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

MIL E DEZENOVE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, 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 pela Vereadora Fabíola Melo de Carvalho. Faltaram os Vereadores André 

Lopes Joaquim, por estar licenciado, Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, Pablo 

Sérgio de Freitas e 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: Processo TCE/RJ 207.722-6/2019 referente às contas da administração 

financeira relativa ao exercício de 2018, sob a responsabilidade do Prefeito, Sr. Luciano 

Ramos Pinto; Projeto de Resolução nº 013/2019 de autoria da Mesa Diretora, que 

dispõe sobre “Concede a Comenda Municipal do Mérito Adhemar Bianchini de Carvalho 

ao Senhor Joaquim Gerk Tavares”; parecer ao Projeto de Lei nº 110/2019 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre “A criação da Semana 

de conscientização e combate ao feminicídio e violência contra a mulher”; parecer ao 

Projeto de Lei nº 111/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que 

dispõe sobre “Institui o Hip Hop como manifestação cultural, passando a fazer parte do 

calendário oficial do município de Cordeiro”; parecer ao Projeto de Lei nº 120/2019 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “Institui a Semana 

Municipal de atenção e luta contra o lúpus, no município de Cordeiro”; parecer ao 

Projeto de Lei nº 151/2019 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, 

que dispõe sobre “Institui no município de Cordeiro a Semana de prevenção, 

conscientização e combate à automutilação”; Projeto de Lei nº 159/2019 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “A disponibilização de 
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assistência médica e psicológica aos professores da rede municipal de ensino, 

portadores da Síndrome de Burnout”; Indicações nº 564 e 571/2019 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 568/2019 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes – Anteprojeto: “Dispõe sobre a instalação de equipamento 

eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água no Município de Cordeiro”. Ato 

contínuo, passou-se a ordem do dia, que constou: em única discussão e votação o 

parecer ao Projeto de Lei nº 110/2019 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação e redação 

final o Projeto de Lei nº 110/2019 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o parecer 

ao Projeto de Lei nº 111/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação e redação final o Projeto 

de Lei nº 111/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 

120/2019 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por 

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

120/2019 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 151/2019 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por 

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

151/2019 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado 

por unanimidade. O Presidente se pronunciou parabenizando a Fanfarra da Escola 

José Pinho de Carvalho e a Diretora da Escola, Sra. Deuzimar. Esclareceu que fez 

cotação para compra de novos bebedouros para a Câmara, que serão entregues em 

breve. Em seguida, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia onze de novembro de dois mil e dezenove às dezoito 
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horas. Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pela 

Primeira Secretária e pelo Presidente.  

 

 

 

 

         Fabíola Melo de Carvalho                                  Elielson Elias Mendes                                   

                 1ª Secretária                                                        Presidente 


