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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUINZE DE MAIO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quinze 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. Havendo número 

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

fizesse a leitura do expediente que constou: Veto total a Lei nº 2123/2017 de autoria 

do Poder Executivo que dispões sobre: “Aplica no âmbito do município de Cordeiro o 

parágrafo 2º do artigo 12-A da Lei nº 12.587/2012.”; Urgência ao Projeto de Lei nº 

66/2017 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre: “A autorização para 

implantação da tabela municipal de valores financeiros e realização de exames 

cardiográficos, de endoscopia digestiva, proctológicos e consultas especializadas, e 

posterior chamamento público e credenciamento de serviços.”; Projeto de Lei nº 

64/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Fica 

instituído o Título Estudante Destaque destinado a homenagear a classe estudantil 

do município de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 67/2017 de autoria da Vereadora 

Elizabet de Oliveira Linhares Correa, que dispõe sobre: “Melhor qualidade de vida 

para pacientes acamados em âmbito domiciliar.”; Projeto de Lei nº 68/2017 de 

autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder 

Executivo a criar o bilhete especial do atleta e equipe técnica no município de 

Cordeiro e dá outras Providências.”; Projeto de Lei nº 69/2017 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: “A realização da campanha 

de conscientização sobre a síndrome de Guillain-Barré.”; Requerimento nº 30/2017 

de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Requerimento nº 31/2017 de autoria 

da Comissão de Educação e Cultura; Indicações nº 197 e 201/2017 de autoria do 
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Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 231 e 265/2017 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicação nº 246/2017 de autoria do 

Vereador Thiago Macêdo Santos; Indicação nº 264/2017 de autoria do Vereador 

André Lopes Joaquim; Indicações nº 266 e 267/2017 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 278/2017 de autoria do Vereador Marcelo 

Marco Duarte Fonseca; Indicação nº 281/2017 de autoria da Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes; Ofícios nº 004, 005 e 006/2017 do Poder Executivo; e, 

Convite do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

parcerias. Após, o Presidente concedeu a palavra a Vereadora Jussara Barrada 

Cabral Menezes que iniciou suas falas agradecendo e parabenizando o Secretário 

de Obras Felix pela “operação tapa buraco”, e por atender as Indicações dos 

vereadores da Casa. Sequencialmente, citou uma Indicação de sua autoria 

solicitando a “operação tapa buraco” para uma rua do CIEP que foi atendida. 

Agradeceu, ainda, o Secretario de Trânsito Taveira pelo atendimento de outra 

Indicação de sua autoria, a qual solicitava a colocação de uma grade de proteção 

em frente a Escola Eny Ganvoza para que na hora em que os motoristas fossem 

manobrar seus carros no local não passassem por cima da calçada. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes que também parabenizou o Secretário de Obras. Disse que fez uma Indicação 

solicitando que o muro do cemitério fosse pintado, onde havia pichações, e que em 

pouco tempo sua solicitação foi atendida. Após, solicitou ao Presidente que esta 

Casa enviasse um ofício ao empresário responsável pela empresa de ônibus, que 

faz o transporte dentro do município, solicitando uma tabela com os horários dos 

ônibus, e esclarecesse, ainda, o porquê do ônibus não estar passando no BNH, e 

por não estar atendendo as pessoas de meia em meia hora no Alto do Retiro, 

conforme ocorria anteriormente. Retomando com a palavra, o Presidente disse que 

iria solicitar a Secretaria da Casa que fizesse um ofício, em nome da Câmara, 

solicitando esses horários. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
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Mário Antônio Barros de Araújo que no seu pronunciamento solicitou ao Presidente 

e demais vereadores para que assinassem uma solicitação à Secretária de Trânsito 

para que refizessem a pintura da parte amarela dos quebra-molas na Rua Antônio 

Gonçalves Ribeiro, e em todas as demais ruas do município onde esses serviços 

forem necessários, e assim evitarem possíveis acidentes. Logo após, o Presidente 

voltou a se pronunciar e falou sobre o excesso de velocidade dos motoqueiros que 

fazem entregas, e da importância de se fazer esse ofício solicitado pelo Vereador 

Mário. Disse que estará fazendo um ofício aos donos de comércio para que orientem 

os seus entregadores, e que se as normas de trânsito não forem respeitadas que 

estarão se reunindo com a polícia militar. Em seguida, convidou toda população do 

município e os Presidentes das Associações de Moradores dos bairros para 

Audiência Pública dos Correios que ocorrerá no dia vinte e cinco de maio, às 

dezenove horas, nesta Casa. Falou que dará voz a um morador representante de 

cada bairro para fazer uso da palavra durante a audiência. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que solicitou que 

não fugissem do assunto aqueles que forem fazer uso da palavra na Audiência dos 

Correios. Ato continuo passou-se a Ordem do Dia que constou: em única discussão 

e votação a Urgência ao Projeto de Lei nº 66/2017 de autoria do Poder Executivo 

que dispõe sobre: “A autorização para implantação da tabela municipal de valores 

financeiros e realização de exames cardiográficos, de endoscopia digestiva, 

proctológicos e consultas especializadas, e posterior chamamento público e 

credenciamento de serviços.”, que foi aprovada por unanimidade; em única 

discussão e votação o Requerimento nº 30/2017 de autoria do Vereador Elielson 

Elias Mendes, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 31/2017 de autoria da Comissão de Educação e Cultura, que foi 

aprovado por unanimidade. Após, o Presidente colocou sob deliberação do Plenário 

os Requerimentos de Justificativa de ausência a sessão dos Vereadores Fabíola 

Melo de Carvalho e Mário Antônio Barros de Araújo, que foram aprovados por 
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unanimidade. Após, o Presidente mandou um abraço para a professora Enilce; e, 

sequencialmente, parabenizou o Secretário de Obras Felix pelo pronto atendimento 

das Indicações dos vereadores. Ulteriormente, o Presidente encerrou a Sessão 

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

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 


