
1 

 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA NOVE DE ABRIL DE DOIS 

MIL E DEZOITO NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos nove dias do mês de abril 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. Faltou o Vereador 

Robson Pinto da Silva. Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a 

Sessão e solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente que constou: 

Parecer ao Projeto de Lei nº 141/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho, que dispõe sobre “Criação do „meu exame‟, que corresponde a um link no 

site oficial da Prefeitura, portal da transparência e um perfil na rede social, 

divulgando a lista de espera para exames no município”; Parecer ao Projeto de Lei 

nº 170/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 

“Institui o dia 20 de outubro como Dia Municipal da Mestra Adelaide de Oliveira 

Lopes, no município de Cordeiro, e dá outras providências”; Parecer ao Projeto de 

Lei nº 46/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que 

dispõe sobre: “Dá Nome de Orlando Farinha, Rua 3, no Loteamento Estância São 

José, com o código de logradouro do bairro Jardim de Alah.”; Projeto de Lei nº 

49/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que 

dispõe sobre: “Dá Nome de Célia Silva Pinheiro, Rua 6, no Loteamento Estância São 

José, com o código de logradouro do bairro Jardim de Alah.”; Requerimentos nº 025 

e 026/2018 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa; Indicações 

nº 25 e 26/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; 

Indicações nº 151 e 152/2018 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares 

Correa; Indicações nº 166 e 167/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada 
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Cabral Menezes; Indicação nº 169/2018 de autoria do Vereador Marcelo Marco 

Duarte Fonseca; Indicações nº 170 e 171/2018 de autoria da Vereadora Fabíola 

Melo de Carvalho; Ofício nº 159/2018 do Poder Executivo; Ofícios nº 28, 29, 30 e 

31/2018 da Chefia de Gabinete do Poder Executivo; e, Comunicado do Ministério da 

Educação. Ato contínuo passou-se a ordem do dia que constou: em única discussão 

e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 141/2017 de autoria da vereadora Fabíola 

Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Criação do „meu exame‟, que corresponde a 

um link no site oficial da Prefeitura, Portal da Transparência e um perfil na rede 

social, divulgando a lista de espera para exames no município”, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 

141/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 

“Criação do „meu exame‟, que corresponde a um link no site oficial da Prefeitura, 

Portal da Transparência e um perfil na rede social, divulgando a lista de espera para 

exames no município”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o parecer ao Projeto de Lei nº 170/2017 de autoria da Vereadora Fabíola 

Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Institui o dia 20 de outubro como Dia Municipal 

da Mestra Adelaide de Oliveira Lopes, no município de Cordeiro, e dá outras 

providências”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão, votação e 

redação final o Projeto de Lei nº 170/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho, que dispõe sobre “Institui o dia 20 de outubro como Dia Municipal da 

Mestra Adelaide de Oliveira Lopes, no município de Cordeiro, e dá outras 

providências”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

parecer ao Projeto de Lei nº 46/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Dá Nome de Orlando Farinha, Rua 3, no 

Loteamento Estância São José, com o código de logradouro do bairro Jardim de 

Alah.”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão, votação e redação 

final o Projeto de Lei nº 46/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 
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Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Dá Nome de Orlando Farinha, Rua 3, no 

Loteamento Estância São José, com o código de logradouro do bairro Jardim de 

Alah.”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 

025/2018 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa. Usou da 

palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes que parabenizou a Vereadora 

Elizabet pelo Requerimento. Falou ainda que a Secretária de Saúde deveria fazer 

um mutirão para solucionar a questão, visto que isso sobrecarrega as UBS‟s. Após, 

usou da palavra a Vereadora Elizabet que fez um esclarecimento sobre o seu 

Requerimento. Após, o Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 

025/2018 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 026/2018 de 

autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa. Usou da palavra a 

Vereadora Elizabet, a qual esclareceu o seu Requerimento. Após, usou da palavra a 

Vereadora Jussara dizendo que existe, realmente, a falta de Agentes de Saúde na 

localidade mencionada pelo Requerimento. Contudo, que a Câmara aprovou um 

pedido de Urgência, no inicio do ano passado, para contratação de Agentes de 

Saúde, os quais não houve contratação. Logo após, o Presidente colocou em única 

votação o Requerimento nº 026/2018 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira 

Linhares Correa, que foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, o Presidente 

concedeu a palavra aos Vereadores. Usaram da palavra os Vereadores Jussara 

Barrada Cabral Menezes, Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, Amilton Luiz 

Ferreira de Souza, Fabíola Melo de Carvalho e o Presidente, que fizeram 

considerações sobre diversos assuntos, entre eles: os problemas apresentados, em 

razão da chuva de sábado, no bairro Lavrinhas; o mau atendimento da médica no 

PSF do bairro Lavrinhas; a obra no Loteamento Morada do Poeta; e, visitas dos 

Vereadores aos PFS‟s. Por fim, o Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia onze de abril de dois mil e 
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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 


