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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE DE ABRIL DE DOIS MIL 

E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e quinze, 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 Anísio Coelho Costa e Secretariada pelo 

Vereador Marcelo José Estael Duarte. Faltou o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil. 

Havendo número Regimental, o Presidente justificou a ausência do Vereador Gil e, 

após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata da Sessão anterior, a qual foi 

lida e aprovada por unanimidade. O Presidente pediu um minuto de silêncio pelo 

falecimento de Cristiane Lima da Silva, moradora do Bairro São Luiz. Em seguida, 

passou-se a leitura do expediente do dia, que constou: Projeto de Lei nº 38/2015 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva que dispõe sobre: “A implantação de 

medidas de informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção 

Obstétrica e Neonatal, visando a proteção destas contra a violência obstétrica no 

município de Cordeiro”; Projeto de Lei nº 39/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva que dispõe sobre: “Instalação de bebedouros nas agências bancárias e dá 

outras providências”; Requerimento nº 19/2015 de autoria da Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes; Indicação nº 61/2015 de autoria da Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 62 e 63/2015 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva; Convite da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Comunicado do 

Ministério da Educação; Requerimento de justificativa de ausência à sessão dos 

Vereadores Robson Pinto da Silva, Jussara Barrada Cabral Menezes e Jader 

Maranhão. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra 

o Vereador Robson Pinto da Silva, o qual iniciou seu pronunciamento justificando sua 

ausência na última sessão, pois não teve conhecimento de que entraria, na pauta, a 
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denúncia que foi protocolada nesta Casa, e afirmou que, com certeza, seria favorável 

ao recebimento da denúncia. Falou que esteve, no Rio de Janeiro, com o Secretário de 

Governo do Estado, Deputado Paulo Melo, o qual conseguiu agendar uma visita à 

Secretaria Estadual de Saúde, onde o Vereador foi atendido pelo Sub-secretário do 

Fundo Estadual de Saúde, Sr. Sávio Monnerat, e pelo Chefe de Gabinete do Secretário 

de Estado de Saúde, Sr. Felipe Peixoto. Na ocasião, o Vereador solicitou auxílio em 

relação à questão do Hospital Antônio Castro e da saúde do nosso município, e foi 

informado que alguns medicamentos que foram enviados, pelo Governo Federal, para 

as Forças Armadas, seriam doados para alguns hospitais, inclusive para o Hospital 

Antônio Castro. Mencionou que participou de uma reunião com a Comissão de Saúde 

da ALERJ, e agradeceu ao Presidente da Comissão, Deputado Jair Bittencourt, por ter 

se mostrado disposto a ajudar o nosso município nessa questão da saúde. Nessa 

reunião, foi proposto a realização de uma audiência pública regional, com a 

participação dos municípios da região, a ser realizada no dia vinte e oito de maio, na 

qual o município de Cordeiro seria a sede. O Vereador relatou que esteve com Márcio 

Pacheco, integrante da Comissão de Defesa dos Portadores de Deficiência, e que 

sugeriu a realização de uma audiência pública para tratar também deste assunto. Disse 

que solicitou ao Presidente do DETRAN, Sr. José Carlos Araújo, que estude a 

possibilidade de trazer a Prova Eletrônica do DETRAN para o município de Cordeiro, 

afirmando que vai solicitar ao Prefeito que providencie o espaço físico necessário para 

a realização destes exames. Encerrando seu pronunciamento, falou da importância do 

Projeto de Lei nº 38/2015, de sua autoria, que dispõe sobre a proteção e melhoria de 

atendimento às gestantes. Em aparte, o Vereador Mário Antônio Barros de Araújo 

parabenizou o Vereador Robson por sua atitude de buscar a possibilidade de instalação 

da prova eletrônica do DETRAN em nosso município, afirmando que acredita que o 

Executivo vai disponibilizar o espaço para realização destes exames. Retomando a 

palavra, o Vereador Robson mencionou que, segundo o Diretor do DER, já está sendo 

feita a sondagem do solo para início das obras do muro de contenção na Curva do 
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Janú, e agradeceu ao Sr. Paulo Cesar, Diretor do DER, pela forma brilhante como 

executa suas tarefas no município. Agradeceu, também, ao Governador Pezão, por ter 

liberado os recursos para a obra. O Presidente, usando a palavra, parabenizou a 

atitude do Vereador Robson em buscar recursos para o município e para o Hospital 

Antônio Castro. Parabenizou o Governador Pezão e o Secretário Afonso Monnerat, 

pelos recursos liberados para a obra na Curva do Janú. Parabenizou também o Dr. 

Paulo Cesar e o Sr. José Beraldo, do DER, e todos os vereadores que se empenharam 

na realização desta obra. Em relação à audiência pública sobre o Hospital, esclareceu 

que já enviou ofício ao Sr. Jair Bittencourt, Presidente da Comissão de Saúde da 

ALERJ, solicitando a marcação de uma data para realização desta audiência. O 

Presidente falou também das Comissões Temporárias que ainda precisam ser 

formadas, incluindo a de Esporte e Lazer, de Segurança Pública e Combate às Drogas, 

e a de Defesa e Proteção dos Animais, mencionando os nomes dos Vereadores que 

escolheu para compô-las. Em aparte, o Vereador Jader Maranhão, disse que gostaria 

de fazer parte da Comissão Temporária de Esporte e Lazer. Retomando a palavra, o 

Presidente lembrou o Dia do Índio, comemorado no dia dezenove de abril e o Dia de 

Tiradentes, comemorado no dia vinte e um de abril. Parabenizou o Presidente da 

Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, Dominique Sander, e o Maestro Clayton 

Ambre Guimarães, pelo concerto realizado em comemoração aos cento e dez anos de 

existência da instituição. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em 

única discussão e votação o Requerimento nº 19/2015 de autoria da Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou sob 

deliberação do Plenário os requerimentos de justificativa de ausência à sessão dos 

Vereadores Robson Pinto da Silva, Jussara Barrada Cabral Menezes e Jader 

Maranhão, que foram aprovados por unanimidade. Em seguida, encerrou a Sessão 

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

abril de dois mil e quinze às dezoito horas. Nada a mais para constar foi lavrada a 
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presente ata que vai assinada pelo Primeiro Secretário e pelo Presidente após a 

aprovação do Plenário. 

 

 

 

 

 

 

         Marcelo José Estael Duarte                                Anísio Coelho Costa 

                    1º Secretário                                                     Presidente 


