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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE ABRIL DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezessete, 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 pelo Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca. Compareceram todos os 

vereadores. Havendo número Regimental, o Presidente solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior e, após a leitura, colocou a ata em única 

discussão. Usou da palavra o Vereador Robson Pinto da Silva, solicitando que conste 

em ata que, quando ele mencionou as falas do Vereador Furtuoso, em seguida ele 

também falou que, com certeza, ele crê que as promessas de campanha serão 

sanadas com o decorrer do tempo. O Presidente colocou a ata em única votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com a retificação. Em seguida, passou-se à leitura 

do expediente, que constou: Projeto de Resolução nº 10/2017 de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre “Institui o Programa Conhecendo a Câmara Municipal e dá 

outras providências”; Projeto de Lei nº 48/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias 

Mendes, que dispõe sobre “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a instituir a Olimpíada 

Municipal de Saúde no município de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei 

nº 50/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “A 

contratação de „Vigilância Armada 24 horas‟ nas agências bancárias dos setores 

público e privado e nas cooperativas de crédito, em funcionamento no município de 

Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 51/2017 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui o Banco de idéias legislativas, no 

município de Cordeiro, e dá outras providências”; Requerimentos nº 20 e 21/2017 de 

autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 152 e 158/2017 de 

autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes;  Indicações nº 166 e 
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167/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 172 e 176/2017 

de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 174 e 

183/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 188/2017 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicação nº 189/2017 de autoria do 

Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca. O Presidente concedeu a palavra aos 

Vereadores inscritos. Usou da palavra o Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes, que iniciou seu pronunciamento falando sobre a reunião que aconteceu no 

município de Bom Jardim, onde estavam presentes alguns vereadores desta Casa, 

para tratar sobre o Consórcio da Saúde da nossa região; ocasião em que o Secretário 

de Saúde do Estado disse que o Estado está em crise e que não estamos em condição 

de construir nada novo, e sim recuperar o que já temos. Solicitou ao líder de governo e 

ao Secretário de Educação que tragam a esta Casa uma resposta em relação à 

questão do transporte universitário, bem como, em relação ao processo seletivo da 

Secretaria de Educação. Parabenizou o pessoal da limpeza e da roçada, porém, 

ressaltou que esses funcionários precisam de equipamentos adequados para trabalhar, 

como uniforme, por exemplo. Registrou que foi à Secretaria de Saúde e foi muito bem 

recebido pela Secretária, e a mesma lhe apresentou soluções para alguns problemas, e 

que é preciso ter um pouco de paciência, pois as coisas estão caminhando na área da 

saúde. E encerrou seu pronunciamento dizendo que dedicou-se a visitar as escolas na 

semana passada e que esta semana estará visitando as unidades de saúde do 

município. O Presidente concedeu a palavra ao líder de governo, Vereador Robson 

Pinto da Silva, o qual se reportou ao Vereador Furtuoso dizendo que a questão do 

transporte universitário é uma preocupação de todos os vereadores e também do 

Prefeito, mas, infelizmente, alguns trâmites não estão sendo agilizados em relação à 

licitação e que, realmente, precisam ser resolvidos. Disse que, segundo o Chefe de 

Gabinete, Fabrício, já teria uma empresa vencedora e a mesma estará dando uma 

resposta sobre esse transporte. E afirmou que buscará informações para trazer na 

próxima sessão. Em relação à empresa de coleta de lixo, o Vereador Robson 
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concordou com a necessidade de os funcionários terem equipamentos adequados para 

o trabalho e convidou a Comissão de Obras desta Casa para auxiliar nessa questão, 

procurando o Secretário de Serviços Urbanos e a empresa prestadora do serviço, para 

buscar informações e trazer a esta Casa. Com relação às escolas, disse que a 

Comissão de Educação visitou algumas delas e continuará visitando e, com relação ao 

processo seletivo, vai buscar esclarecimentos. Mencionou que, nesta data, foi realizada 

a licitação para medicamentos. Falou também sobre a reunião do Consórcio de Saúde, 

lembrando que o Deputado Hugo Leal esteve presente e que a Comissão de Saúde 

desta Casa também participou da reunião. O Presidente concedeu a palavra à 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que se pronunciou dizendo que esteve presente 

na reunião com o Secretário de Educação onde foram feitos alguns questionamentos, e 

esclareceu que, em relação ao processo seletivo, o Secretário de Educação explicou 

que a demora se deu pelo fato de algumas pessoas terem entrado com recurso, mas 

que, nesta data, já estaria levando tudo ao Executivo para solucionar o problema da 

falta de professores nas escolas. Em relação ao transporte universitário, o Secretário 

explicou que a demora se deu causa de complicações na licitação. Em relação ao piso 

salarial do magistério, a Vereadora disse que é uma questão muito delicada e que 

precisa de mais esclarecimentos, mas o Secretário garantiu que está dando atenção 

especial à situação e concorda com a Vereadora que é preciso elaborar, com urgência, 

um novo plano de carreira para o magistério. Ato contínuo, passou-se a ordem do dia, 

que constou: em única discussão e votação o Requerimento nº 20/2017 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Requerimento nº 21/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo 

de Carvalho, 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 de Araújo, que foi aprovado por unanimidade. Após, parabenizou o time 

do Cordeiro Futebol Clube, em especial o Sub 17, que foi campeão em Duas Barras, e 

convidou os vereadores e toda a população para a Sessão Itinerante da Câmara, que 
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acontecerá na próxima quinta-feira, às dezenove horas, na quadra do Bairro Lavrinhas. 

Em seguida, o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia dezenove de abril de dois mil e dezessete às 

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

pelo Primeiro Secretário e pelo Presidente.  

 

 

 

 

 

       Marcelo Marco Duarte Fonseca                                 Elielson Elias Mendes                                   

                    1º Secretário                                                         Presidente 


