
 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 
Poder Legislativo 

 

1 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZOITO DE SETEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezoito dias do mês de setembro 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 André 

Lopes Joaquim. 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 113/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A 

instituição do diário oficial eletrônico, como veículo oficial de divulgação do Poder 

Executivo Municipal, e dá outras providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 116/2017 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Abre crédito suplementar por 

convênio no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Cordeiro”; pareceres ao 

Projeto de Lei nº 117/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Abre 

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

Saúde de Cordeiro”; pareceres ao Projeto de Lei nº 118/2017 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Abre crédito suplementar por assinatura de convênio no 

orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Cordeiro”; pareceres ao Projeto de Lei nº 

119/2017 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 121/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o 

Executivo Municipal a estabelecer áreas de estacionamento rotativo no município, 

mediante cobrança pecuniária, entregando a implantação e exploração à empresas 

especializadas, através de processo licitatório”; Projeto de Lei nº 123/2017 de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre “A regulamentação do processo consultivo para 

indicação de diretores e diretores adjuntos das instituições de ensino integrantes da 
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rede municipal de educação e dá outras providências”; emenda e parecer ao Projeto de 

Lei nº 49/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “A 

divulgação da lista de espera para vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil”; 

Projeto de Lei nº 120/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe 

sobre “A instituição do programa de conscientização sócio-ambiental e certificação 

embaixador do verde, no âmbito da rede municipal de ensino de Cordeiro, e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 122/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada 

Cabral Menezes, que dispõe “A instituição da campanha municipal de prevenção ao 

suicídio “setembro amarelo” e dá outras providências”; parecer ao Projeto de Resolução 

nº 12/2017 de autoria do vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe 

sobre “Concede medalha Edgar Rodrigues Lutterbach ao Sr. Ricardo José Rodrigues 

de Oliveira”; parecer ao Projeto de Resolução nº 13/2017 de autoria do vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre “Concede título de cidadão 

cordeirense ao Sr. Luiz Alberto Monteiro Gusmão”; parecer ao Projeto de Resolução nº 

16/2017 de autoria do vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “Concede 

título de cidadão cordeirense ao Sr. Luiz Antônio Lontra”; parecer ao Projeto de 

Resolução nº 17/2017 de autoria do vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre 

“Concede medalha mérito esportista Prof. Alcimar Sarruf Bittencourt ao Sr. Gustavo 

Teixeira Salomão”; parecer ao Projeto de Resolução nº 18/2017 de autoria do vereador 

Amilton Luiz Ferreira de Souza, que dispõe sobre “Concede título de cidadão 

cordeirense ao Sr. Luiz Gonzaga da Cunha”; Projeto de Resolução nº 21/2017 de 

autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Concede título de 

cidadã cordeirense a Sra. Gislaine Soares Machado Herdi”; Projeto de Resolução nº 

23/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 

“Concede medalha Edgar Rodrigues Lutterbach ao Sr. Sandro Ricardo Martins 

Barbosa”; Requerimentos nº 74 e 75/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada 

Cabral Menezes; Requerimento nº 76/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva; Indicações nº 342 e 348/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 
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Conceição Lopes; Indicações nº 477 e 478/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva; Indicações nº 479 e 480/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada 

Cabral Menezes; Indicações nº 481 e 482/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias 

Mendes; Indicações nº 484 e 485/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho; Ofícios nº 11, 12, 13, 14, 327 e 328/2017 do Poder Executivo; Ofício nº 

58/2017 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Ofício nº 160/2017 da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; Ofício nº 0042/2017 dos 

vereadores Fabíola Melo de Carvalho e Marcelo Marco D. Fonseca. O Presidente 

justificou a ausência do Vereador André Lopes Joaquim e, em seguida, concedeu a 

palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva, o qual parabenizou o Sr. José Ricardo 

Pinto pela matéria publicada no Jornal Ponto de Vista, a respeito da água do Rio 

Macuco. Parabenizou também o Sr. Vitorino Montechiari Barros, por sua preocupação 

com a escassez de água no Rio Macuco. E sugeriu que seja realizada uma audiência 

pública com os representantes da CEDAE e a sociedade civil em geral, para poder 

debater sobre essa questão da escassez de água. Falou sobre a vinda do IFF para o 

município e dos benefícios que trará para os jovens e adolescentes de Cordeiro e da 

região. Em aparte, o vereador Furtuoso solicitou ao vereador Robson que leve seu 

abraço ao Deputado Paulo Melo, em agradecimento por seu empenho na conquista da 

implantação do IFF em nosso município. Retomando a palavra, o vereador Robson 

disse que a politicagem trouxe todos esses problemas que o município vem passando. 

Relatou que esteve na cidade do Rio de Janeiro buscando alternativas para a questão 

da dívida do Hospital Antônio Castro. Ato contínuo, passou-se à Ordem do Dia, que 

constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 113/2017 de 

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

o Projeto de Lei nº 113/2017 de autoria do Poder Executivo. Usou da palavra o 

vereador Amilton Biti, parabenizando o Executivo pela iniciativa deste Projeto de Lei, o 

qual trará economia para os cofres do município. O Presidente colocou em única 

votação e redação final o Projeto de Lei nº 113/2017 de autoria do Poder Executivo, que 
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foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto 

de Lei nº 116/2017 de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por 

unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 116/2017 de 

autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 117/2017 de autoria do Poder Executivo, que 

foram aprovados por unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Lei 

nº 117/2017 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 118/2017 de autoria do 

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

final o Projeto de Lei nº 118/2017 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

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

119/2017 de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em 

única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 119/2017 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão o parecer ao Projeto 

de Lei nº 49/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva. Usou da palavra o 

vereador Robson, dizendo que é favorável à emenda supressiva apresentada pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O Presidente colocou em única votação 

o parecer ao Projeto de Lei nº 49/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, 

que foi aprovado por unanimidade; em primeira discussão o Projeto de Lei nº 49/2017 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva. Usou da palavra o vereador Robson, 

esclarecendo que este projeto será de grande importância para transparência pública 

na espera por vagas nas escolas de educação infantil e creches. O Presidente colocou 

em primeira votação o Projeto de Lei nº 49/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao 

Projeto de Resolução nº 12/2017 de autoria do vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que, após, votação nominal, foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e redação final o Projeto de Resolução nº 12/2017 de autoria do vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que, após, votação nominal, foi aprovado por 
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unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Resolução nº 

17/2017 de autoria do vereador Elielson Elias Mendes, que, após, votação nominal, foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Resolução 

nº 17/2017 de autoria do vereador Elielson Elias Mendes, que, após, votação nominal, 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres aos Projetos 

de Resolução nº 13, 16 e 18/2017, de autoria, respectivamente, dos vereadores 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, Elielson Elias Mendes e Amilton Luiz Ferreira 

de Souza, que, após, votação nominal, foram aprovados por unanimidade; em única 

discussão e redação final os Projetos de Resolução nº 13, 16 e 18/2017, de autoria, 

respectivamente, dos vereadores Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, Elielson 

Elias Mendes e Amilton Luiz Ferreira de Souza, que, após, votação nominal, foram 

aprovados por unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 74/2017 de autoria 

da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes. Usou da palavra a vereadora Jussara, 

esclarecendo que fez este requerimento para cobrar da Secretária de Saúde 

informações sobre a falta de especialidades médicas no município, pois a Comissão de 

Saúde já havia solicitado essas informações através de ofício, porém, não obteve 

resposta. O Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 74/2017 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 75/2017 de autoria da Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes. Usou da palavra a vereadora Jussara, esclarecendo 

que fez este requerimento tendo em vista que foi aprovada, nesta Casa, no mês de 

fevereiro, a Lei do Remune, no entanto, até o momento, ainda não tem a relação 

desses medicamentos, além disso, muitos munícipes só estão conseguindo 

medicamentos através de ordem judicial e, mesmo assim, há demora na entrega. O 

Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 75/2017 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 76/2017 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou sob 
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deliberação do Plenário os Requerimentos de justificativa de ausência à sessão dos 

vereadores Mário Antônio Barros de Araújo e Robson Pinto da Silva, que foram 

aprovados por unanimidade. Após, concedeu a palavra, na Tribuna Livre, ao Sr. Anísio 

Coelho Costa, para falar sobre “Administração do Hospital Antônio Castro na sua 

gestão”. O Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia vinte de setembro 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 


