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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUATRO DE DEZEMBRO 

DE DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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 Robson Pinto da Silva. Faltou a Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes. O Presidente justificou a ausência da Vereadora que 

faltou. Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão e 

solicitou um minuto de silencio em razão do falecimento do Sr. Geraldo Alves, do Sr. 

Ronald Hilda Charles, do Sr. Marcos Luis Campos, e da Sra. Lucia Coelho. Após, 

convidou a todos para que de pé cantessem o hino nacional. E, posteriormente, 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente que constou: pareceres ao 

Projeto de Lei nº 186/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A 

abertura de crédito suplementar para o orçamento do Instituto de Pensões, 

Aposentadorias e Benefícios do Município de Cordeiro e dá outras providências.”; 

Projeto de Lei nº 188/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A 

criação do centro de proteção e educação ambiental no município de Cordeiro e dá 

outras providências.”; pareceres ao Projeto de Lei nº 111/2017 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: “Inclui „Cordeiro-Cidade 

Exposição‟ nos impressos e correspondências oficiais e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 187/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que 

dispõe sobre: “Institui o Dia Municipal da APAE.”; Requerimento nº 115/2017 de 

autoria do Vereador Thiago Mâcedo Santos; Indicações nº 380 e 462/2017 de 

autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicação nº 578/2017 

de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa; Indicações nº 579 e 

580/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Ofícios nº 72 e 486/2017 do 

Poder Executivo; Ofícios nº 901, 921, 923 e 934/2017 da Secretária de Saúde; e, 
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Convite da Escola Municipalizada Rodolfo Gonçalves. Ato continuo passou-se a 

Ordem do Dia que constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto 

de Lei nº 186/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A abertura de 

crédito suplementar para o orçamento do Instituto de Pensões, Aposentadorias e 

Benefícios do Município de Cordeiro e dá outras providências.”, que foram 

aprovados por unanimidade; em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

186/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A abertura de crédito 

suplementar para o orçamento do Instituto de Pensões, Aposentadorias e Benefícios 

do Município de Cordeiro e dá outras providências.”, que foi aprovado por 

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

111/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: 

“Inclui „Cordeiro-Cidade Exposição‟ nos impressos e correspondências oficiais e dá 

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

votação o Projeto de Lei nº 111/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho, que dispõe sobre: “Inclui „Cordeiro-Cidade Exposição‟ nos impressos e 

correspondências oficiais e dá outras providências”, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 115/2017 de autoria 

do Vereador Thiago Macêdo Santos, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, 

o Presidente concedeu a palavra aos Vereadores Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes, Fabíola Melo de Carvalho, Robson Pinto da Silva e Elizabet de Oliveira 

Linhares Correa, que fizeram considerações sobre assuntos diversos. Ulteriormente, 

o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão ordinária 

a realizar-se no dia seis de dezembro 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. 

 

 

               Robson Pinto da Silva                                  Elielson Elias Mendes 

                      1º Secretário                                                   Presidente 


