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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE AGOSTO 

DE DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e três 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. Havendo 

número Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão, registrou a presença do 

Vereador de Cantagalo Tadeu Leite e convidou-o para que se sentasse ao lado da 

Mesa Diretora. Após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente que 

constou: Projeto de Resolução nº 16/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias 

Mendes que dispõe sobre: “Concede Título de Cidadão Cordeirense ao Sr. Luiz 

Antonio Lontra.”; Projeto de Resolução nº 17/2017 de autoria do Vereador Elielson 

Elias Mendes que dispõe sobre: “Concede Medalha Mérito Esportista Professor 

Alcimar Sarruf Bittencourt ao Sr. Gustavo Teixeira Salomão.”; Requerimento nº 

64/2017 de autoria da Vereadora Elizabet Oliveira Linhares Correa; Requerimento nº 

67/2017 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca; Requerimento nº 

68/2017 de autoria da Comissão de Saúde; Indicações nº 258 e 259/2017 de autoria 

do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicação nº 409/2017 de 

autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 423 e 425/2017 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicações nº 436 e 437/2017 de autoria 

da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 439/2017 de autoria 

do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca; Indicações nº 440/2017 de autoria do 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Ofício nº 03/2017 do Poder Executivo; e, 

Ofício nº 054/2017 da Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Pesca. Após, o 

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

falas dizendo que reivindicações foram levadas ao Executivo e aos Secretários. 
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Após, disse que antes de tirarem benefícios dos servidores efetivos que sejam feitos 

cortes em contratos terceirizados, em comissionados e em secretariado. Disse ainda 

que reivindicações já foram feitas com relação ao corte de horas extras e benefícios 

de alguns servidores. Falou que são muitos os problemas que devem ser 

administrados no município, mas que isso não pode ser usado como desculpa para 

poder ficar tirando os benefícios dos servidores. Finalizou falando sobre a 

necessidade de mudanças de atitudes de alguns Secretários e de algumas pessoas 

que estão próximas ao Prefeito. Após, o Presidente se pronunciou e agradeceu a 

presença dos servidores da Prefeitura Municipal de Cordeiro na sessão. 

Sequencialmente, discorreu sobre uma nota de repúdio feita pelo SindCor contra 

ele, e sobre sua postura política no município. O Presidente disse também que não 

acha justo as horas extras que foram cortadas dos servidores, e citou a Lei nº 

408/1992, que dispõe sobre o Plano de Cargos dos servidores, e que esta Lei deve 

ser cumprida. Disse ainda que não querem resolver o problema de forma paliativa, 

mas conceder uma aposentadoria digna aos servidores. Posteriormente, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes que falou sobre a necessidade de se tratar com respeito os funcionários 

públicos, por parte de alguns Secretários. E, discorreu sobre a necessidade de 

mudanças por parte de Secretários. Após disse que ficou insatisfeito com a resposta 

que obteve com relação à demolição do depósito de animais. Logo após, o 

Presidente usou da palavra e falou sobre a forma de tratamento por alguns 

secretários que estão despreparados para o cargo. Após, concedeu a palavra ao 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que iniciou falando sobre a necessidade do 

município corrigir problemas de gestões passadas. Falou ainda sobre a necessidade 

do Executivo rever os salários dos servidores do município para que aposentem com 

um salário digno. Concluiu suas falas discorrendo sobre algumas reivindicações que 

fez para secretários do município. Após, o Presidente concedeu a palavra a 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes que falou sobre a importância da união 
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entre o Legislativo e Executivo para que o município cresça. Em seguida, falou sobre 

a necessidade dos servidores se aposentarem dignamente. Ato continuo passou-se 

a Ordem do Dia que constou: em única discussão e votação o Requerimento nº 

64/2017 de autoria da Vereadora Elizabet Oliveira Linhares Correa, que foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 67/2017 de 

autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 68/2017 de autoria 

da Comissão de Saúde, que foi aprovado por unanimidade. Ulteriormente, o 

Presidente procedeu com a entrega da Moção de Congratulações a Aplausos, de 

autoria de todos os vereadores, a Sra. Cintia Mara da Costa Guedes Garcia. Após, 

encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se 

no dia vinte e oito 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 


