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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE OUTUBRO 

DE DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes. 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 155/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Abre crédito 

suplementar por assinatura de convênio no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de 

Cordeiro”; Projeto de Lei nº 156/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A 

revisão da planta genérica de valores para efeitos de cálculo e lançamento do imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, a partir do exercício do ano de 

2018, no âmbito do município de Cordeiro”; 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”; Projeto de Lei nº 158/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “A gratificação de função em unidade da rede pública municipal de ensino”; Projeto 

de Lei nº 159/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A concessão de 

gratificação especial e dá outras providências”; leitura e pareceres ao Projeto de Lei nº 

160/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “O repasse de verbas do 

Programa de Apoio aos Hospitais do Interior Municipal – PAHI-M – ao Hospital Antônio 

Castro e dá outras providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 148/2017 de autoria da 

Mesa Diretora, que dispõe sobre “Altera o anexo II e II-A da Lei 1240 de 22 de março de 

2006, modificando os cargos em comissão da estrutura administrativa da Câmara 

Municipal de Cordeiro, e dá outras providências”; Requerimento nº 91/2017 de autoria da 
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Vereadora Elizabet Oliveira Linhares Correa; Requerimentos nº 92 e 93/2017 de autoria 

do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Requerimento nº 94/2017 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva; Requerimento nº 95/2017 de autoria da Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes; Requerimento nº 96/2017 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 515/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias 

Mendes; Indicação nº 526/2017 de autoria da Vereadora Elizabet Oliveira Linhares 

Correa; Indicação nº 529/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 

Indicações nº 528 e 530/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Ofícios nº 

42, 43, 440 e 441/2017 – GP do Poder Executivo; Comunicado do Ministério da 

Educação; Convite da Câmara Municipal de Mangaratiba. O Presidente justificou a 

ausência do Vereador Furtuoso. Ato contínuo, passou-se a ordem do dia, que constou: 

em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 155/2017 de autoria do 

Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão e redação 

final o Projeto de Lei nº 155/2017 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação a solicitação de urgência ao Projeto de Lei 

nº 160/2017 de autoria do Poder Executivo, que, após votação nominal, foi aprovada por 

unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 160/2017 

de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em única 

discussão e redação final o Projeto de Lei nº 160/2017 de autoria do Poder Executivo, 

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

Projeto de Lei nº 148/2017 de autoria da Mesa Diretora, que foram aprovados por 

unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 148/2017 de autoria 

da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 91/2017 de autoria da Vereadora Elizabet Oliveira Linhares Correa, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 92/2017 de 

autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza. Usou da palavra o Vereador Amilton, 

esclarecendo que fez este requerimento para ter mais informações a respeito dos 

projetos de lei do Executivo que dispõem sobre a situação dos servidores municipais. O 
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Presidente sugeriu que o Secretário de Educação seja convocado a comparecer na 

Tribuna Livre desta Casa e prestar esclarecimentos a respeito do Projeto de Lei do 

Executivo referente ao magistério e esclarecer se o município tem ou não condições de 

manter a folha de pagamento desses servidores. Usou da palavra a Vereadora Fabíola, 

ressaltando que esteve presente em uma reunião na Secretaria de Educação e, na 

ocasião, a Comissão de Educação da Câmara solicitou que fosse apresentado, por 

escrito, algum documento que comprove, realmente, que o município não tem dinheiro 

para pagar o plano atual do magistério. Usou da palavra o Vereador Robson, sugerindo 

que o Secretário de Administração também seja convocado, pois a verba que vem do 

FUNDEB vai para esta Secretaria. O Presidente colocou em única votação o 

Requerimento nº 92/2017 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 93/2017 de autoria do 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza. Usou da palavra a Vereadora Jussara, 

sugerindo que a Secretária de Saúde também seja convocada para dar esclarecimentos 

a respeito dos servidores da saúde. Usou da palavra o Vereador Amilton, dizendo que o 

objetivo deste requerimento também é prestar esclarecimentos para auxiliar na análise 

dos projetos de lei do Executivo. O Presidente colocou em única votação o Requerimento 

nº 93/2017 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 94/2017 de autoria do 

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

e votação o Requerimento nº 95/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 96/2017 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 André Lopes Joaquim, 

que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, concedeu a palavra, na Tribuna Livre, ao 

Sr. Stênio de Freitas Barretto, para falar sobre “Situação dos servidores públicos 

municipais e o posicionamento do SINDCOR”. O Presidente se desculpou com o Prefeito 
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de Cantagalo, o Guga, em relação a um comentário que fez no programa da Rádio 94 

FM. Mencionou que não se sente à vontade de estar votando contra os servidores, no 

entanto, também é preciso ter responsabilidade com as contas públicas e levar em conta 

a situação atual do município. Após, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para 

a Sessão Ordinária a realizar-se no dia trinta de outubro 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 


