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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SEIS DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos seis dias do mês de outubro 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. Faltou o Vereador Gilberto Carlos 

Mendes Gil. Havendo número Regimental, o Presidente convidou a todos para que de 

pé cantassem o Hino Nacional e, em seguida, solicitou ao Secretário que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão anterior; e como a Vereadora Jussara havia solicitado, na 

sessão anterior, que a ata constasse na íntegra, o Presidente colocou sob deliberação 

do Plenário a dispensa da leitura da ata na íntegra, que foi aprovado por unanimidade. 

Na sequência, colocou a ata em única votação, que foi aprovada por unanimidade. 

Após, passou-se a leitura do expediente que constou: pareceres ao Projeto de Lei nº 

072/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A alteração da redação da 

Lei nº 1305/2007 em seu art. 2º e a Lei nº 1687/2012 em seu art. 1º e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 080/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Estima a receita e fixa a despesa do município de Cordeiro para o exercício 

financeiro de 2015”; pareceres ao Projeto de Lei nº 071/2014 de autoria do Vereador 

Marcelo Sardinha, que dispõe sobre: “Institui na rede municipal de Cordeiro o programa 

de valorização do profissional na educação “Professor do Ano” em cada unidade 

educacional”; Requerimento nº 055/2014 de autoria do Vereador Marcelo Sardinha; 

Requerimento nº056/2014 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 

Indicação nº 094/2014 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Ofício nº 

039/2014 do Sindcor. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador inscrito, Anísio 

Coelho Costa, que se pronunciou agradecendo, em nome do Governador Pezão, do 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

2 

 

PMDB e do Vereador Marcelo, a todos os eleitores do município de Cordeiro que 

concederam seu voto ao Governador Pezão. Agradeceu também a todos que confiaram 

no seu trabalho e no trabalho do Vereador Amilton Biti e da Vereadora Jussara, os 

quais estavam representando o Deputado Federal Marco Antônio Cabral e pelos 

seiscentos e setenta votos concedidos ao Deputado no nosso município. Agradeceu a 

todos que contribuíram com os quinhentos e seis votos para o Deputado Bernardo 

Rossi, o qual já trouxe emendas para o nosso município, como, por exemplo, a Van que 

faz transporte para a Secretaria Municipal de Saúde, o ônibus da Educação, que faz 

transporte de alunos, bem como o projeto da Terceira Idade. Agradeceu, em nome do 

Deputado, a todos que lhe ajudaram nessa caminhada. O Presidente parabenizou o 

Deputado reeleito Bernardo Rossi, o Governador Pezão, André Lazaroni, Gustavo 

Tutuca, André Correa, Rafael Picciani, e aqueles também que não conseguiram se 

reeleger, mas que ajudaram o município de alguma forma, como o Ricardo da Karol. 

Após, concedeu a palavra ao Vereador Amilton Biti, o qual registrou que a Comissão de 

Saúde vinha mantendo contato com o Executivo para que se chegasse a uma solução 

quanto à situação dos agentes de saúde, porém, a interferência do Sindsprev 

atrapalhou um pouco o diálogo que estava havendo entre a Comissão de Saúde e o 

Executivo, todavia, afirmou que a Comissão vai dar continuidade ao seu trabalho. E 

convidou o Vereador Gilbertinho e a Vereadora Jussara, os quais também fazem parte 

da Comissão de Saúde, para que juntos entrem em contato com o Executivo para 

resolver esta situação, pois quer que isso seja resolvido, já que deu sua palavra. E 

deixou claro que a Comissão de Saúde está trabalhando para isso. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Mário, que se pronunciou deixando suas 

congratulações com as falas dos Vereadores Anísio e Amilton Biti, no que tange ao 

resultado da eleição. Agradeceu aos demais vereadores pelo respeito mútuo, à 

população que compareceu às urnas e os honrou com seu voto e a todos os 

cordeirenses que concederam seu voto ao Deputado André Correa e ao Deputado 

Federal Sérgio Zveiter. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Jader Maranhão, 
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que afirmou estar muito satisfeito com a votação dos Deputados Leonardo Picciani e 

Rafael Picciani. Parabenizou todos os candidatos que foram reeleitos, e propôs que a 

Câmara fizesse um ofício a todos os Deputados, principalmente os reeleitos, tanto 

estaduais como federais, que foram apoiados pelos vereadores desta Casa, solicitando 

que eles coloquem emendas no orçamento, seja da União ou do Estado, para o 

próximo ano, solicitando recursos para o nosso município. Na sequência, o Presidente 

concedeu a palavra na Tribuna Livre ao Sr. José Luiz Gonçalves Guzzo, para falar 

sobre “Atuação do Sindcor e a relação com os agentes de saúde”. Ato contínuo, 

passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão os pareceres ao Projeto 

de Lei nº 072/2014 de autoria do Poder Executivo. Usou da palavra o Vereador Jader 

Maranhão solicitando vista ao Projeto. O Presidente colocou sob deliberação do 

Plenário o pedido de vista ao projeto do Vereador Jader Maranhão, que foi aprovado 

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

071/2014 de autoria do Vereador Marcelo Sardinha, que foi aprovado por unanimidade; 

em redação final o Projeto de Lei nº 071/2014 de autoria do Vereador Marcelo 

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

Requerimento nº 55/2014 de autoria do Vereador Marcelo Sardinha, que foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 56/2014 de autoria 

da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia oito de outubro de dois mil e quatorze às dezoito horas. Nada a mais 

para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Primeiro Secretário e pelo 

Presidente após a aprovação do Plenário. 

 

 

 

Anísio Coelho Costa                                  Robson Pinto da Silva 

                      1º Secretário                                                  Presidente 


