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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SETE DE JUNHO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos sete dias do mês de junho 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. Havendo número 

Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão e solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura do expediente que constou: Pareceres ao Projeto de Lei nº 67/2017 

de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa que dispõem sobre: 

“Melhor qualidade de vida para pacientes acamados em âmbito domiciliar.”; Projeto 

de Lei nº 82/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: 

“A obrigatoriedade de oferta de palestras permanentes sobre noções de cidadania e 

política para os alunos do último ano do ensino fundamental da rede municipal de 

ensino da cidade de Cordeiro”; Projeto de Lei nº 84/2017 de autoria da Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a 

criar a Semana Municipal de Conscientização sobre a Escoliose Idiopática 

Adolescente e dá outras providências”; Requerimento nº 41/2017 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Requerimentos nº 42 e 43/2017 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 233 e 235/2017 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 328 e 331/2017 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 329 e 330/2017 de autoria 

da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 332 e 333/2017 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Ofício nº 039/2017 da Secretaria 

Municipal de Agricultura Pecuária e Pesca; Convite da AEMERJ; e, Convite da 

Secretaria Municipal de Educação. Posteriormente, o Presidente convidou o ex-

prefeito Silvio Daflon para que se sentasse ao lado da Mesa Diretora. 
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Sequencialmente, também registrou a presença do ex Secretário de Obras, Sr. José 

Joaquim. Após, concedeu a palavra ao Vereador Mário Antônio Barros de Araújo 

pela liderança do DEM que iniciou o seu pronunciamento dizendo que foi procurado 

por duas vezes, esta semana, em razão do atual trevo construído na RJ 116 que dá 

acesso ao município de Cantagalo e também acesso ao retorno no sentindo 

Monnerat e Nova Friburgo. Disse que não existe agulha de retorno nesse sentido, e 

que há uma falha na construção do trevo. Disse ainda que a empresa fez a 

aquisição de um terreno para construção de outro trevo, e que a Comissão de 

Transporte atuará no sentido de viabilizar uma obra correta. Solicitou uma visita com 

demais vereadores membros desta Comissão, Vereadores Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes e Robson Pinto da Silva, para fotografarem e documentarem o 

local e assim que possível oficializarem a Rota 116 para que providenciem esse 

reparo, e se não for possível que a nova obra seja feita com respeito. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes pela liderança do PMDB que iniciou suas falas dizendo que estava muito 

honroso pela presença do ex-prefeito Silvio Daflon e do ex Secretário de Obras José 

Joaquim na Casa, e fez considerações sobre eles. Após, falou que o Vereador Mário 

tem o seu apoio com relação as falas dele. Após, o Presidente concedeu a palavra a 

Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa pela liderança do PTB que iniciou 

suas falas discorrendo sobre os trabalhadores responsáveis pelo serviço de roçada 

e o excelente serviço prestado por eles no Colégio Constança Soares, assim como 

ao Secretário de Obras que já iniciou a obra no mesmo Colégio. Em seguida, 

agradeceu também ao Félix pelo atendimento de uma Indicação de sua autoria 

sobre um buraco localizado no bairro Pirazzo. Agradeceu ainda ao Thiago, 

Administrador do Hospital Antônio Castro, que tem acolhido todas as suas dúvidas e 

sempre dado uma resposta. Após, usou da palavra o Vereador Furtuoso também 

fazendo um agradecimento ao Secretário de Obras Félix. Ato continuo passou-se a 

Ordem do Dia que constou: em única discussão os pareceres ao Projeto de Lei nº 
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67/2017 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa que dispõem 

sobre: “Melhor qualidade de vida para pacientes acamados em âmbito domiciliar.”. 

Usou da palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que parabenizou a 

Vereadora Elizabet pelo Projeto. Disse que esse Projeto é de extrema importância 

para área da saúde. Após, a Vereadora Elizabet usou da palavra discorrendo sobre 

o Projeto, e dizendo ainda que ele não trará gasto para o município. Após, Usou da 

palavra o Vereador Furtuoso também parabenizando a Vereadora Elizabet pelo 

Projeto. Logo após, o Presidente colocou em única votação os pareceres ao Projeto 

de Lei nº 67/2017 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa que 

dispõem sobre: “Melhor qualidade de vida para pacientes acamados em âmbito 

domiciliar.”, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão, votação e 

redação final o Projeto de Lei nº 67/2017 de autoria da Vereadora Elizabet de 

Oliveira Linhares Correa que dispõem sobre: “Melhor qualidade de vida para 

pacientes acamados em âmbito domiciliar.”, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 41/2017 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 42/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, 

quer foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento 

nº 43/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade. Após, o Presidente colocou sob deliberação do Plenário os 

Requerimentos de Justificativa de ausência a Sessão dos Vereadores Elizabet de 

Oliveira Linhares Correa e Robson Pinto da Silva, que foram aprovados por 

unanimidade. Logo após, convidou a Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa 

para entrega das Moções de Congratulações e Aplausos de sua autoria aos 

Senhores Joezer da Silva Barreto e Sergio Daflon Monnerat. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao ex-prefeito Silvio Daflon que discorreu sobre a Moção de 

Congratulações e aplausos entregue ao Sr. Sergio Daflon Monnerat. Ulteriormente, 

encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se 
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no dia doze de junho 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. 

 

 

 

 

          Marcelo Marco Duarte Fonseca                                  Elielson Elias Mendes 

                       1º Secretário                                                           Presidente 


