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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE 

MARÇO DE DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e quatro 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. Compareceram todos os Vereadores. 

Havendo número Regimental, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura 

da Ata da Sessão anterior. O Presidente colocou em única discussão, e solicitou uma 

correção em seu pronunciamento, esclarecendo que não esteve pessoalmente com a 

atual Secretária de Educação, Madalena Tavares, pois seu contato com ela foi apenas 

por telefone. O Presidente colocou a ata em única votação, a qual foi aprovada com a 

retificação. Após, passou-se a leitura do expediente, que constou: Projeto de Lei Nº 

20/2014 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Altera a espécie normativa do 

artigo 24 da Resolução 001/10, que passe a condição de Lei Municipal, sem proceder a 

qualquer aumento de despesa, mantendo-se a redação original; Requerimento Nº 

06/2014 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa; Indicação Nº 14/2014 de autoria 

do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicações Nº 15 e 16/2014 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Indicação Nº 18/2014 de autoria do Vereador Anísio Coelho 

Costa; Indicação Nº 19/2014 de autoria do Vereador Gilberto Salomão Filho; Indicações 

Nº 20 e 21/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte; Telegrama do 

Ministério da Saúde; Atestado Médico do Vereador Gilberto Salomão Filho. O 

Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra o Vereador 

Anísio Coelho Costa, falando do Dia Mundial da Água, comemorado no dia vinte e dois 

de março e que, inclusive, tem conversado com o Secretário Municipal de Meio 

Ambiente sobre projetos de revitalização das nascentes em nosso município. 
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Mencionou também o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, comemorado em vinte e 

quatro de março, alertando sobre o número alarmante de casos da doença no Estado 

do Rio de Janeiro. Outra questão que mencionou foi a respeito do transporte 

universitário, e o Requerimento que fez ao Executivo, solicitando o contrato entre o 

município e a empresa contratada para realizar o transporte de universitários, para que 

possa ser estudada uma reformulação no orçamento desse serviço para o ano de 2015. 

O Presidente comunicou que, devido aos recentes acontecimentos em relação às 

Comissões, não será realizada a entrega do Diploma Mulher Cidadã Yone de Carvalho 

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

votação os pareceres ao Projeto de Lei Nº 20/2014 de autoria da Mesa Diretora, que foi 

aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei Nº 20/2014 de autoria da 

Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento Nº 06/2014 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente colocou sob deliberação do plenário a 

justificativa, com atestado médico, do Vereador Gilberto Salomão Filho, que foi 

aprovada por unanimidade e, em seguida, encerrou a Sessão às dezenove horas 

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