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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE JUNHO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezenove dias do mês de junho 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 o Vereador André 

Lopes Joaquim. 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 89/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “A Semana 

de conscientização da limpeza urbana no município de Cordeiro e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 90/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, 

que dispõe sobre “Institui o exame municipal de ensino fundamental – EMEF, como 

procedimento de avaliação do desempenho dos alunos matriculados na rede municipal 

de ensino e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 91/2017 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui o Programa de Registro Civil na 

Maternidade e dá outras providências”; Requerimento nº 47/2017 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 245 e 247/2017 de autoria do Vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicação nº 354/2017 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 355/2017 de autoria da Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 356 e 357/2017 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Indicações nº 358 e 359/2017 de autoria da Vereadora Elizabet 

de Oliveira Linhares Correa; Indicações nº 360 e 361/2017 de autoria do Vereador 

Marcelo Marco Duarte Fonseca; Convite do PSC. O Presidente justificou a ausência do 

Vereador André Lopes Joaquim. Ato contínuo, passou-se à ordem do dia, que constou: 

em única discussão e votação o Requerimento nº 47/2017 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente mencionou a 
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reunião que aconteceu em seu gabinete, na data de hoje, com a presença do 

Presidente do Hospital Antônio Castro, Sr. Anísio Coelho Costa, alguns integrantes da 

Diretoria do Hospital e alguns vereadores, comunicando que ficou agendada uma nova 

reunião para a próxima quarta-feira, às dezesseis horas, com a presença do Presidente 

do Hospital, Prefeito, Assessoria Jurídica da Prefeitura e Secretária de Saúde, para 

tratar de assuntos referentes à saúde do município e Hospital Antônio Castro. O 

Presidente concedeu a palavra à Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, a qual relatou 

que a Comissão de Cultura esteve presente em uma reunião na Secretaria de Cultura e 

agradeceu à equipe desta Secretaria pela realização da reunião, parabenizando pelo 

trabalho que esta Secretaria vem desenvolvendo. O Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que mencionou a realização da licitação para 

a Exposição Agropecuária, que aconteceu na data de hoje, dizendo que esteve 

presente e relatando alguns pontos que foram resolvidos na licitação. E parabenizou o 

Executivo pela forma como conduziu esta licitação. Usou da palavra a Vereadora 

Elizabet de Oliveira Linhares Correa, se referindo à reunião com os representantes do 

Hospital Antônio Castro e afirmando que está disposta a fazer o melhor pelo nosso 

hospital. Usou da palavra o líder de governo, Vereador Robson Pinto da Silva, 

parabenizando o Executivo pela licitação para a Exposição e criticando a administração 

anterior por ter gasto milhões de reais com festividades. E parabenizou a Secretaria de 

Cultura pela realização do edital para cadastro dos artistas do nosso município. Usou 

da palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, agradecendo ao Deputado 

Luiz Martins, à Fundação Leão XIII, ao Prefeito Luciano e às Secretarias que 

participaram do Projeto “Novo Olhar”, e relatando que foram quinhentos e quatorze 

atendimentos. Em relação ao Hospital, a Vereadora disse que esta é uma luta que já 

dura anos e elogiou a nova administração da entidade. O Presidente criticou pessoas 

que falam mal do governo, mas que se beneficiaram do Projeto Novo Olhar e, em 

nenhum momento, elogiaram o governo pela realização deste evento. Solicitou à 

Comissão de Eventos que faça um levantamento para confirmar a empresa que está 
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recorrendo contra a licitação da Exposição. Disse que as empresas que devem se 

adequar ao edital de licitação do município e não o contrário. E encerrou a Sessão 

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

junho 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 


