
 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

 

1 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE 

AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e quinze, 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 Amilton Luiz Ferreira de Souza, faltaram os Vereadores 

André Lopes Joaquim, Marcelo José Estael Duarte, Mário Antonio Barros de Araújo, 

e Jader Maranhão. O Presidente justificou a ausência dos Vereadores André Lopes 

Joaquim, Marcelo José Estael Duarte, e Mário Antonio Barros de Araújo. Havendo 

número Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão, e solicitou um minuto de 

silencio em razão do falecimento do Sr. Basílio Coelho. Após, disse que 

considerando o deferimento da licença do Vereador Gilberto Salomão Filho, e 

obedecendo ao Regimento Interno desta Casa, passa a fazer parte nas Comissões 

Permanentes e Temporárias, exercendo a função que era exercida pelo Vereador 

licenciado, o seu suplente, Vereador Elielson Elias Mendes. Que comporá a 

Comissão Permanente de Finanças Orçamento e Fiscalização; e, as seguintes 

Comissões Temporárias: Comissão de Saúde, Comissão de Defesa ao Consumidor, 

Comissão de Transportes, e Comissão de Defesa Civil. Posteriormente, o Presidente 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata da Sessão anterior, e colocou-a 

em discussão. Usou da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que explicou 

suas falas da ata. Disse que a Professora Nelma de Azeredo esteve aqui em reunião 

com a atual Secretária de Assistência Social, Sra. Fátima, e esta saberá ajustar a 

situação atual do Social. Após, usou da palavra o Vereador Robson Pinto da Silva 

solicitando que fosse corrigida a palavra “rodovias” para a palavra “rodoviárias” no 

Projeto de Lei nº 72 de sua autoria. Em seguida, o Presidente colocou a ata em 

única votação, a qual foi aprovada por unanimidade com a retificação. Passou-se a 

leitura do expediente que constou: Projeto de Lei nº 74/2015 de autoria do Vereador 
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Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “A obrigatoriedade de fixação de aviso 

informativo nos cartórios de Registros de Imóveis e Imobiliárias com sede na cidade 

do município de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Resolução nº 

09/2015 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que dispõe sobre: “Concede 

Título de Cidadão Cordeirense ao Senhor Vinícius Cordeiro”; Projeto de Resolução 

nº 10/2015 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que dispõe sobre: 

“Concede Medalha Edgar Rodrigues Lutterbach a 45ª Subseção OAB de Cordeiro”; 

Indicações nº 111 e 112/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Ofício 

nº 43/2015 do CACS – Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB; Convite do Grupo de Escoteiro 125º Sempre Alerta de Cordeiro. Após, o 

Presidente se reportou ao Vereador Robson para confirmar a data da reunião com o 

Ministério Público sobre a Rota, no dia vinte de agosto, às dezesseis horas. O 

Vereador Robson confirmou a reunião para esta data e horário. Sequencialmente, o 

Presidente se reportou a todos os vereadores convidando-os para participarem do 

programa que fará na Radio 94 FM, dia vinte de agosto, quinta feira, às dezessete 

horas. Após, o Presidente, também, confirmou a reunião com a Comissão de defesa 

da pessoa portadora de deficiência para o dia dezenove, quarta feira, às quatorze 

horas, junto com a representante da APAE. Em seguida, concedeu uso da palavra 

ao Vereador Robson que se pronunciou dizendo que a Câmara não tem medido 

esforços para intermediar a ajuda para APAE; e, que espera que dessa vez os 

representantes dessa instituição possam comparecer. Após, disse que confia no 

trabalho e na idoneidade da Secretária de Assistência Social Fátima, bem como de 

toda sua família. Parabenizou-a e desejou todo sucesso a frente da pasta da 

Secretaria de Assistência Social. O Presidente também se pronunciou enaltecendo o 

trabalho da Secretária Fátima, dizendo, ainda, que será uma pasta que estará muito 

bem representada, pois todos conhecem o trabalho da Sra. Fátima dentro do 

município. Após, parabenizou o ato festivo da Igreja Nossa Senhora da Piedade, 

padroeira do município. Logo após, encerrou a Sessão convocando os Vereadores 

para a Sessão ordinária a realizar-se no dia dezenove de agosto de dois mil e 
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quinze às dezoito horas. Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata que vai 

assinada pelo Primeiro Secretario e pelo Presidente após a aprovação do Plenário.  

 

 

 

 

 

             Amilton Luiz Ferreira de Souza                                      Anísio Coelho Costa 

                          1º Secretário                                                             Presidente 


