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

DE DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e nove 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 esclareceu que em 

cumprimento ao calendário de sessões, tendo em vista a falta de energia elétrica na 

data de vinte e oito de junho de dois mil e dezessete, quando seria realizada a última 

sessão ordinária do primeiro semestre legislativo de 2017, estaria realizando na data 

de hoje, dia vinte e nove de junho de dois mil e dezessete, em razão dos motivos 

apresentados acima e para conclusão do calendário legislativo. Após, submeteu 

para apreciação do Plenário, que foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente que constou: Urgência e 

pareceres ao Projeto de Lei nº 98/2017 de autoria do Poder Executivo que dispõem 

sobre: “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”; Pareceres ao Projeto de 

Lei nº 45/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: 

“O ensino de música, através de componente curricular específico, nas escolas 

municipais de Cordeiro e dá outras providências”; Pareceres ao Projeto de Lei nº 

50/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “A 

contratação de „Vigilância Armada 24 horas‟ nas agências bancárias dos setores 

público e privado e nas cooperativas de crédito, em funcionamento no município de 

Cordeiro e dá outras providências”; Pareceres ao Projeto de Lei nº 75/2017 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre: “Institui o 
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dia da Conscientização da Doação de Órgãos no município e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 99/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho, que dispõe sobre “Institui, no âmbito do município de Cordeiro, a semana 

Municipal de Conscientização, prevenção e combate à verminose, e dá outras 

providências”; Requerimentos nº 49/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias 

Mendes; Indicações nº 252 e 253/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima 

da Conceição Lopes; Indicação nº 379/2017 de autoria do Vereador Marcelo Marco 

Duarte Fonseca; Indicação nº 382/2017 de autoria da Vereadora Elizabet Oliveira 

Linhares Correa; Indicações nº 383 e 385/2017 de autoria dos Vereadores Jussara 

Barrada Cabral Menezes e Marcelo Marco Duarte Fonseca; Indicações nº 384 e 

387/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicação nº 386/2017 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 388 e 

389/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Ofício nº 253 e 

257/2017, e 009 E 010/2017 – SMG do Poder Executivo; Ofício nº 86/2017 do 

Expresso Farinha Ltda; Convite do Poder Executivo; Convite da Escola Municipal 

Rodolfo Gonçalves; e, Convite da Escola Municipal Rodolfo Gonçalves. Após, o 

Presidente concedeu a palavra aos vereadores inscritos. Usou da palavra o 

Vereador Robson Pinto da Silva que iniciou o seu pronunciamento lembrando os 

convites: amanhã, café com Secretário de Educação; e, dia quatro de junho, o ID 

Jovem. Parabenizou a Vereadora Fabíola Melo de Carvalho e ao Secretário 

Estadual de Esporte, Lazer e Juventude Thiago Pampolha pelo Programa ID Jovem. 

Após, discorreu sobre este Programa. Sequencialmente, falou que a Comissão de 

Transporte da Câmara marcará uma reunião com um representante do Executivo 

para tratar sobre a redução das passagens de ônibus em noventa e um municípios 

do Estado. Finalizou falando sobre o transporte universitário, e que a Comissão de 

Educação e Cultura está à disposição dos universitários. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes que 

iniciou o seu pronunciamento ofertando uma boa noite a todos e registrando a 
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presença do Sr. Daniel Granado. Após, discorreu sobre fatos da sua infância para 

reflexão dos vereadores durante o período de recesso. Em seguida, parabenizou e 

agradeceu a todos os funcionários da Câmara pelos trabalhos prestados, em 

especial a Secretária, a pessoa responsável pelas filmagens das Sessões, a 

Contabilidade, aos responsáveis pela limpeza, aos motoristas e aos advogados. 

Parabenizou também ao Presidente pelo tratamento concedido aos vereadores da 

Casa. Após, o Presidente concedeu a palavra a Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho que iniciou suas falas lendo um texto em agradecimento e considerações 

aos seis meses do atual governo e as conquistas alcançadas para o município por 

ela através do Deputado Thiago Pampolha. Em seguida, discorreu sobre o 

assistencialismo. Disse que concorda e acha essencial aquele assistencialismo que 

é previsto em lei. Em seguida, falou sobre o lançamento do Programa ID Jovem no 

município e seus benefícios. Ato continuo passou-se a Ordem do Dia que constou: 

em única discussão e votação a solicitação de Urgência ao Projeto de Lei nº 98/2017 

de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre: “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”, que foi aprovada por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 98/2017 de autoria do Poder 

Executivo que dispõe sobre: “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”; que foram aprovados por unanimidade; em única discussão o Projeto 

de Lei nº 98/2017 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre: “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”. Usou da palavra o Vereador Robson 

Pinto da Silva que fez esclarecimentos sobre o Projeto. Após, usou da palavra o 
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Vereador Thiago Macêdo Santos que também fez esclarecimentos sobre o Projeto. 

Logo após, o Presidente colocou em única votação e redação final o Projeto de Lei 

nº 98/2017 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre: “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”, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão e votação os pareceres de acordo com a Emenda ao Projeto de 

Lei nº 45/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 

“O ensino de música, através de componente curricular específico, nas escolas 

municipais de Cordeiro e dá outras providências”, que foram aprovados por 

unanimidade; em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 

45/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “O 

ensino de música, através de componente curricular específico, nas escolas 

municipais de Cordeiro e dá outras providências”, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 50/2017 de autoria 

do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “A contratação de Vigilância 

Armada 24 horas nas agências bancárias dos setores público e privado e nas 

cooperativas de crédito, em funcionamento no município de Cordeiro e dá outras 

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

e redação final o Projeto de Lei nº 50/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva, que dispõe sobre: “A contratação de Vigilância Armada 24 horas nas agências 

bancárias dos setores público e privado e nas cooperativas de crédito, em 

funcionamento no município de Cordeiro e dá outras providências”, que foi aprovado 

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

75/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe 

sobre: “Institui o dia da Conscientização da Doação de Órgãos no município e dá 

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

votação e redação final o Projeto de Lei nº 75/2017 de autoria da Vereadora Jussara 
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Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre: “Institui o dia da Conscientização da 

Doação de Órgãos no município e dá outras providências”, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 49/2017 de autoria 

do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por unanimidade. Após, o 

Presidente usou da palavra dizendo que se sente honrado em fazer parte dessa 

Casa Legislativa, e fez considerações sobre o atual governo e os trabalhos da 

Câmara. Após, falou sobre a inauguração do primeiro e segundo pisos da Câmara 

Municipal na Sessão Ordinária do dia dois de agosto, e convidou as famílias dos 

homenageados, falecidos Chiquinho Feijó e “Henheco”. Após, falou sobre as 

dificuldades financeiras do Hospital Antônio Castro, e reiterou o pedido ao Líder de 

Governo para que venha a resposta do Executivo para o seu Requerimento que 

retrata as dividas da Administração passada. Ulteriormente, o Presidente encerrou a 

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

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 


