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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUATRO DE MAIO DE DOIS 

MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quatro dias do mês de maio 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 Mário Antônio Barros de Araújo, faltaram os Vereadores 

Marcelo Jose Estael Duarte, e Silênio Figueira Graciano. Havendo número 

Regimental o Presidente deu por aberta a Sessão e convidou o Vereador Mário 

Antonio Barros de Araujo para que ocupasse a Primeira Secretaria. Em seguida, 

convidou a todos para que de pé cantassem o Hino Nacional. Após, pediu um 

minuto de silencio em razão do falecimento do ex-vereador desta Casa e ex-prefeito 

de Macuco, Sr. Rogério Bianchini, e do falecimento do munícipe Sr. Joelbio Miranda. 

Posteriormente, 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 40/2015 de autoria Do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que dispõe sobre “A obrigatoriedade da divulgação de listagens de 

pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames, receituários 

médicos e cirurgias na rede pública do município de Cordeiro e dá outras 

providencias”; Requerimento de justificativa de ausência do Vereador Gilberto 

Salomão Filho; Requerimento de justificativa de ausência do Vereador Jader 

Maranhão; Indicação nº 67/2015 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; 

Indicação nº 69/2015 de autoria do Vereador Mário Antônio Barros de Araújo; 

Convite do Conselho Comunitário de Segurança do município de Cordeiro – RJ. O 

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

Vereador Mário Antônio Barros de Araújo que iniciou o seu pronunciamento 
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discorrendo sobre a Indicação de sua autoria lida na Sessão, e disse que o aumento 

do policiamento amenizaria os problemas do município com qualquer tipo de crime. 

Então, solicitou ao Presidente um ofício, assinado por todos os vereadores, e 

endereçado ao Prefeito para que essa Indicação receba um peso maior. Após, 

comentou que é de conhecimento de todos a necessidade de redução de orçamento 

a nível de Estado, consequentemente de todos os municípios do nosso Estado. E, 

que a Secretaria de Segurança, através do Secretário Beltrame, reduziu a título de 

contenção de despesa os programas de governo de sua Secretaria. Disse que 

reconhece a dificuldade da Secretaria de Segurança de Estado, e a dificuldade do 

Comandante do 11º Batalhão. Contudo, que é questionado sobre a possibilidade de 

trazer uma Unidade policial para Cordeiro, e o que o deixa mais triste é a sensação 

de insegurança. Disse que não é contra festividade alguma, mas que quer chamar a 

atenção de todos para o que é prioridade. Em seguida, pediu ao Presidente que 

encaminhasse um oficio ao Executivo para que este possa estar colocando dois 

homens durante o dia e dois homens durante a noite nas ruas visando aumentar a 

segurança no município. Após, deixou o seu pesar a família do Sr. Rogério 

Bianchini, falecido, e a família do Joelbinho, falecido. O Presidente pronunciou-se 

sobre a audiência pública, solicitada pelo Vereador Robson Pinto da Silva, 

Presidente da Comissão Temporária de Segurança Pública e Combate as Drogas, e 

disse que será realizada por esta Casa. Contudo, que fará também um oficio ao 

Executivo solicitando o aumento do policiamento para suprir essa escassez. Em 

seguida, falou sobre a reunião do Conselho de Segurança que ocorrerá amanhã às 

dezoito horas no Centro Cultural Ione Pecly, e solicitou que os vereadores 

participassem. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador inscrito para 

Tribuna Jader Maranhão que iniciou o seu pronunciamento discorrendo sobre a 

reunião, que ocorreu na semana passada, com os professores, sobre o corte dos 

salários e das gratificações. Desculpou-se por não poder estar presente, mas que se 

informará a respeito e trará essas informações para próxima Sessão. Em seguida, 
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afirmou que o Governo está desorganizado e os vereadores têm que analisar os 

Projetos de Lei do Executivo com mais critério. O Presidente usou da palavra 

esclarecendo que a reunião com os professores não foi sobre gratificações, mas 

sobre o aumento de 6.82 que alguns professores não receberam e por isso estão 

pleiteando na justiça. Esclareceu também que os vereadores não aprovaram 

nenhuma gratificação. Retomando suas falas, o Vereador Jader questionou a falta 

do pão, do gás e da água no CAPS. Falou ainda com relação aos canais de TV que 

não funcionam. Disse que a maioria da população possui apenas dois canais de TV 

há anos e que uma providencia deve ser tomada com relação a isso. Após, 

questionou a falta de Liderança de Governo. E, solicitou que fosse indicado o nome 

de algum vereador para exercer essa função. Em seguida, questionou o Programa 

de Radio do Elenio dizendo que ele fala muito sobre ações do Governo e cita em 

suas falas “os vereadores”, entretanto que ele é um vereador que sempre cobrou 

bastante ações do Governo. Finalizando, solicitou ao Presidente cópia da Prestação 

de Contas da Exposição passada para que ele pudesse analisar e fiscalizar a 

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

Barros de Araújo que falou sobre a dificuldade para se corrigir os canais de TV; que 

esteve com o Prefeito conversando sobre isso, e que o Prefeito mencionou que 

estava buscando soluções para esse problema. Após, fez questionamentos sobre o 

programa de Radio do Elenio. Posteriormente, o Presidente usou da palavra 

dizendo que fará um ofício ao Executivo para solucionar a questão dos canais de 

TV. Com relação a Radio do Elenio, que não poderia interagir sobre isso. E, com 

relação às cópias solicitadas pelo Vereador Jader, disse que é um Requerimento do 

Vereador Gil, então se ele autorizar que poderá fazê-las. O Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que autorizou as cópias solicitadas 

pelo Vereador Jader. Disse ainda que não se pronunciou sobre esse documento 

porque está analisando-o. Após, falou que a questão da redução do salário dos 

professores é bem complexa. E, que a Comissão de Educação irá pedir ao sindicato 
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toda documentação para possam analisá-la, e verem aonde o Legislativo poderá 

interagir. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Jader que disse que 

essa questão dos professores é de fato complexa, contudo espera que não haja 

redução dos salários. Após, o Presidente pronunciou-se dizendo que amanhã não 

poderá estar presente na reunião do Conselho e que espera a compreensão de 

todos; disse que também não estará na reunião de quarta feira, pois assumiu outros 

compromissos. Posteriormente, colocou sob deliberação do Plenário o 

Requerimento de Justificativa de ausência do Vereador Gilberto Salomão Filho, que 

foi aprovado por unanimidade; e o Requerimento de Justificativa de ausência do 

Vereador Jader Maranhão, que também foi aprovado por unanimidade. Em seguida, 

o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão ordinária 

a realizar-se no dia seis de maio 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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