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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL 

E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezessete, 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 Elielson Elias Mendes e 

secretariada pelo Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca. Faltou o Vereador André 

Lopes Joaquim. Havendo número Regimental, o Presidente convidou a todos para que 

de pé cantassem o Hino Nacional. Após, o Presidente pediu um minuto de silêncio pelo 

falecimento da mãe do ex-vereador Anísio Coelho Costa, Dona Mariazinha. Em 

seguida, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual 

foi lida e aprovada por unanimidade. O Presidente justificou a ausência do Vereador 

André e solicitou ao secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: 

pareceres ao Projeto de Lei nº 31/2017 de autoria da Vereadora Elizabet Oliveira 

Linhares Correa, que dispõe sobre “Dá nome de Persília Macedo Carvalho, a Rua 2, de 

acordo com o código de logradouro do Bairro Jardim de Alah”; Projeto de Lei nº 36/2017 

de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre “Autoriza 

o Poder Executivo a instalar pontos de internet sem fio gratuita em pontos específicos 

da cidade e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 37/2017 de autoria da Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre “Institui a obrigatoriedade da 

realização de audiência pública prévia para a realização de obras com impacto 

urbanístico e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 39/2017 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “Institui a semana municipal de proteção aos 

animais e dá outras providências”; Requerimentos nº 14 e 15/2017 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 65 e 66/2017 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 106 e 108/2017 de autoria 

do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 122 e 127/2017 de autoria do 
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Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 133 e 136/2017 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicação nº 149/2017 de autoria do 

Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca; Indicações nº 153 e 154/2017 de autoria do 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Indicações nº 155 e 156/2017 de autoria da 

Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa; Indicação nº 157/2017 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho. O Presidente se pronunciou em relação a mais 

um acidente que aconteceu na Curva do Janú, mencionando que algumas pessoas que 

não acompanham os trabalhos desta Casa estão se manifestando nas redes sociais e 

fazendo questionamentos sobre os acidentes que estão acontecendo. Por isso, 

relembrou o requerimento direcionado ao Presidente Estadual do DER, Dr. Angelo 

Monteiro, que foi assinado pelos onze vereadores, através do qual foi solicitado um 

redutor de velocidade para a Curva do Janú. O Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, o qual esclareceu que o sinal 

eletrônico que funcionava na Curva do Janú também foi uma conquista desta Casa. O 

Presidente concedeu a palavra à Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, a qual 

relatou que no dia trinta e um de março esteve na cidade de Nova Friburgo, em reunião 

com algumas autoridades, no intuito de buscar alternativas para resolver a questão dos 

pontos de embarque e desembarque dos ônibus intermunicipais, tendo em vista que 

este vem sendo um problema enfrentado por moradores de Cordeiro e de cidades 

vizinhas, que trabalham em Nova Friburgo, além disso, aproveitando a presença de um 

representante da Empresa 1001, falou também da falta de cobradores nos ônibus da 

referida empresa. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Mário Antônio Barros 

de Araújo, que se pronunciou a respeito de uma indicação de sua autoria, através da 

qual solicitou a colocação de um corrimão na escada que liga a Rua Expedicionário 

Miguel Marotti Cabral à Avenida Macuco, falando da importância da colocação deste 

corrimão a fim de evitar acidentes com as pessoas que por ali transitam. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva, o qual afirmou que a Comissão 

de Educação, da qual faz parte, irá elaborar uma ata sobre a reunião que aconteceu 
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com o Secretário de Educação, onde foram tratados alguns assuntos, como: o processo 

seletivo, o transporte universitário e o piso do magistério. Agradeceu a presença dos 

vereadores que estiveram presente durante a visita do Deputado Federal Hugo Leal, o 

qual trouxe uma emenda de cento e cinqüenta mil reais para o município, que serão 

investidos no programa básico de saúde e nos PSF’s, além disso, disse que o 

Deputado lhe informou que irá participar da reunião do Consórcio de Saúde da Região 

Serrana, no próximo dia dezessete e que convidou o Secretário Estadual de Saúde 

para estar presente nessa reunião, a fim de buscar auxílio para Cordeiro e demais 

municípios da região. Ato contínuo, passou-se a ordem do dia, que constou: em única 

discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 31/2017 de autoria da Vereadora 

Elizabet Oliveira Linhares Correa, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e redação final o Projeto de Lei nº 31/2017 de autoria da Vereadora Elizabet 

Oliveira Linhares Correa, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 14/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, 

que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 

15/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente colocou sob deliberação do Plenário o Requerimento de 

justificativa de ausência à sessão do Vereador Mário Antônio Barros de Araújo, que foi 

aprovado por unanimidade. E encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia cinco de abril de dois mil e dezessete 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. 

 

 

 

       Marcelo Marco Duarte Fonseca                                 Elielson Elias Mendes                                   

                    1º Secretário                                                         Presidente 


