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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZOITO DE  SETEMBRO 

DE DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezoito dias do mês de setembro 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. Faltou o Vereador Jader Maranhão. 

Havendo número Regimental, o Presidente justificou a ausência interinamente dos 

Vereadores Anísio Coelho Costa, Isaias Queiroz Mota e Amilton Luiz Ferreira de Souza, 

no início da Sessão, pois estavam em reunião com o Departamento jurídico da Casa 

para análise de alguns Projetos, e convidou o Vereador Gilberto Salomão Filho para 

compor a Mesa assumindo a Função de Primeiro Secretario interinamente. Após, 

agradeceu a presença da Sra. Regina Helena Ferreira Ponce, Presidente do Diretório 

Municipal do Partido PCdoB. Em seguida, 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: pareceres ao Projeto de Lei nº 079/2013 de autoria 

do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A abertura de vagas do concurso público e dá 

outras providencias”; pareceres ao Projeto de Lei nº 084/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Regulamenta a remuneração por regência provisória no 

âmbito da rede pública municipal de ensino, de acordo com os artigos 20 e 21 da Lei 

Municipal nº 385/91, revoga a Lei Municipal nº 1352/08 e dá outras providências”; 

indicação nº 230/2013 de autoria do Vereador Isaias Queiroz Mota; ofícios nº 010, 527, 

528, 540, 541 e 552/2013 do Poder Executivo; ofício nº 477 da Secretaria Municipal de 

Saúde; convite da Academia de Dança Cecília Gym; e, convite do Partido PCdoB. O 

Presidente agradeceu ao convite do Diretório Municipal do Partido PCdoB, e do 

Presidente do PR de Cordeiro. Após, o Presidente concedeu a palavra aos Vereadores 
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inscritos. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho Costa que iniciou seu 

pronunciamento agradecendo ao engenheiro do DER, Dr. Paulo Cesar, pela obra do 

DER que será licitada no próximo dia quinze de outubro, e ao consultor da UERJ, 

Rogério Feijó, por quem o Projeto da obra foi elaborado; e esta Casa pelas inúmeras 

discussões em relação a RJ 160, na conhecida “Curva do Janú”, com a licitação 

agendada para o dia quinze de outubro, salientando o Governo Estadual, através do 

Governador Sergio Cabral e seu Vice Pezão, sempre presentes nestas obras ajudando 

nas iniciativas e na qualidade de vida das pessoas do nosso Município. Falou, ainda, 

sobre o Ofício solicitando ao engenheiro do DER Dr., Paulo Cesar, em relação a RJ 160 

para que seja colocado um semáforo nesta localidade o que já está sendo 

providenciado, essa ação será de suma importância devido ao grande numero de 

acidentes nesta localidade. E, sobre a obra de construção do muro de contenção por 

trás do DER que será iniciada no dia trinta deste mês que fará com que o Município 

prospere, progrida e cresça. Após, discorreu sobre o Veto as Emendas Aditivas 

realizadas pelo Poder Executivo a Lei nº 1815/2013, que não pode entrar na Ordem do 

Dia em razão da Mensagem do Poder Executivo ter chegado incorreta a esta Casa. Por 

esta irregularidade, mesmo esta Casa sendo solidaria ao Hospital Antonio Castro 

infelizmente o Projeto teve que ser retirado da Ordem do Dia. E, salientou que o Veto 

do Poder Executivo sobre essa subvenção do Hospital seria mantido pela Casa. O 

Presidente fez uso da palavra dizendo que esta Casa está solidaria ao Projeto de 

subvenção do Hospital Antonio Castro, mas, como mais uma vez, ele veio com 

irregularidades, não poderiam aprovar um Projeto que estivesse irregular. Após, 

parabenizou o Governo do Estado, o Chefe do DER - Dr. Paulo Cesar - que está 

fazendo um trabalho louvável, e a todos os funcionários da décima oitava ROTA de 

Cordeiro, e ao Secretário de Defesa Civil de Cordeiro, o Sr. Rodrigo, que se empenhou 

com um laudo técnico tanto na obra do muro de contenção por trás do DER quanto 

para a que será realizada na “Curva do Janú”. O Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Mário Antonio Barros de Araújo que congratulou com as falas dos Vereadores 
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Anísio Coelho Costa e Robson Pinto da Silva e disse estar satisfeito com as conquistas 

em relação a essas obras tão solicitadas. Após, dirigiu-se ao Líder de Governo, o 

Vereador Isaias Queiroz Mota solicitando que este entrasse em contato com o 

Secretário de Obras para que viabilizasse o reparo da calçada da rua Antônio 

Gonçalves Ribeiro, em toda sua extensão, em especial no trecho que compreende o 

antigo “Andorinha” até a “Quitanda do Aclemar”, visto que as calçadas encontram-se 

desniveladas, o que causou até a queda de um idoso nesta semana; e, que 

posteriormente fará uma indicação para o reparo desta rua. Disse estar satisfeito com a 

noticia da colocação de um semáforo no cruzamento da na RJ 160 com a entrada da 

rua Antonio Gonçalves Ribeiro em razão dos inúmeros acidentes que já ocorreram 

neste local. Falou sobre a Indicação nº 078/2013 que propôs nesta Casa e será 

contemplado. Após, o Presidente discorreu sobre a importância da reunião realizada 

com o Prefeito e sua equipe técnica antes do inicio da Sessão para fins de 

esclarecimentos para aprovação com segurança do Projeto de suplementação que está 

sendo solicitado pelo Executivo. Após, usou da palavra o Vereador Elielson Elias 

Mendes que deu uma boa noite a todos, em especial, a Gilceia da CHEAB e a Regina 

Ponce, Presidente do Diretório Municipal do PCdoB. Após, discorreu sobre a 

construção do muro na rua Padre Andre Boaventura, pela solidariedade a nível 

estadual e municipal que resultou nesta conquista para a população de Cordeiro. Em 

seguida agradeceu ao Dr. Paulo Cesar que não mediu esforços para realização desta 

obra. Em aparte, o Vereador Anísio esclareceu que esta pavimentação não é na rua 

Padre Andre Boaventura, mas na RJ 160. Voltando a suas falas, o Vereador Elielson 

solicitou para que fosse feito um ofício, em nome de todos os Vereadores, para o 

responsável pelos Correios em nosso Município, vista que os moradores do Panair, não 

estão recebendo suas correspondências em suas residências, tendo que se 

deslocarem até o posto dos Correios mais próximo; tal ofício visa atender melhor a 

população de Cordeiro. O Presidente interveio para fins de esclarecimento dizendo que 

já existe um pedido na Diretoria dos Correios em Brasília para aumentar em três o 
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número de profissionais de carteiros efetivos. Mas, que esse Ofício será feito e que 

providenciará com a Secretaria da Casa em nome de todos os Vereadores. Em aparte o 

Vereador Anísio Coelho Costa demonstrou também a sua indignação, e disse que a 

conhecida Rua da Balança, que é o marco divisório entre os municípios de Cordeiro e 

Cantagalo, se o morador deste local por como sendo o seu endereço o município de 

Cantagalo a correspondência é entregue, porém se o morador por como sendo o seu 

endereço o município de Cordeiro, este terá que ir até o posto dos Correios das 

Lavrinhas para buscar sua correspondência. Após, o Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Isaias Queiroz Mota, pela Liderança de Governo, que solicitou a retirada e 

arquivamento do seu Projeto de Lei nº 071/2013 para que seja feita correção conforme 

o parecer dado pelo jurídico desta Casa. Após, o Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Anísio Coelho Costa para explicar os motivos pelos quais o Veto do Poder 

Executivo a Lei 1815/2013 foi retirado da pauta da Sessão. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que discorreu sobre a 

retirada do Veto a Lei 1815 do Poder Executivo da Sessão do dia, e sobre a 

importância da reunião realizada com o Prefeito antes do início da Sessão para a 

prestação de esclarecimentos quanto a suplementação do orçamento. Após, agradeceu 

a Contabilidade desta Casa que a seu pedido fizeram um levantamento em relação a 

todo orçamento dado no período compreendido entre dois mil e oito e dois mil e doze 

para que possa passar para população o que está sendo aprovado pela Câmara. Em 

face do exposto, e pela conclusão da Contabilidade desta Casa, o Vereador definiu que 

a suplementação requerida pelo Prefeito está em conformidade com as dos anos 

anteriores. E, está pedindo apenas esclarecimentos para saber no que está votando, 

mas sem o intuito de prejudicar a população. Após, o Presidente concedeu a palavra, 

na tribuna livre, ao Sr. Humberto Alencar Miranda Campos para falar sobre: “IV 

Conferência Estadual de Meio Ambiente”. O Presidente parabenizou o Sr. Humberto 

Alencar Miranda Campos pela sua atuação como cidadão e sua participação digna 

como representante do Poder Legislativo na referida Conferencia, e agora, como 
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membro do Conselho Municipal de Cultura. Ato contínuo passou-se a Ordem do Dia, 

que constou: em única discussão os pareceres e redação final o Projeto de Lei nº 

079/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão os pareceres e redação final o Projeto de Lei nº 084/2013 de autoria do 

Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Após, o Presidente agradeceu a 

presença do Sr Amilton Pegoraro, morador da rua Madalena Feijó, e disse que será 

reforçado ao Prefeito em ofício o calçamento e a construção da rede de águas pluviais 

para citada rua. Agradeceu a presença dos moradores desta rua, do Juninho da 

CEDAE, da Regina Ponce, enfim, agradeceu a presença de todos. O Presidente 

encerrou a Sessão às dezenove horas e trinta minutos convocando os Vereadores para 

a Sessão ordinária a realizar-se no dia vinte e três de setembro 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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