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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE AGOSTO 

DE DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezesseis 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. Faltou a Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho. 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 107/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, 

que dispõe sobre “A obrigatoriedade dos pais ou responsáveis por crianças ou 

adolescentes regularmente matriculados nas Instituições de ensino público e 

particular do Município de Cordeiro apresentar cópia de receita de medicamentos a 

serem ministrados no horário letivo e dá outras providências”; Projeto de Resolução 

nº 14/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que 

dispõe sobre “Concede Título de Cidadã Cordeirense a Sra. Célia Coelho Pinto”; 

Projeto de Resolução nº 15/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que dispõe sobre “Concede medalha mérito esportista Prof. 

Alcimar Sarruf Bittencourt ao Sr. Vitor Alves Dias”; Requerimento nº 56/2017 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Requerimento nº 62/2017 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 255 e 256/2017 de 

autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 408 e 

414/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicação nº 409/2017 de 

autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 415 e 416/2017 de 

autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Indicações nº 417 e 418/2017 

de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicações nº 419 e 420/2017 de 

autoria da Vereadora Elizabet Oliveira Linhares Correa; e, Ofício nº 051/2017 da 
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Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca. Após, o Presidente concedeu 

a palavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que iniciou suas falas fazendo 

um agradecimento ao Sr. Christian, responsável pela iluminação pública, pelo 

trabalho realizado no município. Após, falou sobre a solicitação de limpeza de um 

terreno no bairro Retiro feita através de Indicação de sua autoria. Logo após, falou 

sobre a existência de uma rede de esgoto a céu aberto no Alto do Retiro e que o 

Executivo já está tomando providências. Sequencialmente, falou sobre a 

necessidade de limpeza de algumas ruas e poda de árvores no bairro Retido Poético 

e que já fez contato com Secretário responsável para providências. Falou ainda que 

esteve em contato com Secretário de Trânsito para colocação de uma faixa amarela 

em frente à Delegacia, onde fica parado um caminhão, para que acidentes sejam 

evitados. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Mário Antônio Barros 

de Araújo que fez um elogio aos apanhadores de lixo que vem trabalhando com 

dedicação e deixando a cidade limpa, mais bonita e bem cuidada. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva que iniciou o seu 

pronunciamento elogiando o bom atendimento no Hospital Antônio Castro ao seu 

assessor Antônio. Em sequencia, solicitou aos demais vereadores e Comissões da 

Casa para que fizessem uma reunião sexta-feira, às treze horas, para discutirem 

sobre o Projeto do IPAMC. Disse que já comunicou o Márcio do IPAMC e ao 

Executivo sobre essa reunião e que todos estão de acordo. Após, o Presidente usou 

da palavra e confirmou a reunião para sexta-feira às treze horas na Casa. Em 

seguida, parabenizou o Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes pelo 

comprometimento com o município e sem mostrar vaidade. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso que agradeceu o Presidente pelas 

palavras. Posteriormente, o Presidente pronunciou-se parabenizando o Presidente 

do hospital e ex-presidente da Câmara Sr. Anísio Coelho Costa por ter vindo a esta 

Casa prestar esclarecimentos. Falou ainda sobre um Requerimento que a Vereadora 

Elizabet de Oliveira Linhares Correa, pela Comissão de Saúde, irá fazer requerendo 
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o que foi gasto no hospital neste um ano de intervenção do município. Após, o 

Presidente concedeu a palavra a Vereadora Elizabet que disse que este 

Requerimento está à disposição em seu gabinete para todo vereador que quiser ler. 

Após, o Presidente retomou o uso da palavra e falou sobre algumas ações que 

servidores públicos do município ganharam na justiça, e que advogados do 

município perderam os prazos. Disse que essa situação com relação aos prazos 

será investigada. Ato continuo passou-se a Ordem do Dia que constou: em única 

discussão e votação o Requerimento nº 56/2017 de autoria da Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 62/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, 

que foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, colocou sob deliberação do 

Plenário o Requerimento de Justificativa de ausência a Sessão do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. Ulteriormente, encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia vinte e um 

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. 

 

 

 

 

          Marcelo Marco Duarte Fonseca                                  Elielson Elias Mendes 

                       1º Secretário                                                           Presidente 


