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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DOIS DE MAIO DE DOIS MIL
E DEZOITO NA FORMA ABAIXO:

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito, 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 convidou a todos para que de
pé cantassem o hino nacional e o hino do município de Cordeiro. Após, solicitou ao
Secretário que fizesse a leitura do expediente que constou: Projeto de Lei nº
82/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2019 e dá outras
providências.”; Projeto de Lei nº 81/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada
Cabral Menezes, que dispõe sobre: “Obriga as escolas e creches públicas e
articulares, a capacitar seus funcionários para prestar primeiros socorros nas
crianças e adolescentes e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 83/2018 de
autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre:
“Autoriza a Secretaria de Educação em conjunto com Secretaria de Esporte e Lazer
cedendo os veículos para o transporte de atletas que sejam alunos da Rede
Municipal de ensino que participam de eventos fora do município.”; Projeto de Lei nº
84/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Institui,
no âmbito do município de Cordeiro, o Programa de Aproveitamento de Madeira de
podas de árvores de Cordeiro – PAMPACOR, e dá outras providências.”; Projeto de
Lei nº 85/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre:
“Torna obrigatório o curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros para
todos os cuidadores ou cuidadoras de escolas e creches da Rede Pública e Privada
do Município de Cordeiro e dá outras providências.”; Requerimento nº 035/2018 de
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autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa; Requerimentos nº 036 e
037/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Requerimento nº 038/2018
de autoria dos Vereadores; Indicações nº 36 e 37/2018 de autoria do Vereador
Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 204 e 205/2018 de autoria
do Vereador André Lopes Joaquim; Indicações nº 212 e 218/2018 de autoria do
Vereador Robson Pinto da Silva; Indicação nº 213/2018 de autoria do Vereador
Marcelo Marco Duarte Fonseca; Indicação nº 214/2018 de autoria da Vereadora
Jussara Barrada Cabral Menezes; Ofício nº 11/2018 da Secretaria Municipal de
Fazenda; Ofícios nº 048, 050 e 051/2018 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
Ofício nº 030/2018 do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; e,
Seminário: Economia da Cultura. Posteriormente, o Presidente concedeu a palavra à
Vereadora inscrita Fabíola Melo de Carvalho que iniciou o seu pronunciamento
parabenizando a todos os trabalhadores pelo Dia do Trabalhador. Após, fez a leitura
de um documento ao qual retratou a vida da sua família e os seus princípios. Em
sequencia, fez considerações sobre o seu trabalho em prol do esporte no município,
e citou Emendas Parlamentares que contemplaram o município. Ato contínuo
passou-se a ordem do dia que constou: Em única discussão o Requerimento nº
035/2018 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa. Usou da
palavra a Vereadora Elizabet que fez esclarecimentos sobre o seu Requerimento.
Após, usou da palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza ressaltando a
importância do Requerimento. Após, o Presidente colocou em única votação o
Requerimento nº 035/2018 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares
Correa, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o
Requerimento nº 036/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi
aprovado por unanimidade. Após, o Presidente cobrou providências da Secretaria de
Assistência Social com relação às pessoas que ficam na Praça Nagib Salomão
fazendo uso de bebidas e drogas. Os Vereadores Jussara Barrada Cabral Menezes,
Amilton Luiz Ferreira de Souza e Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes fizeram

3

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro
Poder Legislativo

considerações sobre o assunto. Logo após, o Presidente colocou em única
discussão e votação o Requerimento nº 037/2018 de autoria do Vereador Robson
Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o
Requerimento nº 038/2018 de autoria dos Vereadores, que foi aprovado por
unanimidade. Após, o Presidente concedeu a palavra aos Vereadores pela liderança
de partidos. Usaram da palavra os Vereadores Amilton Luiz Ferreira de Souza,
Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, Elizabet de Oliveira Linhares Correa,
Robson Pinto da Silva, Mário Antônio Barros de Araújo, Fabíola Melo de Carvalho,
Jussara Barrada Cabral Menezes e Elielson Elias Mendes, que discursaram sobre a
reabertura do Hospital Antônio Castro. Ulteriormente, o Presidente encerrou a
Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia
sete de maio de dois mil e dezoito 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
1º Secretário

Elielson Elias Mendes
Presidente

