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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO 

DE DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e três 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 pela Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes. Faltaram os Vereadores 

Gilberto Salomão Filho, Jader Maranhão e Marcelo José Estael Duarte. Havendo 

número Regimental, o Presidente convidou o Vereador Mário Antônio Barros de Araújo 

para ocupar a vice-presidência e a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes para 

ocupar a primeira secretaria. Após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata 

da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se 

à leitura do expediente, que constou: Projeto de Lei nº 104/2015 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Institui a contribuição de iluminação pública, prevista no 

art. 149-A, CRFB, conforme determinação da ANEEL, legislação pertinente e dá outras 

providências”; leitura e pareceres ao Projeto de Lei nº 103/2015 de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre “A concessão de abono salarial aos servidores da Câmara 

Municipal de Cordeiro”; Requerimentos nº 98 e 99/2015 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva; Ofício nº 117/2015 do Poder Executivo; Ofício nº 53/2015 do Conselho 

de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. O Presidente concedeu a palavra 

ao Vereador inscrito, Gilberto Carlos Mendes Gil, o qual se pronunciou a respeito do 

sexto campeonato brasileiro de Muay thai e Quick box, que foi realizado na Quadra de 

Esportes do Bairro Rodolfo Gonçalves, e parabenizou todos os atletas que 

participaram, bem como todos aqueles que praticam artes marciais. Mencionou o nome 

de Leonardo Stumpo, também parabenizando este atleta que está sempre 

representando o município de Cordeiro. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador 

Robson Pinto da Silva, que questionou como está sendo aplicado os dois por cento que 

a lei exige para o esporte, que hoje seria um valor em torno de um milhão e oitenta mil 
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reais, que o município deveria aplicar no esporte, no entanto, estamos vendo uma 

carência muito grande com relação à modalidade esportiva no município, com quadras 

precárias e nenhum tipo de escolinha para dar assistência à população. Por isso 

questionou onde estaria sendo aplicado este dinheiro que, por lei, deveria ser aplicado 

no esporte. E sugeriu que seja feito um ofício ao Executivo, solicitando esclarecimentos 

a respeito do assunto. O Vereador também questionou sobre as respostas dos 

requerimentos, que o Executivo ainda não encaminhou a esta Casa, apesar de já ter 

vencido o prazo, sugerindo, inclusive, que, caso o Executivo não responda, que se abra 

uma CPI para investigar os contratos que são firmados entre o município e as 

empresas, pois o Executivo está se negando a prestar informações a esta Casa. O 

Vereador mencionou um documento que foi protocolado por um munícipe e enviado à 

Comissão de Ética da Câmara, esclarecendo que, de acordo com a Constituição 

Federal, como vereador, tem direito de expressar suas opiniões e dizer o que achar 

necessário, e que vai continuar cumprindo o seu papel como vereador. Pediu sua 

destituição da Comissão de Ética da Câmara, até que este fato, que foi encaminhado à 

Comissão, seja apurado e esclarecido. O Presidente esclareceu que nenhum membro 

desta Casa está perseguindo o Vereador Robson, pois quem está fazendo isso é um 

munícipe que, com certeza, não contribui em nada com o nosso município. Com relação 

às respostas dos requerimentos, o Presidente disse que, caso o Executivo não queira 

respondê-los a esta Casa, que faça constar, então, no portal da transparência, todos os 

contratos firmados entre o município e as empresas contratadas. Se congratulou com 

as falas do Vereador Gil, concordando com a importância do incentivo da prática de 

esportes para tirar os jovens das ruas. Após, o Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Mário, o qual se reportou ao Vereador Robson, se congratulando com suas 

palavras e dizendo que é preciso aprender a conviver com esse tipo de coisa, e que o 

Vereador Robson deve “deletar” tudo isso, ou tentar resolver, para acabar com isso de 

uma vez por todas. O Presidente reafirmou a importância da vinda de um batalhão de 

polícia para Cordeiro, devido à onda de assaltos que vem ocorrendo em nosso 

município, dizendo que fica indignado com os cidadãos que não querem o batalhão 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

3 

dentro do Parque de Exposição, como foi determinado pela Secretaria de Segurança. 

Agradeceu ao Promotor, Dr. Luiz Fernando Rabelo, por suas ações junto à Rota 116, 

que resultaram na instalação de quebra-molas nos trevos da cidade, como um paliativo 

até a solução definitiva do problema. Após, o Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Amilton Biti, que se reportou ao Vereador Robson dizendo que, como líder de 

governo, irá procurar o Executivo para cobrar as respostas dos requerimentos. Ato 

contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão e votação os 

pareceres ao Projeto de Lei nº 103/2015 de autoria da Mesa Diretora, que foram 

aprovados por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei nº 103/2015 de autoria 

da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 98/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 99/2015 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente comunicou aos demais vereadores que marcou uma reunião para a próxima 

quarta-feira, com o setor contábil da Câmara, para discutir sobre o orçamento para o 

próximo ano, e convidou a todos para participarem. Informou que na próxima sexta-

feira, haverá somente realização de serviço interno na Câmara, devido à realização da 

sessão solene que acontecerá neste dia. Após, concedeu a palavra ao Vereador Gil, o 

qual agradeceu ao Instituto de Educação Inocêncio de Andrade pela homenagem que 

lhe fizeram pelo Dia da Consciência Negra. O Presidente encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e cinco 

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 Secretário e pelo Presidente 

após a aprovação do Plenário. 
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