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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 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 Jose Estael Duarte, faltaram os 

Vereadores Gilberto Salomão Filho, Jader Maranhão, e Robson Pinto da Silva. 

Havendo número Regimental, o Presidente convidou o Vereador Mário Antonio 

Barros de Araujo para que ocupasse a Vice-Presidência; e, justificou a ausência dos 

Vereadores que faltaram. Após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata 

da Sessão anterior. Em seguida, colocou-a em única discussão. Usou da palavra o 

Vereador Mário Antonio Barros de Araujo dizendo que se congratulou com as falas, 

em ata, do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza e do Vereador Robson Pinto da 

Silva com relação as licitações. Após, disse que as licitações de maior interesse 

para o município devem ter prioridade, então, solicitou que o Executivo fosse mais 

ágil para que pudesse estar resolvendo, o mais rápido possível, a situação das 

licitações que dizem respeito ao transporte para os alunos. O Presidente colocou a 

ata em única votação a qual foi aprovada por unanimidade com a inserção das falas 

do Vereador Mário. Posteriormente, passou-se a leitura do expediente que constou: 

pareceres ao Projeto de Lei nº 15/2015 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “A concessão de gratificação especial para profissional na área de terapia 

ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências”; 

Requerimento nº 01/2015 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil; 

Requerimento nº 02/2015 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; 

Indicações nº 03 e 04/2015 de autoria do Vereador Marcelo Jose Estael Duarte; 
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Indicação nº 08/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 

Indicação nº 11/2015 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Indicação nº 

12/2015 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil; Ofício nº 410/2015 do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; e, Telegramas do 

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

única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 15/2015 de autoria do 

Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em única votação e 

redação final o Projeto de Lei nº 15/2015 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 01/2015 de 

autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil. Usou da palavra o Vereador 

Amilton Luiz Ferreira de Souza parabenizando o Vereador Gil pelo Requerimento 

proposto. E, reforçou a importância da vinda desta planilha, contendo os gastos com 

a exposição agropecuária, para esta Casa para que assim haja transparência e os 

valores possam ser repassados para população cordeirense. O Presidente também 

se pronunciou dizendo que essa planilha já havia sido solicitada verbalmente, mas 

que, agora, está sendo pedida oficialmente através desse Requerimento. Concluiu 

falando da importância de explanar essa planilha na Casa o que trará mais 

transparência aos trabalhos. Após, o Presidente colocou em única votação o 

Requerimento nº 01/2015 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 02/2015 de 

autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza. Usou da palavra o Vereador 

Mário Antonio Barros de Araujo parabenizando os Vereadores Gil e Amilton pelos 

Requerimentos apresentados, e disse que se congratula com eles. Após, o 

Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 02/2015 de autoria do 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida, o Presidente parabenizou a Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria 

Madalena Tavares Miranda, por ter encaminhado a Presidência desta Casa toda 

grade da Rede Municipal de Educação. Parabenizou, também, o Secretario Mauro 
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Alvim que junto com o Prefeito, Sr. Leandro Monteiro, e o Instituto Federal 

Fluminense instauraram cursos profissionalizantes dentro do Posto Zootécnico. 

Parabenizou, ainda, o ex-secretario Mario Alfredo por já ter, no passado, tentado 

implementar esses cursos. Após, pela liderança partidária, usou da palavra o 

Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil parabenizando, também, o Secretario Mauro 

Alvim pelo Projeto, assim como pelo critério de escolha dos alunos que foi por 

sorteio. Em seguida, parabenizou o Sr. Carlos Pinto que sempre esteve presente na 

Associação de Moradores do bairro Rodolfo. Posteriormente, solicitou um 

fortalecimento dos vereadores com relação a um oficio já protocolado pelo “Carlão” 

na Ampla com relação a manutenção da Rua Jacinto da Rosa Pinheiro. Após, 

solicitou a criação de uma Comissão de visitação aos bairros, ou, de ouvidoria para 

que pudesse estar nos bairros fazendo reuniões. Pediu o apoio dos demais 

vereadores para as associações; e, solicitou uma reunião, nesta Casa, com os 

Presidentes das associações de moradores. Após, o Presidente fez uso da palavra 

dizendo que a reunião pode ser marcada sim fora do horário das Sessões, pois 

assim se saberá a real necessidade de cada bairro. Após, pela liderança do PMDB, 

usou da palavra o Vereador Marcelo José Estael Duarte parabenizando o diretor do 

DER, Dr. Paulo, por suas ações que extrapolam as suas obrigações. Em seguida, 

solicitou ao Presidente para que pudesse fazer uma comitiva entre os vereadores e 

estes fossem saber com a ROTA se esta poderia estar fazendo qualquer tipo de 

contribuição para o hospital de Cordeiro, visto que é do seu conhecimento que a 

ROTA ajuda a outras instituições. Após, usou da palavra a Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes concordando com as falas do Vereador Marcelo, e 

dizendo, ainda, que esta é uma boa iniciativa. Antes de encerrar a Sessão, o 

Presidente parabenizou o Dr. Paulo pela sua atuação junto ao DER, pois vem 

contribuindo muito para o desenvolvimento do município. Após, disse que essa 

atitude da Rota é louvável, e que será feito um oficio direcionado a ROTA assinado 

por todos os vereadores. Finalizou comunicando a todos os vereadores a realização 
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da audiência pública de prestação de contas do Executivo que ocorrerá nesta Casa 

de Leis, no dia vinte e sete de fevereiro, às dez horas. O Presidente encerrou a 

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

de março 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.  
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