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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRINTA DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos trinta 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. 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 

154/2017 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 166/2017 de autoria do Poder executivo, que dispõe 

sobre: “Dispõe sobre a concessão de gratificação especial e dá outras 

providências.”; Projeto de Lei nº 167/2017 de autoria do Poder executivo, que dispõe 

sobre: “Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar para o orçamento do 

município de Cordeiro e dá outras providências.”; Emenda e Pareceres ao Projeto de 

Lei nº 101/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: 

“Dispõe sobre a divulgação dos direitos das pessoas portadoras de câncer e dá 

outras providências.”; Projeto de Lei nº 161/2017 de autoria da Vereadora Fabíola 

Melo de Carvalho, que dispõe sobre: “Dispõe sobre a colocação de placas 

informativas dos horários e dias de recolhimento do lixo na Cidade de Cordeiro.”; 

Projeto de Lei nº 162/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes, que dispõe sobre: “Institui a semana municipal de incentivo à leitura.”; 

Projeto de Lei nº 163/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes, que dispõe sobre: “Institui a semana municipal de Conscientização ao 

Glaucoma em Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 164/2017 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Dispõe sobre a comunicação prévia da interrupção 
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ou suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, internet e de água, e 

dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 165/2017 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Dispõe sobre a obrigação das empresas de 

transporte público, anexar, no interior dos ônibus, aviso informando que abuso 

sexual é crime e dá outras providências.”; Requerimento nº 90/2017 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Requerimento nº 97/2017 de 

autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca; Requerimento nº 98/2017 de 

autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 334 e 527/2017 de 

autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 531 e 

532/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 533/2017 

de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa; Indicação nº 535/2017 

de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Ofícios nº 44, 46, 47 e 

446/2017 do Poder Executivo; Ofícios nº 194, 195, 196, 198 e 199/2017 da 

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; e, Convite da 

Federação de Agricultura e Sindicato Rural de Cordeiro. Ato continuo passou-se a 

Ordem do Dia que constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto 

de Lei nº 154/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Abre crédito 

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

de Cordeiro”, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão, votação e 

redação final o Projeto de Lei nº 154/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “Abre crédito suplementar por assinatura de convênio no orçamento do Fundo 

Municipal de Saúde de Cordeiro”, 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 101/2017 de autoria do 

Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: “Dispõe sobre a divulgação dos 

direitos das pessoas portadoras de câncer e dá outras providências.”, que foram 

aprovados por unanimidade; em única discussão, votação e redação final o Projeto 

de Lei nº 101/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: 
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“Dispõe sobre a divulgação dos direitos das pessoas portadoras de câncer e dá 

outras providências.”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 90/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão o 

Requerimento nº 97/2017 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca. 

Usou da palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes que parabenizou o 

Vereador Marcelo pelo Requerimento. Falou ainda sobre a demora para a 

autorização dos exames e com relação a não autorização de alguns desses. Após o 

Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 97/2017 de autoria do 

Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão o Requerimento nº 98/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo 

de Carvalho. Usou da palavra a Vereadora Fabíola dizendo que percebeu que a 

gestão financeira não é feita pelo Secretário de Educação, então, sugeriu, que se 

possível, não seja feita pelo Secretário de Fazenda e sim pelo Secretário de 

Educação porque pertence a pasta. Após, usou da palavra o Vereador Robson Pinto 

da Silva dizendo que deve ser criado o Fundo Municipal de Educação para que o 

Secretário de Educação possa gerir esse recurso. E, que enquanto esse Fundo não 

for criado esse recurso será gerido pela Administração para depois ir para Secretaria 

de Educação. Após, o Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 

98/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que foi aprovado por 

unanimidade. Após, o Presidente concedeu a palavra a Vereadora Fabíola que falou 

sobre a Reunião da Comissão de Educação da Casa com professores da rede 

estadual e que o problema foi solucionado. Logo após, o Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que solicitou uma correção no 

endereçamento de um dos seus Requerimentos, lido na Sessão passada. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes que falou sobre a reunião que teve juntamente com o Prefeito e com o 

Conselho Deliberativo do Hospital com o Presidente da ALERJ, Jorge Picciani, para 
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liberação de mais uma parcela do dinheiro do PAHI, aproximadamente quatrocentos 

mil reais. Em seguida, falou sobre o Projeto Novo Olhar que mais uma vez ocorrerá 

no município. Após, falou sobre o problema do parcelamento do IPAMC e que estão 

tentando resolver a questão da certidão negativa. Disse ainda que esse assunto 

também foi tratado na reunião com o Picciani. Posteriormente, o Presidente encerrou 

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

primeiro de novembro 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 

 


