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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA OITO DE MAIO DE DOIS MIL 

E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos oito dias do mês de maio 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. Faltaram os Vereadores 

Amilton Luiz Ferreira de Souza, Jussara Barrada Cabral Menezes, Robson Pinto da 

Silva, e Thiago Macêdo Santos. O Presidente justificou a ausência dos vereadores 

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

convidou a Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa para que ocupasse a 

Vice-Presidência. Após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, 

que constou: Projeto de Lei nº 63/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “A contratação de pessoal pela administração pública direta e indireta do 

município de Cordeiro, por tempo determinado, para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos ternos do inciso IX do art. 37 da 

Constituição”; Indicações nº 195 e 196/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de 

Fátima da Conceição Lopes; Indicação nº 224/2017 de autoria do Vereador Elielson 

Elias Mendes; Indicação nº 225/2017 de autoria dos Vereadores Elizabet de Oliveira 

Linhares Correa e Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 226 e 

227/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Sequencialmente, 

concedeu a palavra ao vereador inscrito Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes 

que iniciou o seu pronunciamento fazendo uma reclamação com base em uma 

Indicação, de sua autoria, para que fosse feita uma ponte na Rua da Balança. Disse 

que há uma ponte de madeira no local e que houve um acidente no mesmo, então 

que as respostas das Indicações devem ser agilizadas. Falou sobre a sua 

indignação com relação à demora para as repostas das Indicações dos vereadores. 
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Após, agradeceu aos Secretários que estiveram nesta Casa, Sr. Márcio Sauerbron e 

Sr. Amarildo, pois é de grande valia que os Secretários tragam os problemas até o 

Legislativo. Em seguida, parabenizou, pela atitude, esses dois Secretários que 

vieram a esta Casa informar os trabalhos realizados e indicar as dificuldades que se 

encontram nas respectivas Secretarias. Após, agradeceu aos funcionários da roçada 

pelo trabalho na cidade, e parabenizou-os. Posteriormente, disse que estiveram, ele 

e a Vice-Prefeita, no Gabinete do Ministro de Esportes, Leonardo Picciani, em busca 

de recursos para o município de Cordeiro. Disse que existem seis projetos que 

estarão vindo para o município, para que dêem uma acelerada na área do esporte 

em Cordeiro. Finalizou agradecendo ao Presidente pela forma como vem 

conduzindo esta Casa. Logo após, o Presidente se pronunciou dizendo que está 

ciente da Indicação do Vereador Furtuoso sobre a construção da ponte no bairro 

Lavrinhas, e que estará cobrando do Executivo mais agilidade com relação às 

respostas das Indicações dos vereadores. Após, disse que a Secretárias de Obras, 

Meio Ambiente e Serviços Públicos limparam a referida rua, e que pouco depois 

estava tudo sujo novamente. Disse que, infelizmente, terão que vigiar para que a 

população se conscientize, e multar. Após, falou com relação ao acidente ocorrido 

na ponte da Lavrinhas, e disse que se atendida a Indicação do Vereador Furtuoso 

aquele acidente poderia ter sido evitado. Posteriormente, o Presidente colocou sob 

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

Vereador Mário Antônio Barros de Araújo, que foi aprovado por unanimidade. Em 

sequencia, convidou a Vereadora Fabíola Melo de Carvalho para que procedesse 

com a entrega das Moções de Congratulações e Aplausos ao CREAS – Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social, e ao IEIA – Instituto de Educação 

Inocêncio de Andrade. Antes de encerrar a Sessão, o Presidente falou do Programa 

da Câmara Municipal de Cordeiro na Rádio 94FM, amanhã, às dezoito horas, e 

convidou a todos para assistirem. Em sequencia, falou que não é de debates em 

facebook devido ao seu tempo, mas convidou essas pessoas a virem nas Sessões 
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da Câmara. Após, convidou a população de Cordeiro para que participe das 

Sessões da Câmara. Em sequida, falou da visita da Escola Constança Soares 

Teixeira, do bairro Lavrinhas, à Câmara na próxima quarta-feira. E, 

sequencialmente, concedeu a palavra a Vereadora Elizabet que esteve em visita 

nesta escola. A Vereadora iniciou suas falas dizendo que a diretora expôs aos 

presentes as dificuldades que a escola vem enfrentando. Disse que o Secretário de 

Obras também esteve vendo as condições da escola. Após, falou ainda sobre a 

segurança da escola, e foi solicitado pela diretora a possibilidade de se colocar um 

segurança no portão da mesma. Ulteriormente, o Presidente encerrou a Sessão 

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

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 


