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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE UM DE MARÇO 

DE DOIS MIL E DEZESSEIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte um dias do mês de março de dois mil e dezesseis, 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 Silênio Figueira 

Graciano. O Presidente deu por aberta a Sessão, e agradeceu a presença do Sr. 

Coronel PM Carlos Eduardo Espanha Matt e do Sr. Tenente Coronel Francisco 

Mieles Neves Novaes. Em seguida, convidou-os para que ocupassem a Bancada 

dos Vereadores. Sequencialmente, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da 

Ata da Sessão Ordinária do dia quatorze de março de dois mil e dezesseis, e 

colocou-a em única discussão. O Presidente manteve a palavra retificando que 

as árvores não eram dentro do Adro da Igreja, mas sim na calçada. Após, usou 

da palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes dizendo que o 

questionamento não é dos alunos, o questionamento para não se apresentar 

uma declaração é do Sr. Zé Mário. Disse ainda que o nome correto do médico 

neurologista contratado é Dr. Marcelo Pinaud. Posteriormente, o Presidente 

colocou a ata em única votação, a qual foi aprovada por unanimidade de acordo 

com as retificações solicitadas. Em seguida, o Presidente solicitou ao Secretário 

que fizesse a leitura da ata da sessão Ordinária do dia dezesseis de março de 

dois mil e dezesseis, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Após, o 

Presidente convidou a Vereadora Jussara para que procedesse a entrega da 

Moção de Aplausos de sua autoria ao Sr. Coronel PM Carlos Eduardo Espanha 

Matt, e ao Sr. Tenente Coronel Francisco Mieles Neves Novaes. Passou-se a 

leitura do expediente que constou: Pareceres ao Projeto de Lei nº 22/2016 de 
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autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A alteração do art. 3º da Lei 

Municipal nº 2052, de 14 de março de 2016 e dá outras providências”; Projeto de 

Lei nº 23/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Promove a 

equiparação salarial dos profissionais enfermeiros municipais e dá outras 

providências”; Pareceres ao Projeto de Lei nº 24/2016 de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre “Altera o artigo 1º da Lei nº 1627/2011 de 03 de 

agosto de 2011 e dá outras providências”; Pareceres ao Projeto de Lei nº 

25/2016 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “A concessão de auxilio 

alimentação aos servidores comissionados da Câmara Municipal de Cordeiro”; 

Pareceres ao Projeto de Lei nº 101/2015 de autoria do Vereador Marcelo José 

Estael Duarte, que dispõe sobre “Institui a Semana Municipal do Assistente 

Social a ser comemorado na terceira semana do mês de maio e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 21/2015 de autoria do Vereador Marcelo José 

Estael Duarte, que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo a instituir no 

município de Cordeiro a Virada da Saúde a ser realizada na semana do dia 07 de 

abril – Dia Mundial da Saúde”; Requerimentos nº 15 e 16/2016 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 14 e 15/2016 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva. Ato contínuo passou-se a Ordem do Dia, que 

constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

22/2016 de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade, 

em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 22/2016 de 

autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 24/2016 de autoria da 

Mesa Diretora, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão, 

votação e redação final o Projeto de Lei nº 24/2016 de autoria da Mesa Diretora, 

que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres 

ao Projeto de Lei nº 25/2016 de autoria da Mesa Diretora, que foram aprovados 

por unanimidade; em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 
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25/2016 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 101/2015 de autoria 

do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foram aprovados por unanimidade; 

em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 101/2015 de 

autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 15/2016 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão e votação o Requerimento nº 16/2016 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. Após, 

colocou sob deliberação do Plenário os Requerimentos de justificativa de 

ausência a sessão dos Vereadores Gilberto Salomão Filho, Jader Maranhão, e 

Marcelo José Estael Duarte, que foram aprovados por unanimidade. 

Posteriormente, o Presidente parabenizou o Vereador Robson Pinto da Silva, 

como Presidente da Comissão de Defesa da Pessoa Portadora de Deficiência, 

pelo dia da Síndrome de Down. Parabenizou o amigo “Tie”, assim como a todos 

que possuem Síndrome de Down. Após, o Presidente convocou os membros da 

Comissão de Defesa e Proteção dos Animais para estarem na Câmara, amanhã, 

terça-feira, dia vinte e dois de março de dois mil e dezesseis, às nove horas, 

Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil, Presidente, Vereador Silênio Figueira 

Graciano, Vice-Presidente, e, Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, 

Membro. E, que em seguida iriam ao canil municipal. O Presidente justificou a 

sua ausência nesta reunião devido a um compromisso na cidade do Rio de 

Janeiro, contudo que seria representado pelo seu assessor Hugo. Usou da 

palavra a Vereadora Jussara dizendo que também não poderá estar presente, 

pois terá que ir a Nova Friburgo ver seu filho que se encontra hospitalizado. 

Após, o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 

Sessão ordinária a realizar-se no dia vinte e três de março de dois mil e 

dezesseis às dezoito horas. Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

 

4 

 

que vai assinada pelo Primeiro Secretario e pelo Presidente após a aprovação do 

Plenário. 

 

 

 

 

          Marcelo José Estael Duarte                                             Anísio Coelho Costa 

                     1º Secretário                                                                  Presidente 


