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

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal de
Cordeiro, localizada na Rua Júlio Silveira do Amaral, número 1162, Bairro Rodolfo
Gonçalves, Cordeiro-Rio de Janeiro, 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 Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes. Havendo número regimental o
Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a Leitura do Expediente, que constou:
leitura do parecer ao Projeto de Lei nº 177/2017 de autoria da Vereadora Jussara
Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre “Institui a semana municipal de prevenção
e do controle do diabetes e dá outras providências”; Requerimento nº 073/2018 de
autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Ofício nº 104 e 105/2018 do Poder
Executivo; Ofício nº 129/2018 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Ofício nº
056/2018 do IPAMC. Passou-se a Ordem do Dia que constou: em única discussão e
votação o parecer ao Projeto de Lei nº 177/2018 de autoria da Vereadora Jussara
Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre “Institui a semana municipal de prevenção
e do controle do diabetes e dá outras providências” que foi aprovado por unanimidade;
em redação final o Projeto de Lei nº 177/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada
Cabral Menezes, que dispõe sobre “Institui a semana municipal de prevenção e do
controle do diabetes e dá outras providências” que foi aprovado por unanimidade; em
única discussão e votação o Requerimento nº 073/2018 de autoria do Vereador Robson
Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os
Requerimentos de justificativa de ausência do Vereador Mário Antonio Barros de
Araújo, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra aos
Líderes de Partido. Usou a palavra o Vereador Robson Pinto da Silva que agradeceu a
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presença do Pastor Quemuel e alguns irmãos da Igreja Assembléia de Deus de
Cordeiro, agradeceu as orações das Igrejas pelo Município principalmente pela
conquista do CRP - Certificado de Registro Previdenciário onde trará muitos recursos
Estaduais e Federais para a Cidade e pela reabertura do centro cirúrgico do Hospital
Antônio Castro com a liderança do Dr. Lauro Conde. Usou da palavra a Vereadora
Fabíola Melo de Carvalho que solicitou ao Pastor Quemuel para fazer uma oração ao
final pelos Vereadores e pela Câmara, falou sobre a importância da conquista do centro
cirúrgico e agradeceu por ter participado de todo esse processo e acrescentou, por fim
da alegria de comunicar que no dia 11/09/2018 nasceram no centro cirúrgico dois
cordeirenses. Usou da palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que falou
que a Câmara tem sido muito atuante nas cobranças de melhoras ao Executivo e
parabenizou também a conquista do Centro Cirúrgico. Falou a Vereadora Jussara
Barrada Cabral Menezes que parabenizou ao Executivo, mas esclareceu que o centro
cirúrgico esta recebendo apenas cirurgias eletivas, as cirurgias de urgência ainda estão
sendo encaminhadas ao Hospital de Cantagalo cobrando providencias assim que
puder. O Presidente comunicou aos Vereadores que a Eleição da Mesa Diretora para o
Segundo Biênio se realizará no dia dezenove de setembro de 2018 às dezoito horas.
Ressaltou e parabenizou aos seus parceiros políticos e da Vereadora Jussara Barrada
pela conquista do Centro Cirúrgico.Solicitou a todos para que pé fizessem um minuto
de silêncio pelo falecimento do Sr. Beto e logo após convidou a Vereadora Fabíola
Melo de Carvalho para fazer entrega de moção ao Conjunto Avante pela Fé. O
Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a
realizar-se no dia dezessete de setembro de dois mil e dezoito às dezoito horas. Nada
a mais para constar lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente
após a aprovação do Plenário.
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