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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SEIS DE JUNHO DE DOIS 

MIL E DEZOITO NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos seis dias do mês de junho 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 solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura do expediente que constou: Projeto de Lei nº 93/2018 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Institui no 

calendário oficial do município de Cordeiro, o dia municipal do Livro Infantil, a ser 

comemorado no dia 02 de abril e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 

147/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: 

“Autorização para instalação de padarias comunitárias e dá outras providências.”; 

Projeto de Lei nº 148/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que 

dispõe sobre: “Dispõe sobre cassação de alvará de funcionamento de casa de 

diversão, boate de show, hotel, motel, pensão, bar, restaurante e estabelecimentos 

congêneres que permitirem, mediarem ou favorecerem a prostituição infantil ou a 

pedofilia, fazerem apologia dessas práticas, ou se omitirem em relação a elas.”; 

Projeto de Lei nº 149/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que 

dispõe sobre: “Institui no calendário oficial do município o programa “Domingo com 

lazer” e dá outras providências.”; Projeto de Resolução nº 007/2018 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “A instituição do título de 

responsabilidade social e dá outras providências.”; Requerimento nº 051/2018 de 

autoria do Vereador Thiago Macedo Santos; Indicações nº 48 e 53/2018 de autoria 

do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 286 e 287/2018 

de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa; Indicações nº 288 e 
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289/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 290 e 

291/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Ofícios nº239/2018 do 

Poder Executivo; Ofício nº 279/2018 da Secretária Municipal de Saúde; Ofício 

nº004/2018 do Vereador Robson Pinto da Silva; Convite da Secretária Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos; e, Convite da PMERJ. Após, o Presidente 

concedeu a palavra aos vereadores. Usaram da palavra os Vereadores Furtuoso de 

Fátima da Conceição Lopes, Elizabet de Oliveiras Linhares Correa; Fabíola Melo de 

Carvalho, Robson Pinto da Silva, e, Elielson Elias Mendes, que falaram sobre 

diversos assuntos, entre eles: o evento que ocorreu, na Casa, no período da tarde; 

limpeza urbana municipal; pagamento dos salários atrasados dos servidores; a 

contemplação do município com dois milhões em Emendas Parlamentares; a 

chegada da Emenda Parlamentar para compra da van para a APAE e de um carro 

para o social. Ato contínuo passou-se a ordem do dia que constou: em única 

discussão o Requerimento nº 051/2018 de autoria do Vereador Thiago Macedo 

Santos. Usou da palavra o Vereador Thiago Macedo Santos, que fez considerações 

sobre o seu Requerimento de Moção. Após, o Presidente colocou em única votação 

o Requerimento nº 051/2018 de autoria do Vereador Thiago Macedo Santos, que foi 

aprovado por unanimidade. Ulteriormente, o Presidente encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia onze de 

junho 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 
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