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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DOZE DE AGOSTO DE 

DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos doze dias do mês de agosto 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, faltaram os Vereadores 

Mário Antonio Barros de Araújo, e Jader Maranhão. Havendo número Regimental, o 

Presidente deu por aberta a Sessão, e solicitou ao Secretário que fizesse a leitura 

da ata da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Passou-se a 

leitura do expediente que constou: Projeto de Lei nº 73/2015 de autoria do Poder 

Executivo que dispõe sobre: “A abertura de crédito suplementar para o orçamento 

geral do município de Cordeiro e dá outras providencias”; Pareceres do Projeto de 

Lei nº 33/2015 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte que dispõe sobre: 

“Institui a política municipal de prevenção às doenças ocupacionais do educador da 

rede municipal de ensino e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 67/2015 de 

autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte que dispõe sobre: “Dá nome de 

José Roberto Barboza Moreira (Zezé Moreira), a Escola Técnica de Cordeiro”; 

Projeto de Lei nº 70/2015 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que 

dispõe sobre: “Dá nome de Ruth Francisca Guilherme Martins, a Rua 2/B de acordo 

com o Código de logradouro do bairro Manancial”; Projeto de Lei nº 71/2015 de 

autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que dispõe sobre: “Dá nome de 

Siléa Rodrigues de Castro, a Rua 1/A de acordo com o Código de logradouro do 

bairro Manancial”; Projeto de Lei nº 72/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva que dispõe sobre: “Institui a “Adaptação de banheiros públicos e de fácil 

acesso para pessoas com deficiência, em rodovias, centros esportivos, parques do 

município e demais unidades administrativas públicas municipais de Cordeiro e dá 

outras providências”; Requerimento nº 61/2015 de autoria do Vereador Elielson Elias 
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Mendes; Requerimento nº 62/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Requerimento nº 63/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações 

nº 107 e 108/2015 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicação nº 

109/2015 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Indicação nº 110/2015 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva. Após, o Presidente concedeu a palavra 

ao Vereador inscrito Robson Pinto da Silva, que iniciou o seu pronunciamento dando 

saudações de boas vindas ao Vereador Elielson Elias Mendes. Em seguida, falou 

sobre o pedido de Ação Civil Pública contra a Rota, feito em maio de dois mil e 

quatorze, e convidou a todos para que comparecessem na audiência com o 

promotor que ocorrerá, no dia vinte de agosto, quinta-feira. Disse ainda que um 

abaixo assinado deveria ser feito para, posteriormente, dar entrada na Justiça com 

relação às tarifas das praças de pedágio de Cordeiro a Nova Friburgo, com intuito de 

diminuir o valor dessas tarifas, pois são abusivas. Após, falou com relação a sua 

visita na instituição da APAE, e da verba destinada ao CRAS que o município 

perdeu. Disse que essa verba vem específica para trabalhos no município. Em vista 

disso, solicitou que os vereadores se reunissem para saberem qual motivo dá 

origem a essa verba, e por que ela foi perdida. Após, falou do Projeto, que se 

encontra na Casa, do qual determina a retirada de quatro referencias do magistério 

municipal. Disse que esta Casa não tomará nenhuma medida que trará qualquer 

dano, nada que prejudique o município; e, que os vereadores discutirão bem esse 

Projeto antes da sua aprovação. Em aparte o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil 

disse que a questão do Social é por ser um programa do governo, e se não existe 

ação, isto é, se a verba não for aplicada em ações, a instituição deixa de receber 

essa verba, há um bloqueio dessa verba. Em seguida explicou que o posto de saúde 

do Manancial é um CRAS, e não um posto de saúde, pois o prédio é do CRAS. 

Finalizou dizendo que verba bloqueada e verba devolvida são devido à má 

administração. Retomando suas falas, o Vereador Robson Pinto da Silva disse que 

quanto à situação do professores, se existe uma ordem judicial, esta deve ser 

atendida. E, que espera que o Prefeito esteja tomando as medidas corretas com 

relação a isso. Após, questionou os gastos com a exposição, e que se o município 
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tem recurso para festas, então que não deve deixar de atender as necessidades da 

cidade. O Vereador Gil, novamente, fez uso da palavra dizendo que a Subsecretaria 

de Estado Nelma é uma pessoa séria, então que conseguirá reajustar o Social a ter 

suas ações, e conseguir sair dessa crise em que se encontra. O Vereador Robson 

voltou a se pronunciar e agradeceu a Academia Cecília Gym pelo brinde ofertado 

aos vereadores. Sequencialmente, relatou sobre um munícipe que necessitava de 

tubos para o conserto da rede de esgoto, contudo que o município alegou que faria o 

conserto, mas que esse munícipe teria que fornecer o material. Após, o Presidente 

pronunciou-se dizendo que, com relação aos tubos para o conserto da rede de 

esgoto, essa situação deve ser melhor analisada; pois, poderia ser um conserto 

dentro do domicilio desse munícipe devendo, nesse caso, ele próprio arcar com os 

tubos. Com relação ao Social, disse que o que está ocorrendo pode ser devido aos 

compromissos políticos com pessoas que não sabem administrar, e, dessa forma, 

acabam atrapalhando aquela pasta. No entanto, que, hoje, o social está bem 

representado pela Secretária Fátima. Em seguida, parabenizou a Academia Cecília 

Gym pelos trabalhos, e por levar o nome de Cordeiro para fora do país. Após, 

afirmou que esta Casa irá disponibilizar o áudio da Sessão Extraordinária, ocorrida 

no dia vinte de julho de dois mil e quinze, no site da Câmara até a próxima sexta-

feira. Depois, disse que esteve no Rio de Janeiro junto com a Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes e com Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, na 

Secretaria de Habitação, para solucionar a questão dos terrenos do Alto do Retiro, 

do Retiro, dos terrenos da CEHAB, também, para se resolver a questão da 

construção das casas. Concluiu dizendo que independente do gestor municipal não 

deixará de ajudar e de trazer melhorias para o município; e, que fez um oficio com 

relação a Companhia Independente que seria alocada no Parque de Exposição. 

Disse que se sentiu contente com o pronunciamento do Secretário Afonso Monnerat 

que, pela logística, brevemente, o município terá uma Companhia Independente 

dentro do Parque de Exposições. Agradeceu e parabenizou a todos que 

contribuíram para que esse feito viesse a se concretizar. O Vereador Robson usou 

da palavra dizendo que foi importante para essa conquista a audiência realizada, 
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nesta Casa, da qual se discutiu, a população e o Poder Público, a necessidade do 

aumento do policiamento na cidade. Após, o Presidente, novamente, se pronunciou 

falando sobre o alto índice de acidentes nos dois trevos da cidade. Disse que ele e a 

Vereadora Jussara estiveram com o Deputado Luis Martins falando sobre essa 

questão. Disse que a Rota fez melhorias no trevo de Macuco. Então, que fica 

indignado por nada ter sido feito nos dois trevos de Cordeiro. Falou também sobre o 

valor do pedágio, o alto valor das tarifas. E, que alguma coisa deve ser feita com 

relação a isso. Depois, se dirigiu ao Vereador Elielson e fez considerações com 

relação a indicação deste vereador que tratava dos banheiros da rodoviária. Após, 

usou da palavra o Vereador Elielson Elias Mendes dizendo que a sua indicação é 

para limpeza do banheiro adequadamente, e para se ter um funcionário sempre 

presente. Disse que ele não é limpo no período das onze horas às dezessete horas, 

pois não fica nenhum funcionário no local, e que o funcionário chega às dezessete 

horas apenas. Depois, falou sobre a Emenda do Deputado Federal Walney Rocha 

destinada a Cordeiro no valor de duzentos mil reais, no dia dois de dezembro de 

dois mil e treze. Disse que soube que essa verba já está à disposição do município; 

e que nesta sexta-feira ocorrerá a licitação para compra do ônibus e um carro para o 

CRAS. O Presidente fez uso da palavra dizendo que o Vereador Gil está 

acompanhando tudo isso, e que a licitação para compra dos ônibus e do carro 

ocorrerá sim nesta sexta-feira para quem quiser participar. Quanto ao Projeto de Lei 

do professores, que este já chegou a esta Casa e que será discutido profundamente 

em reuniões, das quais o Sr. José Luiz Guzzo participará, como representante do 

Sindicato. Disse, ainda, que é favorável a um plano de cargos e salários para todo 

funcionalismo municipal. Finalizou dizendo que esse Projeto será discutido para se 

chegar a melhor solução apresentada para o município. Ulteriormente, passou-se a 

Ordem do Dia, que constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto 

de Lei nº 33/2015 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foram 

aprovados por unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 

33/2015 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 061/2015 de autoria 
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do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Requerimento nº 062/2015 de autoria do Vereador Robson 

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

Requerimento nº 063/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade. Posteriormente, o Presidente colocou sob deliberação 

do Plenário os Requerimentos de Justificativa de ausência do Vereador Amilton Luiz 

Ferreira de Souza, e do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foram aprovados 

por unanimidade. Após, o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores 

para a Sessão ordinária a realizar-se no dia dezessete de agosto de dois mil e 

quinze às dezoito horas. Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata que vai 

assinada pelo Primeiro Secretario e pelo Presidente após a aprovação do Plenário.  

 

 

 

 

 

             Marcelo José Estael Duarte                                      Anísio Coelho Costa 

                       1º Secretário                                                           Presidente 


