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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUINZE DE MARÇO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quinze dias do mês de março 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 da Ata da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada por 

unanimidade. Após, passou-se a leitura do expediente que constou: Projeto de Lei nº 

26/2017 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”; Projeto de Lei nº 27/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “O Sistema Único de Assistência Social do município Cordeiro/RJ e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 28/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “A concessão de subvenção social para o exercício de 2017 e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 29/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “A abertura de crédito suplementar para o orçamento do Fundo Municipal de 

Saúde do município de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 30/2017 

de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “A avaliação 

periódica dos prédios escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de 

Cordeiro, e dá outras providências”; 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”; Parecer ao Projeto de Resolução nº 06/2017 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “Dá nome de Fernando Antônio Ferreira 

Ponce (Henheco) o segundo piso da Câmara Municipal de Cordeiro”; Requerimento 
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nº 07/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicações nº 46 e 

47/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 52 

e 55/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 84 e 85/2017 

de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 86 e 

87/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 88 e 

89/2017 de autoria do Vereador Mário Antônio Barros de Araújo; Indicação nº 

91/2017 de autoria da Vereadora Elizabet Oliveira Linhares Correa; e, Ofício 

SMS/Gab nº 172/2017 da Secretaria Municipal de Saúde. Posteriormente, o 

Presidente concedeu a palavra a Vereadora Fabíola Melo de Carvalho pela 

Liderança do PSDB, que iniciou o seu pronunciamento cumprimentando o Prefeito 

de Cordeiro, Sr. Luciano Ramos Pinto, pela sensibilidade a qual vem tratando a 

cidade de Cordeiro. Disse que no dia quinze de fevereiro deu entrada, nesta Casa, 

numa Indicação solicitando a reabertura do CRAS, devido sua grande importância 

no bairro Lavrinhas; e, que no dia oito de março a Secretária do Social, Sra. Letícia, 

respondeu que o CRAS já teria sido reaberto na Rua Eugênio Tavares Martins, nº 

51, no bairro Jardim de Alah, e que já está a disposição de toda comunidade local. 

Concluiu parabenizando ao Prefeito e a Secretária do Social por essa ação conjunta. 

Após, o Presidente concedeu à palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes pela liderança do PDT, que iniciou o seu pronunciamento também 

parabenizando a Secretária do Social, Sra. Letícia, pelo seu trabalho à frente desta 

Secretaria. Disse ainda que o CRAS só não foi reaberto antes porque a Secretária 

estava à procura de uma casa que tivesse as exigências dessa Secretaria. Após, 

falou como Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor sobre o Dia do 

Consumidor, e sobre o Código de Defesa do Consumidor como sendo uma grande 

conquista para todos os brasileiros. Em seguida, parabenizou o Prefeito Municipal, 

Sr. Luciano Ramos Pinto, o Secretário Luciano Capitão e o Dr. Paulo, Diretor do 

DER de Cordeiro, pela grande parceria, a qual tem beneficiado o município com a 

“Operação Tapa Buraco”, iniciada no bairro Rodolfo e que se estenderá por toda 
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cidade. Ato continuo passou-se a Ordem do Dia que constou: em única discussão e 

votação o parecer ao Projeto de Resolução nº 06/2017 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “Dá nome de Fernando Antônio Ferreira 

Ponce (Henheco) o segundo piso da Câmara Municipal de Cordeiro”, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão o Projeto de Resolução nº 06/2017 

de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “Dá nome de 

Fernando Antônio Ferreira Ponce (Henheco) o segundo piso da Câmara Municipal 

de Cordeiro”. Usou da palavra o Presidente dizendo que o Sr. Fernando Antônio 

Ferreira Ponce (Henheco) foi um cordeirense nato e com relevante serviço prestado 

para o município; além de ter sido um dos primeiros servidores da Câmara Municipal 

de Cordeiro, cedido pelo Poder Executivo. Em seguida, discorreu sobre trabalhos 

prestados pelo Sr. Fernando Antônio Ferreira Ponce (Henheco). Após, os 

Vereadores Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes e Amilton Luiz Ferreira de 

Souza parabenizaram o Presidente pelo Projeto, e fizeram considerações sobre o 

Sr. Fernando Antônio Ferreira Ponce (Henheco). Sequencialmente, o Presidente 

colocou em única votação e redação final o Projeto de Resolução nº 06/2017 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 07/2017 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por unanimidade. Após, pela Liderança de 

Governo, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva que 

falou sobre o atraso no pagamento dos salários de dezembro dos servidores. Disse 

que entrou em contato com Executivo, o qual ficou de marcar uma data para 

conversarem sobre o assunto e darem uma posição quanto ao pagamento desses 

salários. Logo após, discorreu sobre algumas licitações realizadas pelo município, e 

disse que estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Cordeiro para toda 

população. Posteriormente, o Presidente parabenizou o Prefeito, Sr. Luciano Ramos 

Pinto, pela seriedade e a forma como vem conduzindo o município. Parabenizou o 

setor de licitação pela economia que está sendo realizada. Em seguida, agradeceu a 
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todos os munícipes presentes e internautas, e solicitou que a população cordeirense 

participasse mais das sessões da Câmara. Disse ainda que a reprise desta Sessão 

estaria ocorrendo, amanhã, na TV Educ. E, agradeceu aos colegas vereadores pela 

harmonia com que vêm conduzindo essa Casa Legislativa. Ulteriormente, encerrou a 

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

vinte de março 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 


