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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUATORZE DE SETEMBRO  

DE DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quatorze dias do mês de setembro 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 Mário Antônio Barros de Araújo. Faltaram os Vereadores 

Amilton Luiz Ferreira de Souza, André Lopes Joaquim e Marcelo José Estael Duarte. 

Havendo número Regimental, o Presidente convidou o Vereador Mário para ocupar a 

primeira Secretaria e pediu um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Sidney 

Severino dos Santos, conhecido como Pedro Capoeira. Após, solicitou ao Secretário 

que fizesse a leitura da ata da Sessão anterior. O Presidente colocou em única 

discussão. Usou da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil, solicitando que 

constasse em ata o que ele disse a respeito de Cordeiro ser um ponto estratégico, 

esclarecendo que o Batalhão de Polícia Militar só percebeu isso agora, no entanto, o 

crime organizado já havia percebido isso há muito tempo. Usou da palavra o Vereador 

Robson Pinto da Silva, esclarecendo que quando disse que os meios de comunicação 

estariam vendidos, não estava generalizando, pois existem meios de comunicação que 

trabalham de forma íntegra e, independente de qualquer questão, procuram dar espaço 

para que a opinião pública possa se expressar. O Presidente também usou da palavra, 

solicitando que constasse em ata a data da audiência pública referente à segurança 

pública, que foi realizada no dia seis de novembro de dois mil e quatorze. O Presidente 

colocou a ata em única votação, que foi aprovada com as retificações. Em seguida, 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: Projeto de Lei 

nº 83/2015 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o Poder 

Executivo a contratar operação de alienação de ativos nos termos do previsto na 
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Resolução nº 43/2001, com as alterações promovidas pela Resolução nº 02/2015 do 

Senado Federal, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 84/2015 de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre “Institui o Código de Limpeza Pública, e dá outras 

providências”; Requerimento nº 76/2015 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes 

Gil; Indicação nº 130/2015 de autoria do Vereador Mário Antônio Barros de Araújo; 

Ofícios nº 517, 518, 519 e 522/2015 do Poder Executivo; Convite da ALERJ. O 

Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra o Vereador 

Gilberto Carlos Mendes Gil, que iniciou seu pronunciamento dizendo que está 

preocupado com os projetos do Executivo que vêm para a Câmara para serem 

aprovados, e acha que os projetos deveriam ser votados somente após o Executivo 

enviar, a esta Casa, as respostas dos requerimentos e ofícios. Mencionou que fez um 

requerimento, antes da Exposição, sobre todas as emendas que foram aprovadas pela 

Câmara, e que, até o momento, não foi respondido. Em aparte, o Presidente disse que 

se algum projeto do Executivo não for aprovado é devido à falta de informações por 

parte do Executivo, que não responde aos requerimentos. Além disso, as respostas que 

chegam a esta Casa são vagas e sem definição, e alguns projetos dependem dessas 

respostas. Citou o projeto que dispõe sobre estacionamento rotativo no município, 

dizendo que o projeto é muito vago e não esclarece questões importantes a respeito do 

assunto em questão; por isso ainda não foi votado, pois o projeto precisa ser melhor 

elaborado. Em aparte, o Vereador Jader falou sobre o Projeto de Lei nº 83/2015, 

através do qual, o Executivo pegaria um empréstimo, dando em garantia receita futura, 

sem esclarecer, no entanto, por quantos anos a receita futura do município ficaria 

comprometida e nem menciona o valor e o motivo do empréstimo. Por este motivo, 

acha que este projeto não deveria ser votado sem as devidas informações, além disso, 

acha que o Executivo não deveria fazer empréstimo, já que não houve queda de 

receita. O Presidente disse que o projeto citado poderá ser devolvido ao Executivo por 

falta de informações, se todos concordarem, pois um projeto deste tipo deveria ter 

impacto financeiro. Retomando a palavra, o Vereador Gil disse que está vindo muita 
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coisa para a Câmara que não é função dos Vereadores, e são coisas que ainda não 

existe estrutura para funcionar. Parabenizou o Prefeito pelo serviço de iluminação que 

foi realizado no Manancial, apesar da demora. O Vereador também disse que cada 

município deveria ter uma equipe para se programar e buscar aquilo que vai gerar 

receitas para o município, sem ficar dependendo somente dos Governos Federal e 

Estadual. E encerrou seu pronunciamento lendo uma mensagem sobre governo 

participativo. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única 

discussão e votação o Requerimento nº 76/2015 de autoria do Vereador Gilberto Carlos 

Mendes Gil, que foi aprovado por unanimidade. Após, o Presidente parabenizou o Sr. 

Coquinha e toda a organização pela realização da 1ª Expo Galo, no município de 

Cantagalo, que foi realizada praticamente a custo zero para o município, tendo a 

Prefeitura gastado apenas com iluminação e pouquíssimas coisas. Em seguida, 

convidou o Secretário Municipal de Obras, Sr. Alexandre Monnerat, para fazer uso da 

Tribuna, no intuito de dar esclarecimentos a respeito do motivo da demora na execução 

da obra das calçadas do Centro da cidade. Após, encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia dezesseis de setembro 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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