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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE MAIO DE 

DOIS MIL E DEZESSEIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, 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. Faltou o Vereador 

Marcelo José Estael Duarte. Havendo número Regimental, o Presidente deu por 

aberta a Sessão e convidou o Vereador Mário Antônio Barros de Araújo para que 

ocupasse a Primeira Secretaria. Em seguida, solicitou ao Secretário que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão anterior, e colocou a em única discussão e votação, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Passou-se a leitura do expediente que constou: 

Pareceres ao Projeto de Lei nº 46/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “A abertura de crédito especial no valor de R$ 2.499.984,00 no orçamento do 

Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 49/2016 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A abertura de crédito suplementar 

para o orçamento geral do município de Cordeiro e dá outras providências”; 

Indicações nº 38 e 39/2016 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; e Ofícios 

nº 182, 190, 191, 193, e 206/2016 do Poder Executivo. Ato contínuo passou-se a 

Ordem do Dia, que constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto 

de Lei nº 46/2016 de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por 

unanimidade; em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 

46/2016 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. 

Posteriormente, o Presidente se reportou aos Vereadores dizendo que foi 

protocolado na Casa, no dia doze de maio, o balancete da primeira prestação de 

contas, de janeiro e fevereiro, do Hospital Antonio Castro, e que o deixará na 

Secretária da Casa. Após, usou da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

 

 

2 

 

que parabenizou os garis pelo dia nacional dos garis. O Presidente também 

parabenizou os garis pelo seu dia. Em seguida, o Vereador Robson Pinto da Silva 

usou da palavra solicitando ao Líder de Governo, Vereador Amilton Luiz Ferreira de 

Souza, que verificasse junto à empresa e ao Prefeito o que poderia ser feito para 

conceder condições mais dignas para esses trabalhadores como uniformes 

adequados, melhoria salarial e condições dignas de trabalho. Sequencialmente, o 

Presidente comunicou a chegada da resposta do Executivo para Indicação com 

relação à associação de barraqueiros. Disse que os vereadores fizeram a sua parte, 

agora é de competência do Executivo exercê-la ou não. Em seguida, se reportou, 

novamente, aos Vereadores e pediu desculpas a todos os colegas que não convidou 

para a vinda do Secretário de Estado Afonso Monnerat juntamente com 

representante da policia militar Major Faria e o Deputado Luiz Martins para a cessão 

do espaço dentro do Parque de exposição, no sábado passado. Disse que recebeu 

a ligação do Palácio, na sexta-feira, e em meio ao seu comércio e outras atribuições 

se esqueceu, e que foi uma falha, então, que faria esse pedido de desculpas 

publicamente. Em seguida, agradeceu ao Secretário de Estado Afonso Monnerat, e 

ao Major Faria e o ao Deputado Luiz Martins, ao representante da EMATER, e ao 

Secretário de Agricultura Christino Áureo. Após, usou da palavra a Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes que agradeceu ao Deputado Luiz Martins por essa 

indicação, contudo, disse que foi essa Casa que conquistou isso através da 

insistência nos pedidos dos vereadores, e através da realização de audiência 

pública sobre o assunto em 2014 para que viesse esse Batalhão para Cordeiro, visto 

que o índice de assalto está muito grande no município de cordeiro e nos municípios 

vizinhos. Disse que a vinda deste Batalhão é uma conquista grande para Cordeiro. 

Após, falou que o que chamou a sua atenção, hoje, foi uma matéria no jornal 

dizendo que a Deputada Marta Rocha atuou para viabilizar a vinda do Batalhão para 

Cordeiro, e que isso é uma mentira, pois não é a Deputada, mas sim o Deputado 

Luiz Martins através de um trabalho em conjunto com esta Casa. Sequencialmente, 
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parabenizou o Major Faria por ter sido uma das pessoas que lutou muito para vinda 

do Batalhão para Cordeiro. Após, o Vereador Robson usou da palavra e esclareceu 

que quando faz um Requerimento é para fiscalizar e que não é nada pessoal. Em 

seguida, discorreu fazendo esclarecimentos sobre suas falas com relação à viagem 

realizada pela Secretaria de Assistência Social, na última sessão. Após, parabenizou 

a Secretária Fátima pelo trabalho a frente da Secretária de Assistência Social e pelo 

prêmio conquistado para o município. Em seguida agradeceu a todos, Picciani, 

Presidente da ALERJ, Bernardo Rossi, André Correa, Paulo Mello, Luiz Martins, 

Major Faria, Secretário de Governo Affonso Monnerat pela vinda do Batalhão para 

Cordeiro, pois é uma conquista para o município através de um trabalho em 

conjunto. Ulteriormente, o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores 

para a Sessão ordinária a realizar-se no dia dezoito de maio de dois mil e dezesseis 

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. 

 

 

 

 

         Mário Antônio Barros de Araújo                                   Anísio Coelho Costa 

                      1º Secretário                                                           Presidente 


