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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE 

JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 Silênio Figueira Graciano, faltaram os 

Vereadores Gilberto Salomão Filho, Jader Maranhão, e Marcelo José Estael 

Duarte. Antes de dar inicio a Sessão, o Presidente convidou o Vereador Mário 

Antônio Barros de Araújo para que ocupasse a Vice-Presidência, e o Vereador 

Silênio Figueira Graciano para que ocupasse a Primeira Secretaria. 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: 

pareceres e redação final do Projeto de Lei nº 57/2015 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Abertura de crédito especial em favor do FMDCA 

na Unidade Gabinete do Prefeito”; Projeto de Lei nº 58/2015 de autoria do Poder 

Executivo, que dispões sobre: “Autoriza o município de Cordeiro a ratificar o 

protocolo de intenções do consórcio intermunicipal de saúde da Região Serrana”; 

Requerimento nº 49/2015 de autoria da Comissão de Saúde; Ofício nº 272, 273, 

323 e 324/2015 - GP do Poder Executivo; e, Telegrama do Ministério da 

Educação. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Mário Antônio 

Barros de Araújo que iniciou o seu pronunciamento discorrendo sobre o Ofício nº 

261/2015 do INEA de Nova Friburgo. Disse que este veio em resposta a uma 

denuncia feita contra a Usina de Reciclagem de Lixo do município, e como ele 

era presidente da Comissão de Meio Ambiente na época o ofício veio direcionado 

a sua pessoa. Parabenizou o INEA de Nova Friburgo pela sua atuação, em 

seguida fez a leitura do oficio em questão. Após, solicitou a Secretaria da Casa 
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que providenciasse cópias desse ofício para todos os vereadores para que 

tomassem conhecimento. Finalizou parabenizando ao Prefeito e ao Secretario de 

Meio Ambiente do Município, e, novamente, ao INEA de Nova Friburgo pelo 

estado da Usina de Reciclagem de lixo de hoje. Sequencialmente, o Presidente 

parabenizou as falas do Vereador Mário, e passou a Ordem do Dia, que constou: 

em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 57/2015 de 

autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em única 

discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 57/2015 de autoria do 

Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 49/2015 de autoria da Comissão de Saúde, que foi 

aprovado por unanimidade. Posteriormente, o Presidente colocou sob 

deliberação do Plenário os Requerimentos de Justificativa de ausência dos 

Vereadores André Lopes Joaquim, e Mário Antônio Barros de Araújo, que foram 

aprovados por unanimidade. Em seguida, lembrou os vereadores sobre a reunião 

da Comissão de Saúde com os membros do Hospital Antonio Castro no dia vinte 

e três de junho de dois mil e quinze, terça feira, às quatorze horas; e, sobre a 

reunião com todos os vereadores, também no dia vinte e três de junho, terça 

feira, às quinze horas, e Marcelo Badini para analisarem a LDO. Após, encerrou 

a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no 

dia vinte e quatro de junho 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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