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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE JUNHO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e um 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. Havendo número 

Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão e solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura do expediente que constou: Pareceres ao Projeto de Lei nº 52/2017 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o ano de 2018 e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

92/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: 

“Institui o reconhecimento do caráter educacional e formação da capoeira em suas 

manifestação culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu 

ensino nos estabelecimentos de Educação básica, públicos e privados.”; Indicações 

nº 248 e 249/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; 

Indicações nº 365 e 366 /2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Indicações nº 367 e 368/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 

Convite da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; Convite 

da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde; Convite da 

Secretaria Municipal de Educação; e, Convite da E. M. Nelly de Rezende Maranhão. 

Ato continuo passou-se a Ordem do Dia que constou: em única discussão e votação 

os pareceres ao Projeto de Lei nº 52/2017 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre: “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e dá 

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

e votação o Projeto de Lei nº 52/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e dá outras 
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providências”, que foi aprovado por unanimidade. Após, o Presidente colocou sob 

deliberação do Plenário o Requerimento de Justificativa de ausência a sessão do 

Vereador André Lopes Joaquim, que foi aprovado por unanimidade. 

Sequencialmente, concedeu a palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes que iniciou o seu pronunciamento fazendo um agradecimento ao Deputado 

Luiz Martins e ao Prefeito Luciano em razão da conquista de mais uma obra para 

Cordeiro que consiste na troca dos canos no Loteamento Ferreirinha. Agradeceu 

também a equipe da CEDAE por estarem efetuando este trabalho junto com os 

funcionários da prefeitura, e ao Secretário de Obras Félix pelo suporte. Após, 

agradeceu ainda ao Deputado Luiz Martins pela conquista de dois quebra molas 

para o Loteamento Ferreinha, e ao Dr. Paulo do DER por já ter iniciado esta obra; 

também agradeceu ao Vereador André Lopes Joaquim e ao Presidente da Casa por 

contribuírem para esta obra. Após, o Presidente concedeu a palavra a Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho que iniciou suas falas dizendo que esteve com a 

Secretária de Assistência Social tradando do lançamento do Programa Federal ID 

Jovem no dia quatro. Ressaltou a importância do recadastramento do Bolsa Família, 

e citou os locais que estão sendo realizados os recadastramentos e os documentos 

necessários. Após, parabenizou a Sra. Letícia pelo trabalho que vem realizando à 

frente da Secretária de Assistência Social. Após, o Presidente concedeu a palavra 

ao Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes que parabenizou o Prefeito 

por estar atendendo aos convites para as reuniões desta Casa. Após, solicitou ao 

Presidente que reiterasse o pedido à empresa de ônibus para que forneça a esta 

Casa os horários dos ônibus e a razão de deixarem de passar em alguns locais no 

município. Após, parabenizou ao Presidente pela forma como conduziu o Programa 

apresentado na Rádio 94 FM. Após, disse que na quinta-feira serão instalados na 

“Curva do Janú” dois quebra molas. Disse também que estará viajando, amanhã, 

para o Rio de Janeiro para reforçar o pedido de um novo recapeamento para o 

Parque de Exposições. Falou que o Presidente Estadual do DER, Dr. Ângelo, já 
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havia se comprometido a falar com Dr. Paulo do DER de Cordeiro. Logo após, 

solicitou aos Secretários do município agilidade nas respostas para as Indicações 

dos Vereadores. Após, o Presidente usou da palavra dizendo que a Secretaria da 

Casa já havia feito um ofício reiterando essas Indicações. Após, falou sobre o 

Programa na Casa 94 FM e do trabalho em harmonia dos Vereadores em prol do 

município. Posteriormente, falou com relação ao ofício enviado por esta Casa a 

empresa de ônibus do município, e que irá reiterar esse ofício, assinado por todos os 

vereadores, cobrando explicações com relação aos horários e a razão por não 

estarem passando em alguns locais. Falou ainda que estarão em reunião às oito 

horas e trinta minutos com a Empresa Farinha para tratarem deste assunto. 

Posteriormente, disse que a empresa que questionou a licitação da exposição no 

município de Cordeiro é a mesma empresa que está envolvida em um processo na 

cidade do Carmo. Disse que o endereço dessa empresa é “fantasma” e que esta não 

tem legitimidade para questionar nada, e que o intuito é de “tumultuar”. Falou que a 

Casa tomará as providências cabíveis. Ulteriormente, o Presidente encerrou a 

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

vinte e seis 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 


