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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE FEVEREIRO DE 

DOIS MIL E DEZOITO NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro 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. Compareceram todos os 

Vereadores. Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a sessão e 

convidou a todos para que de pé cantassem o Hino Nacional. Em seguida, o Presidente 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica nº 001/2018 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre 

“Altera a alínea A do inciso X do artigo 115 da Lei Orgânica do Município de Cordeiro - 

RJ”; Projeto de Lei nº 02/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do 

município de Cordeiro a realização do Cristo Folia”; Projeto de Lei nº 09/2018 de autoria 

da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Institui o mês „Maio Laranja‟ 

e o dia municipal de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e 

adolescentes no município de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Resolução 

nº 01/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe 

sobre “Autoriza o Poder Legislativo a proibir o uso de aparelhos celulares, pelos 

vereadores, durante a realização das sessões”; Requerimento nº 001/2018 de autoria 

da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Requerimento nº 002/2018 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva; Requerimento nº 003/2018 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes; Requerimentos nº 004, 005 e 006/2018 de autoria dos 

Vereadores; Indicações nº 01 e 02/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes; Indicação nº 49/2018 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte 

Fonseca; Indicações nº 50 e 51/2018 de autoria da Vereadora Elizabet Oliveira Linhares 
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Correa; Indicações nº 59 e 60/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 

Indicação nº 62/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Ofícios nº 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93/2017 – GP do Poder Executivo e Ofícios nº 01, 03, 04, 05, 

013 e 039/2018 – GP do Poder Executivo; Ofícios nº 938, 948, 949 e 962/2017 da 

Secretaria Municipal de Saúde; Ofício s/nº/2018 da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente; Ofício nº 32/2018 do CMDCA. O Presidente registrou a presença dos 

Deputados Estaduais Wanderson Nogueira e Geraldo Moreira e convidou-os para 

compor a Mesa. Após, concedeu a palavra ao Vereador inscrito, Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, o qual se pronunciou a respeito do IFF, agradecendo a todos os 

Deputados que estiveram envolvidos na liberação do espaço para o IFF. Agradeceu 

também ao Presidente, ao Vereador Robson e à Vice-Prefeita, Maria Helena, pelo 

empenho, junto aos demais vereadores, para a implantação do IFF em nosso 

município. E, por fim, agradeceu ao Governo do Estado pela liberação do espaço para 

a implantação do IFF. O Vereador se pronunciou também em relação ao Hospital 

Antônio Castro, afirmando que todos estão empenhados pela reabertura desta entidade 

e que está à disposição para ajudar no que for necessário. O Presidente concedeu a 

palavra, na Tribuna Livre, aos Deputados Geraldo Moreira e Wanderson Nogueira. 

Após, o Presidente concedeu a palavra ao vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, o 

qual concordou com as falas do Deputado Geraldo Moreira, afirmando que não 

concorda que o pronto-atendimento funcione fora do Hospital e que os pacientes sejam 

levados para o município de Cantagalo, pois esta verba deveria estar circulando em 

nosso município. Ato contínuo, passou-se a ordem do dia, que constou: em única 

discussão e votação o Requerimento nº 001/2018 de autoria da Vereadora Fabíola 

Melo de Carvalho, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 002/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 003/2018 de autoria 

do Vereador Elielson Elias Mendes. Usou da palavra o vereador Elielson, esclarecendo 

que o objetivo deste requerimento é esclarecer os gastos que o município teve com o 
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carnaval. Após, o Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 003/2018 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 004/2018 de autoria dos Vereadores, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 

005/2018 de autoria dos Vereadores, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Requerimento nº 006/2018 de autoria dos Vereadores, que foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e um de fevereiro 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.  

 

 

 

 

 

       Marcelo Marco Duarte Fonseca                                 Elielson Elias Mendes                                   

                    1º Secretário                                                         Presidente 


