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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUINZE DE FEVEREIRO  

DE DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 extraordinária do dia dois de fevereiro às onze horas 

e quarenta e seis minutos, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Em seguida, 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata da sessão extraordinária do dia dois 

de fevereiro às doze horas e vinte minutos, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. 

Na sequência, passou-se à leitura do expediente, que constou: Projeto de Lei nº 

11/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A contratação de pessoal por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 12/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Fixa o piso salarial mínimo dos profissionais do magistério da educação básica 

da rede pública municipal de Cordeiro, conforme determina a Lei Federal nº 11.783/08 e 

dá outras providências”; Projeto de Lei nº 13/2017 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre “A contratação de pessoal por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso 

IX, da Constituição Federal e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 14/2017 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A abertura de crédito suplementar para o 

orçamento do município de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

09/2017 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “Atualização salarial de 

servidores do Poder Legislativo do município de Cordeiro, que possuam símbolo CCI, e 
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dá outras providências”; Projeto de Lei nº 10/2017 de autoria da Mesa Diretora, que 

dispõe sobre “Altera a tabela de vencimentos da Lei nº 2041 de 26 de janeiro de 2016 e 

dá outras providências”; Projeto de Resolução nº 03/2017 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “Dá nome de Francisco José de Carvalho Feijó 

(Chiquinho Feijó), o primeiro piso da Câmara Municipal de Cordeiro”; Processo nº 

818.544-3/2016 do TCE – Parecer prévio favorável à prestação de contas do Governo 

do Chefe do Poder Executivo, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do 

Prefeito Sr. Leandro José Monteiro da Silva, com ressalvas, determinações, 

recomendação e comunicações; Requerimento nº 01/2017 de autoria do Vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 02 e 03/2017 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 11 e 12/2017 de autoria do 

Vereador Elielson Elias Mendes; Indicações nº 15 e 18/2017 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 17/2017 de autoria do Vereador Marcelo Marco 

Duarte Fonseca; Indicação nº 20/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Ofícios nº 058 e 087/2017 do Poder Executivo; Ofício nº 006/2017 da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca; Ofício nº 0012/2017 da Caixa Econômica 

Federal; Convite da Secretaria Municipal de Saúde; Prestação de contas da Sociedade 

Musical Fraternidade Cordeirense; Comunicados do Ministério da Educação. Ato 

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

solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 11/2017 de autoria do Poder Executivo, 

que, após votação nominal, foi aprovada por unanimidade; em única discussão e 

votação a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 13/2017 de autoria do Poder 

Executivo, que, após votação nominal, foi aprovada por unanimidade; em única 

discussão e votação a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 14/2017 de autoria 

do Poder Executivo, que, após votação nominal, foi aprovada por unanimidade;  em 

única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 09/2017 de autoria da 

Mesa Diretora, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 09/2017 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por 
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unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 10/2017 

de autoria da Mesa Diretora, que foram aprovados por unanimidade; em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 10/2017 de autoria da Mesa Diretora, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 01/2017 

de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte de 

fevereiro 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 após a 

aprovação do Plenário. 

 

 

 

 

 

       Marcelo Marco Duarte Fonseca                                 Elielson Elias Mendes                                   

                    1º Secretário                                                         Presidente 

 


