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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE MARÇO 

DE DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e quatorze, 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 os Vereadores 

Mário Antonio Barros de Araújo e Silênio Figueira Graciano. Havendo número 

Regimental, o Presidente convidou o Vereador Gilberto Salomão Filho para que 

ocupasse a Vice-Presidência, 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 e primeira votação ao 

Projeto de Lei nº 19/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Altera a 

redação do art. 36, § 1º da Lei nº 1495 de 20/04/2010 e dos artigos 87, 89 e 90 da 

Lei nº 354 de 14/12/1990 e dá outras providências”; pareceres e primeira votação ao 

Projeto de Lei nº 12/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe 

sobre “A instituição do Programa Municipal de Transporte de Universitários, e dá 

outras providências”; pareceres e primeira votação ao Projeto de Lei nº 17/2014 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Estabelece diretrizes 

a serem observadas na formulação da Política Municipal de Atendimento às 

pessoas com síndrome de autismo no município de Cordeiro e dá outras 

providências”; Indicações nº 17 e 23/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva; Indicação nº 22/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte; 

Ofícios nº 026 e 032/2014 do Poder Executivo; comunicado da Câmara dos 

Deputados; Inscrição para Tribuna Livre. Após, o Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador inscrito. Usou da palavra o Vereador Elielson Elias Mendes que iniciou o 

seu pronunciamento dando os seus pêsames pelo falecimento da sua tia Geralda, 

tia, também, do Luciano Ramos Pinto, ex Presidente desta Casa. O Presidente 
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pronunciou-se e pediu um minuto de silencio em razão do falecimento da Sra. 

Geralda Ramos de Jesus. Retomando suas falas o Vereador Elielson agradeceu ao 

Deputado Federal Walney Rocha que a seu pedido disponibilizou a quantia de 

duzentos mil reais para atender ao social de Cordeiro na compra de automóvel para 

servir a esta Secretaria; e, disse que no final de dois mil e doze ele destinou 

duzentos e cinqüenta mil para atenção básica na saúde. Agradeceu ao Secretário 

de Qualidade de Vida e Envelhecimento Saudável, Deputado Estadual Marcos 

Vinícios, que enviará um ônibus a Cordeiro para levar os freqüentadores da 

Academia da Terceira Idade para um evento no Rio de Janeiro; e, ao Governador do 

Estado, Sergio Cabral, por ter confiado esta Secretaria ao Marcos Vinicius. 

Agradeceu, também, ao Charlinhos do DER que colocou um banco e uma lixeira na 

praça do São Luiz – BNH, onde está instalada a Academia da Terceira Idade. Após, 

falou sobre o seu Requerimento protocolado nesta Casa, solicitando o seu 

pronunciamento na íntegra, que constou: “Presidente, eu queria dizer que o 

Requerimento que eu fiz a essa Casa, eu estou aguardando o posicionamento. Eu 

quero dizer para Vossa Exa. que esse Requerimento é a distribuição igualitária dos 

cargos e assessorias nesta Casa porque eu acho uma injustiça de um vereador ter 

três assessorias outro vereador ter uma; e, os valores, algumas pessoas tem 

assessores de dois e quinhentos, outros, de mil e quatrocentos, e, outros, de 

setecentos. Eu não acho justo! Mas, essa injustiça não é cometida dessa gestão. 

Quer dizer que isso já vem ao longo dos anos, e eu estou nesta Casa aqui... Eu não 

quero dizer que, desculpe da expressão, dizer que sou pai desse Requerimento, 

não. Quem está fazendo história aqui somos nós vereadores, somos nós que 

estamos fazendo história. Então, nós estamos aqui numa Câmara com 

transparência. Quero dizer que em matéria de tratamento entre os colegas 

vereadores o senhor nunca fez exceção a minha pessoa. Sempre que eu dependi 

de um carro aqui nesta Casa, eu sempre fui bem atendido. As secretárias, inclusive, 

da Casa sempre me trataram com maior respeito nas indicações, nos 

requerimentos, sempre vêm me ajudando. Então, Presidente eu não estou dizendo 
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aqui que é uma questão pessoal. Apenas eu quero que deixe registrado em ata, na 

íntegra, o meu pedido, que estou aguardando o Requerimento passar em Plenário 

se for derrubado ou não, eu apenas eu quero que passe. E, para deixar esclarecido 

aqui e registrado em ata que não é nada pessoal com Vossa Exa., nada pessoal 

com os colegas vereadores. Apenas acho que não é justo, isso não é justo não de 

agora. Se eu não me engano tem mais de doze ou quinze anos, inclusive, Vossa 

Exa., o Presidente sofreu, nesta Casa, no passado como outros vereadores também 

sofreram. Então, eu não sei até quanto tempo eu vou ficar aqui, eu queria que isso 

aí fosse apreciado com carinho pelo senhor, pelos colegas vereadores. É o que eu 

tinha para deixar registrado em ata.”. Após, o Presidente parabenizou o Sr. Marcos 

Vinícios e o Sr. Walney Rocha pelos serviços prestados ao município de Cordeiro 

com as Emendas. E, disse ao Vereador Elielson que o seu Requerimento só não 

tinha entrado ainda porque existe um TAC assinado na Casa que retrata também 

esse assunto, e leu um trecho deste documento com relação aos cargos, e queria 

um parecer jurídico para que pudesse lhe responder melhor. Disse que acha justo o 

pedido no Requerimento pelo Vereador e que fará o que puder para reparar as 

injustiças. Disse ainda que irá se reunir com os colegas da Mesa para que possam 

discutir melhor esse Requerimento, e na próxima semana estar colocando-o na 

Ordem do Dia. Em aparte o Vereador Anísio Coelho Costa agradeceu ao Deputado, 

acima mencionado, pelas emendas. Após, disse que é favorável a essa divisão 

igualitária solicitada no Requerimento, mas não para esse primeiro biênio e sim para 

o próximo porque não se pode legislar em causa própria. Em aparte o Vereador 

Gilberto Carlos Mendes Gil agradeceu ao Deputado Walney Rocha e ao Vereador 

Elielson. Disse que está acompanhando junto ao social para que esse recurso 

chegue, que é um microônibus e um veículo, pois será de grande importância, visto 

que o social só possui um veículo. Voltando a se pronunciar e finalizando suas falas 

o Vereador Elielson disse que assim que chegar o veículo quer estar presente para 

divulgar seu trabalho, pois os vereadores devem trabalhar e divulgar sim seus 

trabalhos. O Presidente concedeu pela liderança de governo do PC do B a palavra 
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ao Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil. Usou da palavra o Vereador Gilberto 

convidando a todos os vereadores para um encontro, na próxima segunda feira, dia 

trinta e um, às dez horas, com o Sr. Batista, Presidente Estadual do PC do B, na 

Prefeitura de Cordeiro. Após, o Presidente concedeu a palavra pela liderança de 

governo do PT ao Vereador Jader Maranhão. Usou da palavra o Vereador Jader 

discorrendo sobre as falas do Prefeito na Rádio, na qual divulgou a dívida contraída 

pela Prefeitura de dez milhões de reais. Então, solicitou um Requerimento para 

saber sobre o que se trata essa dívida. Falou ainda sobre a falta da merenda 

escolar e que logo após o carnaval poderia ter sido feita uma licitação emergencial 

para suprir esse problema, senão poderá ocorrer de todos os desmandos serem 

imputados ao governo anterior. E, solicitou que a Comissão de Eventos fizesse um 

Requerimento para saber dos gastos durante o carnaval para que as pessoas que 

prestaram serviço a prefeitura e ainda não receberam possam receber porque é 

direito deles, e que foi um serviço prestado durante o mandato do atual Prefeito. Em 

aparte o Vereador Anísio disse que é justo esse Requerimento com relação ao 

montante da dívida, pois se o Prefeito assumiu é para assumir também as 

responsabilidades do Governo anterior. O Presidente pronunciou-se dizendo que 

fará um ofício em conjunto da Câmara encaminhando ao Executivo e a Secretária 

de Educação cobrando providencias a respeito da merenda escolar. E, com relação 

ao ofício dos dez milhões que já foi feito um ofício em nome da Câmara, mas que 

ainda não foi respondido; e, que acharia melhor fazer através de Requerimento, pois 

é um assunto que interessa a Câmara, mas muito mais a população. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Marcelo José Estael Duarte que parabenizou o 

Vereador Jader pelas palavras, mas que o carnaval foi contratado pelo ex-prefeito e 

pago quase que noventa por cento por ele, então que a Comissão de Eventos 

poderia fazer uma reunião amanhã. Após, o Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que disse que se a licitação foi feita 

realmente de maneira correta acredita que eles irão receber, pois é feito um 

empenho de qualquer evento, antes que aconteça, e o motivo dessas pessoas ainda 
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não terem recebido tem que ser visto. Então, se for o caso, que a Comissão de 

Acompanhamento de Promoção e Eventos fará um Requerimento e que a resposta 

será dada no Plenário para que a população possa ter conhecimento do que está 

acontecendo. Disse, também, que esteve hoje com a Secretária de Educação e 

segundo ela o problema da merenda escolar já está sendo resolvido. Finalizou suas 

falas dizendo, também, que foi ao Rio, ontem, com o Prefeito e apresentou a ele o 

Secretário de Esporte do Estado. Após, o Vereador Jader agradeceu ao Deputado 

André Lazaroni pelos serviços prestados ao Município. Usou da palavra o Vereador 

Marcelo parabenizando o Deputado Federal Washington Reis pelo caminhão 

disponibilizado ao corpo de bombeiros. Ato contínuo passou-se a Ordem do Dia, 

que constou: em única discussão os pareceres ao Projeto de Lei nº 19/2014 de 

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

discussão o Projeto de Lei nº 19/2014 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão os pareceres ao Projeto de Lei nº 

12/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade; em primeira discussão o Projeto de Lei nº 12/2014 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão o parecer ao Projeto de Lei nº 17/2014 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em primeira discussão o Projeto 

de Lei nº 17/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado 

por unanimidade. Após, o Presidente concedeu a palavra na Tribuna Livre ao Sr. 

Vinicius Melo de Macedo para falar sobre: “Proibição de ônibus e vans no centro da 

cidade de Nova Friburgo”. Antes de encerrar a Sessão o Presidente pronunciou-se o 

que consta na íntegra: “Que a Comissão de Educação poderia se reunir, pois seria 

de fundamental importância e depois a gente passaria para as outras, para que se 

faça diligencia em todas as escolas municipais. E, que a gente monte um processo 

até para colaborar com o Poder Executivo Municipal e com a população. Saber, 

fazer um levantamento, como é que vão as condições das salas de aula, o número 

de alunos, se está comportando, se existe falta de professores, se as condições das 
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escolas estão dignas para atender a população, ouvir os diretores, funcionários, pais 

de alunos, e a gente formar tipo um processo e encaminhar depois esse relatório ao 

Executivo e a Secretaria de Educação, se existe algo, para a gente tomar as 

providencias, acho, que seria de grande importância, e a gente poderia depois 

passar isso, também, aos demais, a Comissão de Obras, mas que a gente pudesse 

iniciar aí com a Educação, acho que seria de grande importância a gente dar um 

prazo de quarenta dias para licitar. Acho que seria de grande importância até para 

colaborar com o Executivo porque a Câmara está cumprindo o papel dela de 

fiscalizar, e, também, levando ao conhecimento da Secretaria de Educação e do 

Prefeito em exercício o que tem que ser mudado e o que tem que ser modificado. 

Então, o Sr. Jader que é o Presidente e os outros membros da Comissão de 

Educação que a gente possa estar se reunindo na próxima sexta feira à tarde para 

que a gente possa ver como é que a gente pode dar inicio a esse processo.”. Usou 

da palavra o Vereador Jader solicitando que fosse na segunda. O Presidente acatou 

a solicitação do Vereador Jader. Finalizando suas falas o Presidente disse na 

íntegra: “Então, na segunda, por volta de quatro, tá bom. E, eu vou pedir para entrar 

em contato com os demais.”. Após, encerrou a Sessão convocando os Vereadores 

para a Sessão ordinária a realizar-se no dia trinta e um de março de dois mil e 

quatorze 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. 

 

 

 

Anísio Coelho Costa                             Robson Pinto da Silva 

                      1º Secretário                                                  Presidente 


