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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZOITO DE DEZEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, na Câmara Municipal de 

Cordeiro, localizada na Rua Vereador Júlio 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. Comparecerem todos os Vereadores. 

Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão e solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: emenda e pareceres ao 

Projeto de Lei nº 121/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o 

Executivo Municipal a estabelecer áreas de estacionamento rotativo no município, 

mediante cobrança pecuniária, entregando a implantação e exploração à empresas 

especializadas, através de processo licitatório”; emenda e pareceres ao Projeto de Lei nº 

157/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Altera a Lei Municipal nº 

384/1991 e dá outras providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 189/2017 de autoria 

do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Abertura de crédito suplementar para o 

orçamento geral do município de Cordeiro e dá outras providências”; pareceres ao 

Projeto de Lei nº 190/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A criação 

do Centro de Educação e Proteção Ambiental no município de Cordeiro e dá outras 

providências”; pareceres ao Projeto de Resolução nº 63/2017 de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre: “Suspende, nos termos do art. 99, inciso XVI da Constituição 

Federal, a execução da Lei nº 1776 de 14/03/2013”; pareceres ao Projeto de Resolução 

nº 69/2017 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Fixa o calendário de 

concessão de honrarias do Poder Legislativo do município de Cordeiro/RJ e dá outras 

providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 172/2017 de autoria do Vereador Elielson 

Elias Mendes, que dispõe sobre: “Institui a semana “Novembro Azul‟ no município de 

Cordeiro”; pareceres ao Projeto de Lei nº 175/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto 
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da Silva, que dispõe sobre “Institui a campanha de conscientização contra queimadas 

florestais e urbanas no município”; pareceres ao Projeto de Lei nº 182/2017 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Altera dispositivos da Lei nº 

1222/2005, estabelece que as empresas de transporte coletivo que operam no município 

de Cordeiro, fixem tabelas de escala constando horários e freqüência das operações 

diárias”; pareceres ao Projeto de Lei nº 187/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias 

Mendes, que dispõe sobre: “Institui o Dia Municipal da APAE”; Indicação nº 587/2017 de 

autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca; Ofícios nº 487 e 511/2017 – GP; 

Ofício nº 212/2017 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Ofícios nº 83 e 84/2017 – 

GP; Ofícios da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Ofício da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca; Ofício da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. Ato contínuo, passou-se a ordem do dia, que constou: em segunda discussão 

e redação final o Projeto de Lei nº 114/2017 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão os pareceres de acordo com a emenda 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 121/2017 de 

autoria do Poder Executivo. Usou da palavra o Vereador Robson, relatando que esteve 

em reunião com os representantes da CDL e estes estão de pleno acordo com este 

projeto apresentado pelo Prefeito. Explicou que a emenda apresentada pela Comissão foi 

para garantir alguns diretos e evitar transtornos à nossa população. Usou da palavra a 

Vereadora Jussara, falando da dificuldade em encontrar uma vaga para estacionar nas 

ruas do Centro, pois várias pessoas que trabalham em outras municípios, deixam seus 

veículos estacionados nas ruas e pegam ônibus para se deslocarem até o outro 

município onde trabalham. Usou da palavra o Vereador Amilton Biti, parabenizando a 

Comissão de Justiça pela emenda e dizendo que este projeto também irá tirar algumas 

despesas do Executivo. O Presidente colocou em única votação os pareceres de acordo 

com a emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 

121/2017 de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em 

única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 121/2017 de autoria do Poder 
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Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em segunda discussão e redação final o 

Projeto de Lei nº 129/2017 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação os pareceres de acordo com a emenda da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 157/2017 de autoria 

do Poder Executivo, que foram aprovados por sete votos favoráveis e três votos 

contrários dos vereadores Amilton Luiz Ferreira de Souza, Fabíola Mello de Carvalho e 

Robson Pinto da Silva; em única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 157/2017 

de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por sete votos favoráveis e três votos 

contrários dos vereadores Amilton Luiz Ferreira de Souza, Fabíola Mello de Carvalho e 

Robson Pinto da Silva; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

189/2017 de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em 

única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 189/2017 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão os pareceres ao 

Projeto de Lei nº 190/2017 de autoria do Poder Executivo. Usou da palavra o Vereador 

Robson, parabenizando a Secretaria de Meio Ambiente pelo projeto. Usou da palavra o 

Vereador Furtuoso, parabenizando o Secretário de Meio Ambiente, Amarildo, e toda sua 

equipe. Usou da palavra a Vereadora Fabíola, também parabenizando a Secretaria de 

Meio Ambiente por este projeto. O Presidente colocou em única votação os pareceres ao 

Projeto de Lei nº 190/2017 de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por 

unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 190/2017 de autoria 

do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em segunda discussão e 

redação final o Projeto de Lei nº 191/2017 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Resolução nº 

63/2017 de autoria da Mesa Diretora, que foram aprovados por unanimidade; em única 

discussão e redação final o Projeto de Resolução nº 63/2017 de autoria da Mesa 

Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres 

ao Projeto de Resolução nº 69/2017 de autoria da Mesa Diretora, que foram aprovados 

por unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Resolução nº 69/2017 
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de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 172/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias 

Mendes, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão e redação final o 

Projeto de Lei nº 172/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei 

nº 175/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foram aprovados por 

unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 175/2017 de autoria 

do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 182/2017 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão e 

redação final o Projeto de Lei nº 182/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, 

que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao 

Projeto de Lei nº 187/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foram 

aprovados por unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 

187/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente colocou sob deliberação do Plenário os requerimentos de 

justificativa de ausência à sessão dos Vereadores Jussara Barrada Cabral Menezes, 

Marcelo Marco Duarte Fonseca e Thiago Macêdo Santos, que foram aprovados por 

unanimidade. Após, convidou o Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca para fazer a 

entrega da Moção de Congratulações e Aplausos ao Sr. Gustavo Barros Couto. O 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Mário, o qual parabenizou o Secretário de 

Meio Ambiente, Amarildo, pelo trabalho que vem realizando a frente desta Secretaria. 

Parabenizou o Deputado André Correa, pela conquista de uma nova limpeza do Rio 

Macuco. Fez um esclarecimento a respeito de suas falas, quando usou da palavra na 

sessão ordinária do dia seis de dezembro, em relação a um áudio, afirmando que, em 

momento algum, quis denegrir a imagem profissional do advogado do Sindicato, Dr. 

Stênio. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso, que parabenizou o 

Secretário de Meio Ambiente e a Secretária de Saúde, também deixando seu abraço ao 
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Secretário da Defesa Civil, ao Prefeito Luciano, à Vice-Prefeita Maria Helena e a todos os 

funcionários do Executivo e desta Casa de Leis, bem como a todas as famílias 

cordeirenses, desejando em Feliz Natal a todos. O Presidente concedeu a palavra à 

Vereadora Elizabet, a qual também agradeceu ao Secretário Amarildo pelo trabalho 

realizado em nosso município. Agradeceu à Deputada Cristiane Brasil pela emenda de 

cem mil reais que já se encontra na conta bancária do município. Falou também sobre 

exames que se encontram na Secretaria de Saúde para serem autorizados. O Presidente 

concedeu a palavra à Vereadora Fabíola, a qual também fez esclarecimentos a respeito 

das falas mencionadas pelo Vereador Mário em relação a um áudio. Relatou que esteve 

com o Deputado Marco Antônio Cabral, o qual conseguiu uma emenda para implantação 

de mais um consultório odontológico no nosso município. O Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Robson, que agradeceu ao Prefeito e à toda equipe de governo por 

ter lhe confiado a liderança de governo. Falou de algumas melhorias alcançadas, citando 

o atendimento especial, nas escolas, às crianças com necessidades especiais, que foi 

uma grande conquista, além da conquista do IFF para o município. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Amilton, o qual parabenizou a Comissão de Educação e 

a Comissão de Finanças desta Casa, das quais faz parte, e parabenizou também o 

Presidente da Casa. O Presidente concedeu a palavra à Vereadora Jussara, que 

agradeceu ao Presidente e aos demais vereadores pelo bom convívio que tiveram 

durante todo este ano. Parabenizou o Vereador Mário pela conquista da limpeza do Rio 

Macuco. Parabenizou à Vereadora Fabíola e ao Vereador Furtuoso pela conquista de 

uma emenda parlamentar para implantação de mais um consultório odontológico na 

saúde. Agradeceu ao Deputado Luiz Martins pelas conquistas que proporcionou ao 

nosso município, entre elas, o Projeto Novo Olhar, a obra no Loteamento Ferreirinha, a 

obra da Cedae no Recanto dos Pássaros e o ônibus do consumidor. Agradeceu a 

parceria da Vereadora Fabíola que, junto com ela, conseguiram o valor de trezentos mil 

reais que foi destinado ao Hospital Antônio Castro. E cobrou do Prefeito uma solução em 

relação ao Hospital. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Thiago, que fez 
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considerações a respeito de vários fatos ocorridos no município durante este ano. O 

Presidente agradeceu a população por ter-lhe dado a oportunidade de estar nesta Casa e 

aos Vereadores que votaram em sua chapa. Desculpou-se com os munícipes pelas 

vezes que se alterou durante as sessões, dizendo que todos são bem vindos a esta Casa 

de Leis. Citou algumas conquistas suas, entre elas, uma emenda parlamentar no valor de 

trezentos mil reais, com o Deputado Deley, que será usada para calçamento de rua no 

bairro Dois Valles; uma emenda parlamentar no valor de duzentos mil reais, com o 

Deputado Federal Walney Rocha, que será destinada para compra de uma VAN para a 

APAE e um carro para o Social. Falou também de coisas que conquistou para esta Casa. 

Registrou que os vereadores não recebem cesta de natal, abono e nem décimo terceiro, 

e que a Câmara estará devolvendo aos cofres públicos, o valor de trinta mil reais para 

que o Executivo faça uma auditoria pública no Hospital Antônio Castro para apurar os 

dois anos de intervenção do município na entidade. Mencionou que as sessões solenes 

da Câmara serão realizadas por biênio, visando uma maior economia, além disso, 

pretende publicar os atos oficiais do Legislativo no diário oficial eletrônico do Executivo, e 

disse que essas conquistas são dos onze vereadores. Mencionou que há mais de quatro 

anos, não era depositado, no Ipamc, os treze por cento da parte patronal, e o Prefeito 

Luciano, desde o mês de janeiro, vem depositando os treze por cento da parte patronal e 

os onze por cento que são descontados dos servidores e, além disso, está depositando 

um valor para que os aposentados e pensionistas não fiquem sem pagamento. Após, 

encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no 

dia dezenove de fevereiro de dois mil e dezoito às dezoito horas. Nada a mais para 

constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Primeiro Secretário e pelo 

Presidente.  

    

 

Marcelo Marco Duarte Fonseca                                  Elielson Elias Mendes  

             1º Secretário                                                        Presidente 


