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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE DE DEZEMBRO 

DE DOIS MIL E DEZENOVE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte 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 oito horas a Sessão Extraordinária para tratar dos 

seguintes assuntos: Projeto de Lei nº 171/2019 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre “Dá nova redação ao inciso II do art. 6º da Lei nº 2318/2018 e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 172/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Fica revogada a Lei Municipal nº 1595/2011 e dá outras providências”; Projeto 

de Lei nº 174/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A alteração da Lei 

Municipal nº 2022/15 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”; 

Projeto de Lei nº 179/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Reajusta 

as tarifas únicas de transportes coletivos e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

180/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A criação da função pública 

de profissional de apoio escolar em atendimento às demandas oriundas do Sistema 

Municipal de Educação e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 181/2019 de autoria 

do Poder Executivo, que dispõe sobre “Cria gratificação por desempenho de atividade 

para os servidores efetivos do cargo de motorista, fiscal e guarda municipal e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 182/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Altera a composição do Conselho Municipal de Previdência e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 183/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Fixa o piso salarial dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de 

Combate às Endemias do Município de Cordeiro e dá outras providências”. A Sessão 

foi presidida pelo Vereador Elielson Elias Mendes e secretariada pela Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho. Compareceram todos os vereadores. Havendo número 
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Regimental, o Presidente deu por aberta a sessão e solicitou ao Secretário que fizesse 

a leitura do expediente, que constou: Ofícios nº 484 e 488/2019 – GP do Poder 

Executivo; pareceres ao Projeto de Lei nº 171/2019 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre “Dá nova redação ao inciso II do art. 6º da Lei nº 2318/2018 e dá outras 

providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 172/2019 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre “Fica revogada a Lei Municipal nº 1595/2011 e dá outras 

providências”; emenda e pareceres ao Projeto de Lei nº 174/2019 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “A alteração da Lei Municipal nº 2022/15 e dá outras 

providências”; pareceres ao 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”; Projeto de Lei nº 

179/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Reajusta as tarifas únicas 

de transportes coletivos e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 180/2019 de autoria 

do Poder Executivo, que dispõe sobre “A criação da função pública de profissional de 

apoio escolar em atendimento às demandas oriundas do Sistema Municipal de 

Educação e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 181/2019 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Cria gratificação por desempenho de atividade para os 

servidores efetivos do cargo de motorista, fiscal e guarda municipal e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 182/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Altera a composição do Conselho Municipal de Previdência e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 183/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Fixa o piso salarial dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de 

Combate às Endemias do Município de Cordeiro e dá outras providências”. Ato 

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

solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 179/2019 de autoria do Poder Executivo, 

que, após votação nominal, foi aprovada por oito votos favoráveis dos Vereadores 

Elizabet, Fabíola, Furtuoso, Jussara, Marcelo, Mário, Sidnei e Thiago a três votos 

contrários dos Vereadores Elielson, Pablo e Robson; em única discussão e votação a 
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solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 180/2019 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 181/2019 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 182/2019 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 183/2019 de 

autoria do Poder Executivo, que, após votação nominal, foi aprovada por unanimidade. 
O Presidente interrompeu a sessão por dez minutos para que as Comissões pudessem 

exarar pareceres aos Projetos de Lei nº 179, 180, 181, 182 e 183, cujas solicitações de 

urgência foram aprovadas. Retomando a sessão, o Presidente solicitou ao Secretário 

que fizesse a leitura dos pareceres aos Projetos de Lei nº 179, 180, 181, 182 e 183, que 

constou: pareceres ao Projeto de Lei nº 179/2019 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre “Reajusta as tarifas únicas de transportes coletivos e dá outras 

providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 180/2019 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre “A criação da função pública de profissional de apoio escolar em 

atendimento às demandas oriundas do Sistema Municipal de Educação e dá outras 

providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 181/2019 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre “Cria gratificação por desempenho de atividade para os servidores 

efetivos do cargo de motorista, fiscal e guarda municipal e dá outras providências”; 

pareceres ao Projeto de Lei nº 182/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Altera a composição do Conselho Municipal de Previdência e dá outras 

providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 183/2019 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre “Fixa o piso salarial dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e 

Agente de Combate às Endemias do Município de Cordeiro e dá outras providências”.  
Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão os 

pareceres ao Projeto de Lei nº 171/2019 de autoria do Poder Executivo. Usou da 

palavra o Vereador Robson, afirmando que será contrário ao Projeto, tendo em vista 
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que está tirando autorização legislativa para abertura de crédito suplementar, além 

disso, mencionou a existência da Lei Federal nº 4320/1964 que determina que toda 

solicitação de abertura de crédito suplementar deve ser precedida de autorização 

legislativa, assim como o artigo 167 da Constituição Federal. O Presidente colocou em 

única votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 171/2019 de autoria do Poder 

Executivo, que foram aprovados por oito votos favoráveis a dois votos contrários dos 

Vereadores Elizabet e Robson; em única discussão e votação e redação final o Projeto 

de Lei nº 171/2019 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por oito votos 

favoráveis a dois votos contrários dos Vereadores Elizabet e Robson; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 172/2019 de autoria do Poder 

Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão e votação e 

redação final o Projeto de Lei nº 172/2019 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação a Emenda Modificativa de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva ao Projeto de Lei nº 174/2019 de autoria do 

Poder Executivo, que foi aprovada por seis votos favoráveis dos Vereadores Elielson, 

Elizabet, Jussara, Mário, Robson e Sidnei a cinco votos contrários dos Vereadores 

Fabíola, Furtuoso, Marcelo, Pablo e Thiago; em única discussão e votação os 

pareceres ao Projeto de Lei nº 174/2019 de autoria do Poder Executivo, que foram 

aprovados por seis votos favoráveis dos Vereadores Elielson, Elizabet, Jussara, Mário, 

Robson e Sidnei a cinco votos contrários dos Vereadores Fabíola, Furtuoso, Marcelo, 

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

174/2019 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 177/2019 de autoria do Poder 

Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão e votação e 

redação final o Projeto de Lei nº 177/2019 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de 

Lei nº 179/2019 de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por seis votos 

favoráveis dos Vereadores Fabíola, Furtuoso, Jussara, Marcelo, Mário e Thiago a 
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quatro votos contrários dos Vereadores Elizabet, Pablo, Robson e Sidnei; em única 

discussão e votação e redação final o Projeto de Lei nº 179/2019 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por seis votos favoráveis dos Vereadores Fabíola, 

Furtuoso, Jussara, Marcelo, Mário e Thiago a quatro votos contrários dos Vereadores 

Elizabet, Pablo, Robson e Sidnei; em única discussão e votação os pareceres ao 

Projeto de Lei nº 180/2019 de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por 

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

180/2019 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 181/2019 de autoria do Poder 

Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão e votação e 

redação final o Projeto de Lei nº 181/2019 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de 

Lei nº 182/2019 de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; 

em única discussão e votação e redação final o Projeto de Lei nº 182/2019 de autoria 

do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação 

os pareceres ao Projeto de Lei nº 183/2019 de autoria do Poder Executivo, que foram 

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

Lei nº 183/2019 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia dezessete de fevereiro de dois mil e vinte 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 


