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

E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos oito dias do mês de março 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. Faltou o Vereador André 

Lopes Joaquim. Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a sessão, 

registrando a presença do Vereador do município de Cantagalo, Sr. Sérgio Silva 

Campanate. Após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. O Presidente convidou os 

Vereadores Ozeas e Paulo Henrique Ferreira, do município de Cantagalo, para 

comporem a Mesa. Em seguida, passou-se à leitura do expediente, que constou: 

Projeto de Resolução nº 07/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, 

que dispõe sobre “A criação da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da mulher”; 

Requerimento nº 03/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicações nº 

10 e 13/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicação nº 

34/2017 de autoria dos Vereadores Marcelo Marco Duarte Fonseca e Jussara Barrada 

Cabral Menezes; Indicações nº 50 e 51/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva; Indicações nº 53 e 54/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; 

Indicação nº 70/2017 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca; Indicação 

nº 71/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 72/2017 de 

autoria dos vereadores Fabíola Melo de Carvalho e Marcelo Marco Duarte Fonseca. O 

Presidente justificou a ausência do Vereador André e registrou a presença da Vice-

Prefeita, Sra. Maria Helena Coelho Pinto, convidando-a para compor a Mesa. Após, 

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

qual iniciou seu pronunciamento parabenizando as funcionárias desta Casa e todas as 
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mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Falou de sua viagem ao Rio de Janeiro, 

junto com o Prefeito, Sr. Luciano Ramos Pinto, relatando que visitaram gabinetes de 

alguns Deputados em busca de recursos para o nosso município. Disse que esteve 

com o Presidente da Alerj, Jorge Picciani, o qual afirmou que irá fazer o possível para 

ajudar o município de Cordeiro. Relatou que, por diversas vezes, esteve na Secretaria 

de Saúde para falar com a Secretária, solicitando-a que seja revista a maneira como 

estão sendo tratados os pacientes com doenças crônicas, em relação ao transporte, e 

pedindo que esses pacientes sejam respeitados. Disse que já havia procurado o chefe 

de transporte e lhe informado sobre a dificuldade de uma pessoa que faz hemodiálise e 

que seria transportada, e mesmo assim, colocaram este paciente para viajar numa Van, 

o que é inadmissível, pois pacientes transplantados ou amputados não podem viajar 

naquela Van. O Presidente concedeu a palavra ao líder de governo, Vereador Robson 

Pinto da Silva, o qual anunciou que, nesta data, foi realizada a licitação para o 

transporte de universitários, onde houve uma economia de duzentos e cinqüenta mil 

reais em relação ao ano anterior; da mesma forma, a licitação para merenda escolar 

teve uma diferença de trezentos mil reais a menos em relação ao que foi realizado no 

governo anterior; e parabenizou a atual administração do município por este ato. O 

Presidente fez suas as palavras do Vereador Robson e também parabenizou o Prefeito 

e a Vice-Prefeita, dizendo que esse ato do Executivo mostra seriedade, transparência e 

comprometimento com o dinheiro público. Ato contínuo, passou-se a ordem do dia, que 

constou: em única discussão e votação o Requerimento nº 03/2017 de autoria do 

Vereador Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente 

encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no 

dia treze de março 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 

após a aprovação do Plenário. 

 

       Marcelo Marco Duarte Fonseca                                 Elielson Elias Mendes                                   

                    1º Secretário                                                         Presidente 


