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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA CINCO DE MARÇO DE DOIS 

MIL E DEZOITO NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos cinco dias do mês de março 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. Faltaram os vereadores 

Elizabet de Oliveira Linhares Correa e Mário Antônio Barros de Araújo. Havendo 

número Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão e convidou a todos para 

que de pé cantassem o hino nacional. Após, solicitou ao Secretário que fizesse a 

leitura do expediente que constou: Projeto de Lei nº 28/2018 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre: “Abre crédito suplementar por assinatura de convenio 

no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 29/2018 

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

assinatura de convenio no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Cordeiro.”; 

Projeto de Lei nº 30/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Abre 

crédito suplementar por assinatura de convenio no orçamento do Fundo Municipal 

de Saúde de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 31/2018 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre: “A criação de vagas temporárias, para o preenchimento por meio 

do processo seletivo nº 001/17 aprovado pela Lei nº 2107/17.”; Projeto de Resolução 

nº 003/2018 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Altera o parágrafo 5º do 

artigo 11 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cordeiro na forma que 

dispõe.”; Projeto de Lei nº 24/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes, que dispõe sobre: “Institui a criação do Banco Municipal de Materiais 

Ortopédicos no município de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 25/2018 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre: “Institui a 

Campanha de Reeducação Alimentar nas instituições de ensino infantil e ensino 
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fundamental na rede pública e privada no município de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 

26/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: 

“Estabelece o protocolo de classificação de risco dos usuários da rede de urgência e 

emergência no município de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 27/2018 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Institui o Dia Municipal de 

conscientização do autismo, no município de Cordeiro, e dá outras providências.”; 

Requerimento nº 013/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Indicações nº 69 e 70/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes; Indicações nº 83 e 101/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva; Indicações nº 86 e 87/2018 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; 

Indicação nº 100/2018 de autoria do Amilton Luiz Ferreira de Souza; Ofícios nº 93 e 

95 do Poder Executivo; Ofício nº 3612/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro; Ofícios nº 08, 09 e 10/2018 da Chefia de Gabinete do Prefeito; e, Ofícios 

nº 02 e 34/2018 da Secretaria de Administração. Ulteriormente, o Presidente 

agradeceu a presença dos servidores do Poder Executivo Municipal. Em sequência, 

falou com relação às Contas do exercício de dois mil e dezesseis e o procedimento 

que a Câmara irá adotar. Após, o Presidente concedeu a palavra a Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho que convidou a todos para o Encontro Regional da Frente 

de Vereadores em Defesa do SUAS, que irá acontecer no dia sete de março, às 

nove horas, nesta Casa. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador 

Robson Pinto da Silva que solicitou que a Comissão de Educação se reúna com o 

Secretário de Educação para discussão de Projetos que chegaram à Casa, entre 

outros assuntos. Sequencialmente, discorreu sobre a intervenção no Hospital 

Antônio Castro e sobre os servidores que ficaram com seus salários atrasados. 

Após, o Presidente usou da palavra e falou sobre o Projeto de Lei que versa sobre a 

contratação de pessoal para educação. Logo após, fez considerações sobre o valor 

da dívida discriminado nas Contas do ex-prefeito Leandro Monteiro. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que fez 
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ponderações sobre a situação do Hospital Antônio Castro, sobre as Contas do ex-

prefeito e sobre o Projeto de Lei de contratação para a educação. Após, o 

Presidente convidou a Comissão de Saúde e o Líder de Governo para que o 

acompanhassem no Programa da Rádio do dia seis de março. Ato contínuo passou-

se a ordem do dia que constou: em única discussão e votação o Requerimento nº 

27/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade. Posteriormente, o Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia sete de março 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                                  Elielson Elias Mendes 

                       1º Secretário                                                           Presidente 


