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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRINTA DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos trinta dias do mês de outubro 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. Faltou o Vereador Pablo 

Sergio de Freitas Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a 

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

Pareceres ao Projeto de Lei nº 150/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “A abertura de crédito suplementar para o orçamento do Instituto de Pensão, 

Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro - IPAMC.”; Projeto de Lei nº 

156/2019 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “Altera a estrutura de 

cargos no âmbito do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências”; Projeto 

de Lei nº 155/2019 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre 

“Institui no município de Cordeiro o mês “Julho Verde”, dedicado à realização de 

ações educativas para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço”; Projeto de Lei 

nº 157/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “A 

política de prevenção à violência contra os profissionais da educação nas redes 

pública e privada de ensino do município de Cordeiro-RJ”; Indicações nº 73 e 

78/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; 

Indicações nº 550 e 555/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Indicações nº 553 e 554/2019 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; 

Indicações nº 556 e 557/2019 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; 

Indicações nº 558 e 559/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; e, 

Convite da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direito Humanos. Ato 

contínuo passou-se a ordem do dia que constou: Em única discussão e votação os 

pareceres ao Projeto de Lei nº 150/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “A abertura de crédito suplementar para o orçamento do Instituto de Pensão, 
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Aposentadoria e Benefícios do município de Cordeiro - IPAMC”, que foram 

aprovados por unanimidade; em única discussão, votação e redação final o Projeto 

de Lei nº 150/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A abertura de 

crédito suplementar para o orçamento do Instituto de Pensão, Aposentadoria e 

Benefícios do município de Cordeiro - IPAMC”, que foi aprovado por unanimidade. 

Logo após, o Vereador Elielson Elias Mendes realizou a entrega da Moção de 

Congratulações e Aplausos à Equipe Sub 13 de Cordeiro Futebol Clube. Após, o 

Presidente concedeu a palavra aos Vereadores pela Liderança de Partidos. Usaram 

da palavra os Vereadores Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, Fabíola Melo de 

Carvalho e Robson Pinto da Silva, que discursaram sobre diversos assuntos, entre 

eles: restauração da iluminação da Rua 11; evento de capoeira que ocorrerá no 

município; Emenda Parlamentar de duzentos mil reais para a Saúde; a importância 

para os jovens de se investir no esporte. Posteriormente, o Presidente fez suas 

considerações finais e encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia quatro de novembro de dois mil e dezenove às dezoito 

horas. Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pela 

Primeira Secretária e pelo Presidente. 
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