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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA NOVE DE NOVEMBRO 

DE DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos nove dias do mês de novembro 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 Marcelo José Estael Duarte. Faltaram os 

Vereadores Jussara Barrada Cabral Menezes, Mário Antônio Barros de Araújo, e 

Silênio Figueira Graciano. Havendo número Regimental, o Presidente deu por 

aberta a Sessão, e, antes de iniciar aos trabalhos, deu “boa noite” aos presentes 

e disse que enviou um oficio ao CMDCA dizendo que a Casa está a disposição 

para o ato solene de posse dos novos Conselheiros a partir de janeiro. Após, 

parabenizou aos aniversariantes Maria Cecília, e Hugo Bom por mais um ano de 

vida. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilberto Carlos 

Mendes Gil que solicitou um minuto de silencio em razão do falecimento do Sr. 

João Gomes, o qual foi concedido pelo Presidente. Logo após, o Presidente 

agradeceu aos vereadores pela presença na reunião ocorrida na quinta feira 

passada pelo Conselho Municipal de Segurança, a qual pediu para que 

justificasse sua ausência. Parabenizou os Vereadores Robson Pinto da Silva, 

Amilton Luiz Ferreira de Souza, e Gilberto Carlos Mendes Gil que participaram 

desta reunião. Sequencialmente, 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: Projeto de Lei nº 100/2015 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de benefícios 

eventuais no município de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, em conformidade 

com a Lei Federal nº 8.742 de 07/12/1993 e suas alterações”; Projeto de Lei nº 

101/2015 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre: 

“Institui a semana municipal do assistente social a ser comemorado na terceira 
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semana do mês de maio e dá outras providências”; Parecer do Projeto de 

Resolução nº 78/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe 

sobre “Concede Medalha Professor Pedro Américo da Silva a Professora 

Giovana Cerqueira Alves Marini”; Parecer e do Projeto de Resolução nº 79/2015 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Concede 

Medalha de Honra ao Mérito Pastor Rubem Coelho dos Santos ao Pastor José 

Cláudio de Souza Silva”; Processo TCE/RJ nº 219.325-2/15, que dispõe sobre: 

“Parecer prévio favorável as contas do Chefe do Poder Executivo Municipal, 

relativo à gestão de 2014”; Indicação nº 148/2015 de autoria do Vereador Anísio 

Coelho Costa; Indicação nº 149/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva; Ofício nº 658, 669 e 674/2015 – GP do Poder Executivo; Convites da 

Prefeitura Municipal de Cordeiro. Posteriormente, passou-se a Ordem do Dia, 

que constou: em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Resolução 

nº 78/2015, de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que, após votação 

nominal, foi aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Resolução 

nº 78/2015, de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que, após votação 

nominal, foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o parecer 

ao Projeto de Resolução nº 79/2015, de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva, que, após votação nominal, foi aprovado por unanimidade; em redação 

final o Projeto de Resolução nº 79/2015, de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva, que, após votação nominal, foi aprovado por unanimidade. Ulteriormente, o 

Presidente concedeu a palavra, na Tribuna Livre, ao Sr. Vinícius Melo de 

Macedo, para falar sobre: “Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB”. Após, concedeu a palavra, na Tribuna Livre, a Sra. Viviane Antunes 

Machado de Assis, para falar sobre: “IPAMC e SINDCOR”. Antes de encerrar a 

Sessão, o Presidente lembrou aos vereadores da reunião com os professores no 

dia 10/11/2015, amanhã, às 14h. Em seguida, citou os Projetos que serão 

discutidos, amanhã, junto com as Comissões após a reunião com os professores: 

estacionamento rotativo, que é aumento de receita, o processo de seleção dos 
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diretores, a tabela de revogação do magistério, código de limpeza, o consócio 

público, o reajuste de comissionados e prefeito, alienação de ativos, e benefícios 

eventuais. Finalizou convidando a todos os vereadores, que quiserem, para 

participar dessas reuniões. O Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia onze de novembro de 

dois mil e 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. 

 

 

 

 

             Marcelo José Estael Duarte                                        Anísio Coelho Costa 

                       1º Secretário                                                              Presidente 


