recebeu uma reclamação de uma munícipe com relação à kombi 

do CAPS que disse que está sem funcionar a dois meses, porém que estavam 

utilizando para outros usos em geral, e que por essa razão acredita estar quebrada. 

Em seguida deu o seu pesar a família do Adilson pelo falecimento do “Pitito” que 

fazia tratamento no CAPS. Em aparte o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza 

disse que amanhã a Comissão de Justiça e Comissão de Finanças estará 

verificando essa dotação orçamentária para ver se o ônibus é realmente para uso 

dos universitários, e para que possam estar cobrando. Com relação ao CAPS disse 
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que poderia estar fazendo um ofício pedindo esclarecimentos sobre essa situação 

da kombi e para que possam estar levando uma solução para população. 

Retomando e finalizando suas falas o Vereador Mário deu como sugestão para o 

problema dos ônibus universitários, enquanto o problema não é resolvido, que só 

fizessem uso dos ônibus os alunos universitários. Após, usou da palavra o Vereador 

Gilberto Carlos Mendes Gil iniciando o seu pronunciamento destacando que o dia 

dois de abril é o dia nacional dos altistas, e que ocorrerá o primeiro encontro dos 

altistas e de suas famílias, neste mesmo dia, em Cordeiro. Então, pediu a 

participação de todos e o apoio desta Casa na inclusão dessas pessoas na 

sociedade. O Presidente usou da palavra sugerindo marcar uma reunião com todos 

os vereadores para ver em que a Câmara poderia estar ajudando. Após, 

parabenizou a Vereadora licenciada Jussara Barrada por seu aniversario hoje. Ato 

contínuo passou-se a Ordem do Dia, que constou: em segunda discussão e redação 

final o Projeto de Lei nº 14/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que 

foi aprovado por unanimidade; em segunda discussão e redação final o Projeto de 

Lei nº 16/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 05/2014 de autoria 

do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por unanimidade. Após, 

o Presidente fez a entrega da Moção de Congratulações e Aplausos, de sua autoria, 

aos funcionários do ESF do bairro Retiro Poético. Em seguida, encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia vinte e 

quatro de março de dois mil e quatorze 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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