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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA NOVE DE OU TUBRO DE 

DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e treze, 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 Robson Pinto da Silva e 

Secretariada pelo Vereador Anísio Coelho Costa, faltaram a os Vereadores Almir 

Lopes da Silva e Jader Maranhão. Havendo número Regimental, o Presidente 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior a qual foi lida 

e aprovada por unanimidade. Após, passou-se a leitura do expediente que constou: 

segunda votação e redação final ao Projeto de Lei nº 095/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Abre crédito suplementar por assinatura de convênio 

no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Cordeiro”; Projeto de Lei nº 

103/2013 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre “A 

obrigatoriedade da realização do Teste da Linguinha em todos os recém nascidos 

no município de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 104/2013 de 

autoria do Vereador Isaias Queiroz Mota, que dispõe sobre “Regulamenta a refeição 

para o acompanhante dos idosos a partir de 60 anos, o acompanhante das 

parturientes e o acompanhante das crianças, internados nos hospitais da rede 

municipal e privada, e dá outras providências”; Requerimento nº 66/2013 de autoria 

do Vereador Marcelo José Estael Duarte; Requerimento nº 67/2013 de autoria do 

Vereador Gilberto Salomão Filho; Requerimento nº 68/2013 de autoria do Vereador 

Amilton Luiz Ferreira de Souza; Indicação nº 251/2013 de autoria do Vereador 

Marcelo José Estael Duarte; Indicações Nº 252 E 253/2013 de autoria do Vereador 

Isaias Queiroz Mota; Ofício nº 603/2013 do Poder Executivo; Ofício s/nº do PTB – 

Partido Trabalhista Brasileiro. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores 
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inscritos. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho Costa que iniciou seu 

pronunciamento falando sobre a sua indignação com relação à faixa amarela. Falou 

sobre a indicação feita pelo Vereador Mario Antonio Barros de Araújo sobre o 

assunto e da sua importância, falou também sobre o estacionamento rotativo de 

vinte minutos que seria útil. Mas que está mais indignado é com a faixa amarela em 

frente ao Clube Social Cordeirense, pois acredita que foi pintada a pedido de algum 

morador; assim em favorecimento deste e não para atender a comunidade como um 

todo. Após, disse que também estava indignado com o descaso do uso do direito 

público com a pintura e repintura das placas da RJ 160 no sentido trevo do 

município de Cordeiro até Cantagalo e na chegada pelo Café Porto Novo. Em aparte 

o Vereador Isaias Queiroz Mota disse também estar indignado com a faixa amarela 

na Rua Moacyr Laport Leitão, pois, neste lugar, tem estacionamento rotativo de 

vinte minutos e muitos trabalhadores e moradores estão sendo prejudicados, então 

quer solicitar ao Secretário de Trânsito a retirada desse estacionamento rotativo. 

Retomando suas falas o Vereador Anísio disse que também se indignou com a 

colocação das placas de curva sinuosa, por ser outro descaso com o dinheiro 

público, pois estas estão sendo colocadas em trechos curtos entre uma e outra, e 

em locais desnecessários. Após, se reportou a Comissão de Transporte para que 

fiscalizem os taxistas, pois eles têm a autorização das suas concessões e não 

participam dos serviços que eles prestam, visto que entre as vinte e três horas e 

trinta minutos a meia noite aproximadamente não tem mais nenhum taxista no 

ponto, ficando algumas pessoas, como estudantes e pessoas que trabalham fora do 

Município, sem esse meio de transporte para retorno as suas residências. Já que os 

taxistas ganharam o direito de concessão, então devem estar no ponto até um 

pouco mais tarde. Em aparte o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza disse que 

possui algumas respostas do Executivo que obteve através de Requerimentos que 

fez sobre esse assunto, e é o caso de se reunirem depois para verificarem o porquê 

de estar acontecendo isso já que existe o ponto. O Vereador Anísio terminou suas 
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falas dizendo que as demais reclamações de moradores que tinha para abordar, 

deixaria para a próxima Sessão em razão do seu tempo na Tribuna estar se 

esgotando, e não quer ir contra ao Regimento Interno da Casa. Usou da palavra o 

Vereador Mário Antonio Barros de Araujo que iniciou seu pronunciamento pedindo a 

colaboração de todos os demais Vereadores com a sua indicação sobre a pintura de 

uma faixa amarela em um dos lados da Rua Antonio Gonçalves Ribeiro, e justificou 

a proposição desta. Em aparte o Vereador Anísio disse que ele fica indignado é com 

relação à faixa amarela pintada na Rua do “Morro da Piscina”, pois não existe um 

fluxo intenso de veículos para justificar essa faixa amarela. Em aparte o Vereador 

Isaias disse que concorda com o Vereador Mario, contudo discorda do Secretário, 

pois ele colocou na Rua Antonio Soares Ribeiro duas vagas na faixa amarela, 

assim, tirando essa duas vagas acabou tirando quatro. Retomando suas falas o 

Vereador Mario disse que o Deputado Júlio Lopes, e, sua equipe, colocou-se a 

disposição para vim a essa cidade para fazer um estudo técnico sobre o assunto. 

Então, solicitou ao Líder de Governo para que leve essas questões ao Prefeito. 

Após, usou da palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que iniciou seu 

pronunciamento direcionando-se ao Líder de Governo dizendo que hoje fez um 

levantamento dos seus requerimentos; e pediu para que esse levasse ao 

conhecimento do Executivo para que providencie o Edital de Licitação da empresa 

que faz hoje a entrega de cestas básicas, o Edital de licitação da empresa, Farmácia 

São Luiz, que faz o fornecimento dos remédios para o Posto de Saúde, como 

também o Edital de licitação da empresa que ganhou a licitação para compra de 

materiais de construção. Isso para que se tenha o conhecimento se estas estão 

cumprindo o que estava previsto no Edital, se está tudo correto. Após, falou sobre o 

Requerimento que reiterou através de Ofício que fez a Secretaria de Saúde, 

solicitando o nome dos pacientes com seus respectivos medicamentos, mas que até 

a presente data não obteve resposta. Em aparte o Vereador Isaias disse que em 

relação aos Requerimentos 049 e 060/2013 sobre os medicamentos o prazo 
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vencerá no dia onze de outubro, e se forem esses os requerimentos que o Vereador 

Amilton está mencionando o prazo para resposta ainda vencerá. O Vereador 

Amilton disse que quanto a prestação de constas já havia passado para o Vereador 

Isaias na Sessão passada. Em aparte o Vereador Isaías disse que o requerimento 

042/2013 sobre a Exposição Agropecuária está com a Sra. Dorothéia e irá amanhã 

ao Executivo, novamente, para ter uma resposta. Em aparte o Vereador Mário falou 

sobre um senhor que o abordou dizendo que a Prefeitura gastará trinta e cinco mil 

reais com shows na festa que ocorrerá no próximo final de semana, enquanto a 

saúde está um caos, então que prometeu a esse senhor que iria fazer uma 

reclamação na Casa sobre sua indignação. O Vereador Amilton disse que, quanto a 

festa que o Vereador Mario mencionou, ele ficou chateado não só pelo momento em 

que passa o Município, mas porque os Vereadores são mal informados, visto que o 

Prefeito não veio até esta Casa para dizer como irá proceder nesse evento; e que 

ainda não prestou contas da Exposição Agropecuária realizada este ano. E, quer 

saber como estão sendo feitos os pagamentos, e sobre as verbas utilizadas para o 

evento. Que os Vereadores têm que tomar uma providência, pois existe 

irregularidade neste Governo, e que irá chegar até elas, mas que ainda não tem as 

provas. Disse que quer cobrar do Executivo e para isso não quer ter vinculo com o 

Governo, pois está aqui para fazer o que é certo para o legislativo. Em aparte o 

Vereador Anísio disse que os Vereadores irão “debruçar” sobre o Projeto do PPA, e 

que irão amarrar este Projeto para seja feito um bom trabalho com o PPA. O 

Vereador Amilton solicitou ao Presidente que oficializasse o Executivo para que a 

Comissão de Acompanhamento de Promoções e Eventos desta Casa possa 

acompanhar de perto esse evento, pois ele está sendo feito com verba do 

Executivo. Em aparte o Vereador Mário disse que no prospecto da festa não fala de 

apoio da Prefeitura, mas sobre a realização do evento pela própria Prefeitura, então 

de inteira responsabilidade da Prefeitura. Em aparte o Vereador Anísio disse que a 

Prefeitura não tem autonomia de realizar esse evento, ela tem autonomia de apoiá-
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lo. O Vereador Amilton solicitou que seja feita uma Audiência Pública sobre a 

Exposição Agropecuária. Em aparte o Vereador Mario discorreu sobre os ingressos 

que estão sendo vendidos que foram os utilizados na Exposição de Macuco, então 

não está entendendo nada. O Vereador Amilton disse que esse é mais um dos 

motivos que têm os Vereadores para se unirem e fiscalizar; então, solicitou uma 

reunião em seu gabinete com todos os Vereadores para analisarem os documentos 

que se encontram em sua sala, e se for o caso instaurar uma CPI para que possam 

investigar. O Presidente sugeriu que as Comissões façam um relatório junto com o 

Jurídico da Casa e traga para Presidência da Câmara para que possam discutir, e 

se for o caso instaurar uma CPI. Em aparte o Vereador Isaias perguntou ao 

Vereador Mário como ele obteve essa informação da venda dos ingressos porque 

ele, como Líder de Governo, não tem nenhuma informação com relação a esse 

assunto. Em resposta o Vereador Mário disse que acha impossível o Vereador 

Isaias na qualidade de Líder de Governo não saber da organização desse evento, e 

que não traz para essa Casa mentiras. Então, em resposta o Vereador Isaias disse 

que irá buscar esclarecimentos. O Vereador Amilton encerrando suas falas culpou a 

má Administração do Executivo por tudo que está ocorrendo, e disse que o Líder de 

Governo está mal informado e por isso pagando por algo que não tem culpa. Após, 

usou da palavra o Vereador Elielson Elias Mendes que iniciou seu pronunciamento 

mandando um abraço a Vereadora Jussara Barrada, que se encontra licenciada do 

cargo, a qual considera muito; e que está feliz pela oportunidade de representar o 

Município. Após, disse que comunga com os mesmo pensamentos do Vereador 

Amilton e do Presidente desta Casa para que haja uma reunião para a apreciação 

dos documentos para depois darem uma conclusão, pois devem se basear em 

documentos e não levantar suspeitas. Após, disse que recebeu no Município o 

Bruno com o seu motorista Andrade, que representa o instituto de Idéias do Rio de 

Janeiro, para escolha do melhor local para instalação da Academia da Terceira 

Idade, e o Vereador pediu para que a Academia fosse, se possível, realizada no 
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bairro São Luiz por razão do referido bairro ter poucas opções de lazer. Após, disse 

que quer trazer recursos por intermédio do Marcus Vinicius, que é Secretario do 

Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, e do Deputado Federal Walney 

Rocha, então que poderá trazer mais recursos para cidade de Cordeiro. Após, 

parabenizou o Presidente da Casa e o Vereador Anísio pelos recursos já trazidos 

por estes para o Município. Em seguida, mencionou que hoje é o Dia Nacional dos 

Correios. E, parabenizou a todos os funcionários dos Correios. Após, reivindicou que 

não há mais condições dos moradores do loteamento Ferreirinha e Campanati terem 

que vim buscar suas correspondências em Cordeiro. Então, solicitou uma Audiência 

Pública sobre os Correios. Após o Presidente disse que há um pedido da Câmara 

no gabinete do Deputado Hugo Leal sobre os Correios, para atender as 

necessidades de nossa cidade. O Vereador Elielson finalizou suas falas 

agradecendo ao Governo do Estado, Governador Sergio Cabral e seu vice Pezão 

pelas obras que serão realizadas. Após, o Presidente justificou as ausências dos 

Vereadores Almir Lopes da Silva e Jader Maranhão. Em seguida, falou que serão 

disponibilizadas no site da Câmara as proposições que serão deliberadas no 

Plenário da Câmara, num prazo de quarenta e oito horas, prazo este que se 

encontra determinado no art. 103 do Regimento Interno, mas que será reajustado. 

Após, solicitou aos Vereadores para que seja feita uma Moção de Aplausos ao 

Assessor Humberto Alencar Miranda Campos. E, que irá marcar uma Audiência 

Pública para o início do mês de novembro para discussão do PPA, para que a 

população possa estar participando. Ato contínuo passou-se a Ordem do Dia, que 

constou: em segunda discussão e redação final o Projeto de Lei nº 095/2013 de 

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

e votação o Requerimento nº 066/2013 de autoria do Vereador Marcelo José Estael 

Duarte, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 067/2013 de autoria do Vereador Gilberto Salomão Filho, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 
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068/2013 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que foi aprovado 

por unanimidade. Agradeceu ao trabalho do Vereador Elielson Elias Mendes que em 

pouco tempo na Casa têm buscado muitos recursos em prol do município de 

Cordeiro. O Presidente encerrou a Sessão às vinte horas e cinco minutos 

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

outubro de dois mil e treze às dezoito horas. Nada a mais para constar lavrei a 

presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente após a aprovação do 

Plenário.  
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