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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E VINTE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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 

Elizabet de Oliveira Linhares Correa e 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: Urgência ao Projeto de Lei nº 12/2020 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Suprime parágrafos 4º e 6º do 

artigo 1º da Lei nº 1232, de 20 de dezembro de 2005.”; Veto Total do Poder 

Executivo à Lei nº 2405/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que dispõe sobre: ”A instalação de câmeras de monitoramento e 

segurança nas creches e escolas públicas municipais”; Veto Total do Poder 

Executivo à Lei nº 2409/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que dispõe sobre: ”A obrigatoriedade do Poder Executivo na 

divulgação da listagem de ruas em ordem prioritária, para execução de 

pavimentação e calçamento no âmbito do município de Cordeiro”; Pareceres ao 

Projeto de Lei nº 09/2020 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Altera a 

tabela de vencimentos da Lei nº 2323 de 18 de fevereiro de 2019 e dá outras 

providências”; Pareceres ao Projeto de Lei nº 010/2020 de autoria da Mesa Diretora, 

que dispõe sobre: “Atualização salarial de servidores do Poder Legislativo do 

Município de Cordeiro, que possuam símbolo CCI, e dá outras providências”; Projeto 

de Lei nº 07/2020 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe 

sobre: “Estabelece a necessidade de divulgação do telefone da ouvidoria da 

Secretaria Municipal de Saúde de Cordeiro-RJ, através de colocação de adesivos 

padronizados nos veículos a serviço da Pasta, e dá outras providências.”; Projeto de 

Lei nº 11/2020 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: 
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“Institui, no calendário oficial do Município de Cordeiro, o evento Campeonato 

Automotivo de tuning, rebaixados e encontro de carros antigos.”; e, Indicações nº 06 

e 07/2020 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho. Ato contínuo passou-

se a ordem do dia que constou: em única discussão e votação a solicitação de 

Urgência ao Projeto de Lei nº 12/2020 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “Suprime parágrafos 4º e 6º do artigo 1º da Lei nº 1232, de 20 de dezembro 

de 2005.”, que, após votação nominal, foi aprovada por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 09/2020 de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre “Altera a tabela de vencimentos da Lei nº 2323 de 18 de 

fevereiro de 2019 e dá outras providências”, que foram aprovados por unanimidade. 

em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 09/2020 de autoria 

da Mesa Diretora, que dispõe sobre “Altera a tabela de vencimentos da Lei nº 2323 

de 18 de fevereiro de 2019 e dá outras providências”, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

010/2020 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “Atualização salarial de 

servidores do Poder Legislativo do Município de Cordeiro, que possuam símbolo 

CCI, e dá outras providências”, que foram aprovados por unanimidade; em única 

discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 010/2020 de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre “Atualização salarial de servidores do Poder Legislativo 

do Município de Cordeiro, que possuam símbolo CCI, e dá outras providências”, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento de 

justificativa de ausência à Sessão de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, o Presidente 

convidou para Tribuna Livre a Sra. Regina dos Reis para falar sobre: “Saúde mental 

das filhas menores”. Logo após, o Presidente concedeu a palavra aos vereadores 

pela Liderança de Partidos. Usaram da palavra os Vereadores Furtuoso de Fátima 

da Conceição Lopes, Robson Pinto da Silva, Thiago Macedo Santos e Fabíola Melo 

de Carvalho, que discursaram sobre diversos assuntos. Ulteriormente, o Presidente 

fez uso da palavra na Tribuna e pronunciou-se sobre a má administração do Prefeito 

Municipal, falou sobre: licitação da Exposição Agropecuária de dois mil e dezenove e 
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de dois mil e vinte, IPTU, lixo pelas ruas e falta de capina das mesmas, quantitativo 

de seguranças por dia de carnaval, o excessivo número de cargos comissionados na 

Prefeitura Municipal, o convenio com o Hospital Antonio Castro que não retornou. 

Sequencialmente, o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para 

a Sessão Ordinária a realizar-se no dia dois de março 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 

                          1º Secretária                                                   Presidente 


