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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUATRO DE DEZEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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. Compareceram todos os 

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

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

nº 175/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Autoriza a aplicação de 

multa pecuniária para o desperdício de água no município de Cordeiro e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 176/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “A criação e denominação da Unidade Escolar Municipal (Creche) no município 

de Cordeiro/RJ e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 177/2019 de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre “Revoga a Lei nº 651 de 25 de setembro de 1995, e 

dispõe sobre a demarcação do perímetro urbano do município de Cordeiro/RJ”; Parecer 

Favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao Parecer Prévio 

Favorável do TCE referente às contas da administração financeira, exercício de 2018, 

sob a responsabilidade do Sr. Luciano Ramos Pinto; parecer ao Projeto de Lei nº 

124/2019 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “Institui o Dia 

Municipal do Escritor e Poeta Cordeirense e dá outras providências”; parecer ao Projeto 

de Lei nº 131/2019 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que 

dispõe sobre “Institui a Semana Municipal do doador de sangue no município de 

Cordeiro e dá outras providências”; Requerimento nº 95/2019 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Requerimento nº 96/2019 de autoria do Vereador Elielson Elias 

Mendes; Indicações nº 91 e 92/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes; Indicações nº 594 e 617/2019 de autoria do Vereador Elielson Elias 
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Mendes; Indicações nº 608 e 612/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho; Indicações nº 618 e 619/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Indicação nº 620/2019 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa. 

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

solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 176/2019 de autoria do Poder Executivo, 

que, após votação nominal, foi aprovada por unanimidade; em única discussão e 

votação a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 177/2019 de autoria do Poder 

Executivo, que, após votação nominal, foi reprovada por unanimidade; em única 

discussão e votação o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização ao parecer prévio favorável do TCE referente às contas da administração 

financeira, exercício de 2018, sob a responsabilidade do Sr. Luciano Ramos Pinto, que, 

após votação nominal, foi aprovado por unanimidade. O Presidente declarou que, por 

força do que preceitua o Regimento Interno deste Poder Legislativo, uma vez aprovado 

o Relatório prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, determina-se seu 

arquivamento, oficiando-se ao TCE da decisão desta Casa e enviando-lhe cópia da 

presente Ata. Em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 124/2019 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 124/2019 de autoria do 

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

discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 131/2019 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 131/2019 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 95/2019 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 96/2019 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente colocou sob deliberação do Plenário o 

requerimento de justificativa de ausência à sessão do Vereador Mário Antônio Barros 
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de Araújo, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Sidnei Maia, o qual informou que esteve presente no gabinete do Deputado 

Wladimir Garotinho, que se colocou à disposição da nossa cidade para estar ajudando 

no que for preciso. Disse que solicitou emendas ao Deputado para o nosso município e 

deixou seu agradecimento ao mesmo. O Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia nove de dezembro 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.  

 

 

 

 

         Fabíola Melo de Carvalho                                  Elielson Elias Mendes                                   

                 1ª Secretária                                                        Presidente 


