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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE MAIO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezessete dias do mês de maio 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: Parecer e única votação do Veto total a 

Lei nº 2123/2017 de autoria do Poder Executivo que dispões sobre: “Aplica no 

âmbito do município de Cordeiro o parágrafo 2º do artigo 12-A da Lei nº 

12.587/2012.”; Pareceres e redação final do Projeto de Lei nº 66/2017 de autoria do 

Poder Executivo que dispõe sobre: “A autorização para implantação da tabela 

municipal de valores financeiros e realização de exames cardiográficos, de 

endoscopia digestiva, proctológicos e consultas especializadas, e posterior 

chamamento público e credenciamento de serviços.”; Projeto de Lei nº 70/2017 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder 

Executivo a instituir na rede municipal de ensino o programa de conscientização dos 

malefícios da corrupção na sociedade.”; Projeto de Resolução nº 11/2017 de autoria 

do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “A criação no âmbito da 

Câmara Municipal de Cordeiro, da Frente Parlamentar Cristã em Defesa da Família 

e dá outras providências.”; Requerimento nº 32/2017 de autoria do Vereador Mário 

Antônio Barros de Araújo; Requerimento nº 33/2017 de autoria da Vereadora 

Elizabet de Oliveira Linhares Corrêa; Indicações nº 204 e 205/2017 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 237 e 238/2017 de 

autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 282 e 293/2017 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicação nº 283/2017 de 
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autoria do Vereador Mário Antônio Barros de Araújo; Indicação nº 284/2017 de 

autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Indicações nº 285 e 286/2017 de autoria 

do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicação nº 292/2017 de autoria do Vereador 

Thiago Macêdo Santos; Indicação nº 295/2017 de autoria da Vereadora Elizabet de 

Oliveira Linhares Corrêa; Ofício nº 011/2017 de autoria da Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes; Convite da Secretaria Municipal de Saúde; e, Comunicado 

do Ministério da Educação. Ato continuo passou-se a Ordem do Dia que constou:  

Em única discussão o parecer ao Veto total a Lei nº 2123/2017 de autoria do Poder 

Executivo que dispõem sobre: “Aplica no âmbito do município de Cordeiro o 

parágrafo 2º do artigo 12-A da Lei nº 12.587/2012.” Usou da palavra o Vereador 

Robson Pinto da Silva que parabenizou o Presidente, autor da Lei, e disse que é de 

grande importância aos taxistas e familiares do município. Após, o Presidente 

passou a Votação Nominal, e convidou o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza 

para que desse o seu voto, o qual votou favoravelmente ao Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação; após, convidou o Vereador André Lopes Joaquim 

para que desse o seu voto, o qual votou favoravelmente ao Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação; após, convidou a Vereadora Elizabet de Oliveira 

Linhares Correa para que desse o seu voto, a qual votou favoravelmente ao Parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; após, convidou a Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho para que desse o seu voto, a qual votou favoravelmente 

ao Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; após, convidou o 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes para que desse o seu voto, o 

qual votou favoravelmente ao Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação; após, convidou a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes para que 

desse o seu voto, a qual votou favoravelmente ao Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação; após, convidou o Vereador Marcelo Marco Duarte 

Fonseca para que desse o seu voto, o qual votou favoravelmente ao Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação; após, convidou o Vereador Mário 
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Antônio Barros de Araújo para que desse o seu voto, o qual votou favoravelmente ao 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; após, convidou o 

Vereador Robson Pinto da Silva para que desse o seu voto, o qual votou 

favoravelmente ao Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; após, 

convidou o Vereador Thiago Macedo Santos para que desse o seu voto, o qual 

votou favoravelmente ao Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; 

após, o Presidente também pronunciou o seu voto, o qual votou favoravelmente ao 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação ao Veto total a Lei nº 2123/2017 de autoria do 

Poder Executivo que dispõem sobre: “Aplica no âmbito do município de Cordeiro o 

parágrafo 2º do artigo 12-A da Lei nº 12.587/2012.” foi aprovado, após votação 

nominal, por unanimidade. Em única discussão o Veto total a Lei nº 2123/2017 de 

autoria do Poder Executivo que dispõem sobre: “Aplica no âmbito do município de 

Cordeiro o parágrafo 2º do artigo 12-A da Lei nº 12.587/2012.” O Presidente usou da 

palavra dizendo que pela hierarquia das Leis, uma Lei Federal jamais poderia ser 

derrubada por um Decreto, pois uma Lei Federal é muito maior que um Decreto. 

Disse que a intenção dessa Lei é que se faça cumprir uma Lei Federal com relação 

à sucessão do ponto do táxi. Falou ainda as sobre as razões do veto do Executivo a 

Lei Municipal nº 2123/2017. Após, usou da palavra o Vereador Mário Antônio Barros 

de Araújo que falou sobre a necessidade de uma reunião para poderem adequar os 

direitos e deveres dessas pessoas. Falou também sobre o Requerimento nº 32 de 

sua autoria; e, sobre a necessidade de assinarem um documento no sentido de 

estarem buscando uma seriedade maior, uma fiscalização quanto o Executivo com 

relação a essas autonomias. Disse que boa parte matem a situação do ponto do táxi 

simplesmente pelo favorecimento, pela aquisição de um carro novo, zero, onde 

dependendo da marca se atinge até trinta por cento de desconto. Falou, que em 

respeito a essa Lei Federal e a todos os requisitos no município de Cordeiro, para 

fiscalizarem aqueles donos de autonomias, também os que moram fora do 
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município, e que tem essa autonomia simplesmente para legalização dos seus 

carros novos e luxuosos por um preço menor. Disse que a cidade está crescendo e 

são necessárias essas autonomias em outros bairros do município. Após, o 

Presidente passou a Votação Nominal, e convidou o Vereador Amilton Luiz Ferreira 

de Souza para que desse o seu voto, o qual votou contrário ao Veto total a Lei nº 

2123/2017 de autoria do Poder Executivo; após, convidou o Vereador André Lopes 

Joaquim para que desse o seu voto, o qual votou contrário ao Veto total a Lei nº 

2123/2017 de autoria do Poder Executivo; após, convidou a Vereadora Elizabet de 

Oliveira Linhares Correa para que desse o seu voto, a qual votou contrário ao Veto 

total a Lei nº 2123/2017 de autoria do Poder Executivo; após, convidou a Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho para que desse o seu voto, a qual votou contrário ao Veto 

total a Lei nº 2123/2017 de autoria do Poder Executivo; após, convidou o Vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes para que desse o seu voto, o qual votou 

contrário ao Veto total a Lei nº 2123/2017 de autoria do Poder Executivo; após, 

convidou a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes para que desse o seu voto, 

a qual votou contrário ao Veto total a Lei nº 2123/2017 de autoria do Poder 

Executivo; após, convidou o Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca para que 

desse o seu voto, o qual votou contrário ao Veto total a Lei nº 2123/2017 de autoria 

do Poder Executivo; após, convidou o Vereador Mário Antônio Barros de Araújo para 

que desse o seu voto, o qual votou contrário ao Veto total a Lei nº 2123/2017 de 

autoria do Poder Executivo; após, convidou o Vereador Robson Pinto da Silva para 

que desse o seu voto, o qual votou contrário ao Veto total a Lei nº 2123/2017 de 

autoria do Poder Executivo; após, convidou o Vereador Thiago Macedo Santos para 

que desse o seu voto, o qual votou contrário ao Veto total a Lei nº 2123/2017 de 

autoria do Poder Executivo; o Presidente também pronunciou o seu voto, o qual 

votou contrário ao Veto total a Lei nº 2123/2017 de autoria do Poder Executivo. O 

Veto total a Lei nº 2123/2017 de autoria do Poder Executivo que dispõem sobre: 

“Aplica no âmbito do município de Cordeiro o parágrafo 2º do artigo 12-A da Lei nº 
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12.587/2012.” foi rejeitado, após votação nominal, por unanimidade. Em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 66/2017 de autoria do Poder 

Executivo que dispõem sobre: “A autorização para implantação da tabela municipal 

de valores financeiros e realização de exames cardiográficos, de endoscopia 

digestiva, proctológicos e consultas especializadas e posterior chamamento público 

e credenciamento de serviços”, que foram aprovados por unanimidade; em única 

discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 66/2017 de autoria do Poder 

Executivo que dispõem sobre: “A autorização para implantação da tabela municipal 

de valores financeiros e realização de exames cardiográficos, de endoscopia 

digestiva, proctológicos e consultas especializadas e posterior chamamento público 

e credenciamento de serviços”, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão o Requerimento nº 32/2017 de autoria do Vereador Mário Antônio Barros 

de Araújo. Usou da palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza dizendo que 

na gestão passada também fez essa solicitação, então que poderiam fazer um 

comparativo desses documentos. Após, discorreu sobre a importância deste 

Requerimento e da fiscalização. O Presidente colocou em única votação o 

Requerimento nº 32/2017 de autoria do Vereador Mário Antônio Barros de Araújo, 

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

33/2017 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Corrêa, que foi 

aprovado por unanimidade. Posteriormente, o Presidente procedeu com a entrega 

da Moção de Congratulações e Aplausos, de sua autoria, a Rádio 94 FM pela 

passagem dos seus 28 anos de relevantes serviços prestados ao nosso município e 

região. Antes de encerrar a Sessão, O Presidente falou sobre o Ofício destinado ao 

Sr. Angelo Monteiro, Presidente Estadual do DER, solicitando redutores de 

velocidade para “Curva do Janú”, e que a Casa está aguardando a resposta. Mas, 

que estará reiterando esse Ofício. Após, usou da palavra a Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes falando que já foi solicitada sinalização, ou, redutores de 

velocidade, na localidade próxima a “Oficina do Zelino”, por cima do bairro 



6 

 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

 

 

Lavrinhas; e, solicitou ao Presidente um ofício fazendo novamente essa solicitação 

ao Presidente Estadual do DER. Após, usou da palavra o Vereador Amilton Luiz 

Ferreira de Souza questionando os sinais que foram retirados na RJ, citou a 

colocação de quebra-molas próximo ao Posto dos Carreteiros, e que poderiam ver 

essa possibilidade para nossa região. Após, o Presidente lembrou a todos sobre a 

audiência pública dos Correios no dia 25 de maio, às dezenove horas, e convidou a 

todos novamente. Falou ainda da reunião que ocorrerá amanhã da Comissão de 

Educação com a promotora para tratarem sobre o Transporte Universitário. 

Ulteriormente, o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 

Sessão ordinária a realizar-se no dia vinte e dois de maio 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 


