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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA NOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL 

E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos nove dias do mês de agosto 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. Faltaram os Vereadores Fabíola Melo de 

Carvalho e Robson Pinto da Silva. 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 108/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que 

dispõe sobre “Institui nos estabelecimentos públicos de saúde a obrigatoriedade de 

conter, a serviço do cidadão, a carta dos direitos dos usuários da saúde”; Projeto de 

Resolução nº 12/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, 

que dispõe sobre “Concede Medalha Edgar Rodrigues Lutterbach ao Sr. Ricardo José 

Rodrigues de Oliveira”; Projeto de Resolução nº 13/2017 de autoria do Vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão 

Cordeirense ao Sr. Luiz Alberto Monteiro Gusmão”; Requerimentos nº 54 e 55/2017 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Requerimento nº 61/2017 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicações nº 344 e 411/2017 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicação nº 410/2017 de autoria do 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Indicação nº 412/2017 de autoria do Vereador 

Marcelo Marco Duarte Fonseca; Indicação nº 413/2017 de autoria da Vereadora Elizabet 

Oliveira Linhares Correa; Convite da Câmara Municipal de Macuco. O Presidente 

concedeu a palavra ao vereador inscrito, Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, o qual 

se pronunciou dizendo que está decepcionado com a saúde do nosso município. Relatou 

que procurou a Secretária de Saúde para questionar sobre a falta de médicos em 

algumas especialidades, no entanto, a Secretária não lhe deu atenção, pois estava mais 
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preocupada com a audiência pública da saúde, que, na sua opinião, foi muito fraca, pois 

só compareceram funcionários da saúde, visto que a audiência foi mal divulgada. 

Queixou-se da falta de um médico urologista na rede pública de saúde e disse que esta 

falta de médicos já deveria ter sido solucionada nestes sete meses de governo. Encerrou 

dizendo que o descaso que está havendo com a saúde no município não pode continuar. 

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

Requerimento nº 54/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 55/2017 

de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 61/2017 de autoria do 

Vereador Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente 

concedeu a palavra, na Tribuna Livre, ao Sr. Anísio Coelho Costa, para falar sobre 

Hospital Antônio Castro. Após, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia dezesseis de agosto 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.  
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                    1º Secretário                                                         Presidente 


