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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE DE SETEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte 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 a Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes. Havendo número Regimental, o Presidente deu por 

aberta a sessão e convidou o Primeiro Secretário para ocupar a Vice-Presidência e o 

Segundo Secretário para ocupar a Primeira Secretaria. Em seguida, solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: Projeto de Lei nº 124/2017 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui a semana de 

conscientização da depressão infantil e na adolescência, no âmbito do município de 

Cordeiro, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 125/2017 de autoria da Vereadora 

Elizabet Oliveira Linhares Correa, que dispõe “Cria a Semana do Idoso e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 126/2017 de autoria da Vereadora Elizabet Oliveira 

Linhares Correa, que dispõe “A criação do Programa Escola Atenciosa e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 127/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho, que dispõe “A obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino de educação 

básica de Cordeiro, em efetuar a divulgação da avaliação do IDEB e dá outras 

providências”; parecer ao Projeto de Resolução nº 14/2017 de autoria do vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre “Concede Título de cidadã 

cordeirense a Sra. Célia Coelho Pinto”; parecer ao Projeto de Resolução nº 15/2017 de 

autoria do vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre 

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

Dias”; Projeto de Resolução nº 25/2017 de autoria do vereador Amilton Luiz Ferreira de 

Souza, que dispõe sobre “Concede título de cidadão cordeirense ao Sr. Ricardo Coelho 
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Moura”; Projeto de Resolução nº 26/2017 de autoria do vereador Elielson Elias Mendes, 

que dispõe sobre “Concede medalha Edgar Rodrigues Lutterbach ao Sr. Alderi Perquis 

Hermsdorff”; Projeto de Resolução nº 27/2017 de autoria do vereador Elielson Elias 

Mendes, que dispõe sobre “Concede título de cidadão cordeirense ao Sr. Carlos 

Eduardo de Souza Costa”; Requerimentos nº 77 e 78/2017 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Requerimento nº 79/2017 de autoria da Comissão de Educação 

e Cultura; Indicações nº 261 e 309/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes; Indicações nº 483 e 486/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias 

Mendes; Indicação nº 487/2017 de autoria do vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca; 

Indicação nº 488/2017 de autoria da Vereadora Elizabet Oliveira Linhares Correa; 

Indicações nº 489 e 491/2017 de autoria da vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 

Indicações nº 490 e 492/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Ofício nº 

159/2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; Ofício nº 

159/2017 do CMDCA; Comunicado do Ministério da Educação. Ato contínuo, passou-se 

à Ordem do Dia, que constou: em segunda discussão e redação final 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 

14/2017 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 14/2017 de autoria do vereador Furtuoso de Fátima da 

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

discussão e votação o parecer ao Projeto de Resolução nº 15/2017 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 15/2017 de autoria do vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que, após, 

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

Requerimento nº 77/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 78/2017 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 
Poder Legislativo 

 

3 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 79/2017 de autoria da Comissão de 

Educação e Cultura, 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. Após, convidou a 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho para fazer a entrega da Moção de Congratulações 

e Aplausos ao Sr. Glauber de Souza Melengate. O Presidente encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e cinco 

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 


