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

E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dez 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 

Fabíola Melo de Carvalho e Mário Antônio Barros de Araújo. O Presidente justificou 

a ausência dos vereadores que faltaram. Havendo número Regimental o Presidente 

deu por aberta a Sessão, e registrou a presença do Vereador Joelson do município 

de Bom Jardim. Após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, 

que constou: Projeto de Lei nº 55/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva, que dispõe sobre “O alinhamento e a retirada de fios em desuso e 

desordenados existentes em postes de energia elétrica e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 56/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe 

sobre “Autoriza instituir o Programa Remédio em Casa e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 65/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe 

sobre “A obrigatoriedade do Poder Executivo de dar publicidade anualmente à 

aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo município de Cordeiro e dá 

outras providências”; Requerimento nº 28/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva; Requerimento nº 29/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; 

Indicação nº 229/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 

Indicações nº 230 e 241/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; 

Indicações nº 232 e 234/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Indicações nº 239 e 240/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes; e, Convite da Secretaria Municipal de Cultura. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador inscrito Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes 
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que iniciou o seu pronunciamento repassando aos munícipes o celular da empresa 

de energia elétrica que ganhou a licitação, visto que o fixo não está funcionando. 

Após, disse que criou os cartões verde, amarelo e vermelho para utilizar 

classificando os trabalhos dos Secretários do município. Disse que está fazendo isso 

em cumprimento ao seu papel de fiscalizador. E, iniciou dando cartão vermelho para 

o Secretário de Limpeza Urbana do município em razão da situação em que se 

encontram as duas entradas da cidade. Após, o Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Robson Pinto da Silva que iniciou suas falas cumprimento o Vereador de 

Bom Jardim presente na Casa, e, ainda, parabenizando o Vereador Furtuoso pelas 

suas falas. Disse também que comunicará o Prefeito sobre a reivindicação do 

Vereador Furtuoso para que possa ser atendida. Após, disse que o Prefeito Luciano 

estava em Brasília a convite do Presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia 

juntamente com outros prefeitos. Falou que o Prefeito tem procurado trazer recursos 

para o município de Cordeiro e defender a nossa região em Brasília. Logo após, 

discorreu sobre o Requerimento nº 28/2017 de sua autoria. Sequencialmente, falou 

sobre o processo seletivo que ocorreu na educação, e solicitou ao Presidente a 

vinda do Secretário de Educação a esta Casa para esclarecer fatos com relação a 

esse processo seletivo. Após, o Presidente usou da palavra dizendo que o espaço 

desta Casa está a disposição da Comissão de Educação e que faz questão de estar 

presente nesta vinda do Secretário de Educação, pois é um fato que vem sendo 

cobrado nas ruas. Disse que fica a critério da Comissão de Educação a escolha do 

dia para esta convocação ou convite, a decidir, ao Secretário de Educação. Falou 

ainda sobre o transporte universitário, e o pedido de revogação desta Lei do 

Transporte solicitada pelo Ministério Público. Após, o Presidente falou sobre o 

telefone dado pelo Vereador Furtuoso e para que a população sinta-se a vontade. 

Falou que o responsável pela iluminação pública havia dito que estaria trocando, a 

princípio, a iluminação nos postos de saúde, nas escolas, em frente ao hospital, que 

são os locais que teriam prioridade no momento, e que depois estaria trocando nos 
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bairros. Ato continuo passou-se a Ordem do Dia que constou: em única discussão e 

votação o Requerimento nº 28/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, 

que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 

29/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por 

unanimidade. Posteriormente, o Presidente colocou sob deliberação do Plenário o 

Requerimento de Justificativa de ausência a sessão dos Vereadores Amilton Luiz 

Ferreira de Souza, Jussara Barrada Cabral Menezes, Robson Pinto da Silva, e 

Thiago Macêdo Santos, que foram aprovados por unanimidade. Ulteriormente, o 

Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão ordinária a 

realizar-se no dia quinze 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 


