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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

No primeiro dia do mês de novembro 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. Compareceram todos os Vereadores. 

Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a sessão, registrou a 

presença da ex-secretária de Educação, Sra. Albina Amaral Salgado e do Secretário de 

Cultura, Zica, e, após, convidou a todos para que de pé cantassem o Hino Nacional. O 

Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: 

pareceres ao Veto Total do Poder Executivo à Lei nº 2155/2017 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “A prática de educação física adaptada nos 

estabelecimentos de ensino público e privado”; pareceres ao Veto Total do Poder 

Executivo à Lei nº 2156/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que 

dispõe sobre “Alimentos orgânicos na merenda escolar na rede pública municipal de 

Cordeiro e dá outras providências”; emenda e pareceres ao Projeto de Lei nº 149/2017 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Altera as Leis Municipais 1147/2005 e 

1380/2009 relativas à estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de 

Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 168/2017 de autoria dos Vereadores 

Marcelo Marco Duarte Fonseca e Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “As 

prioridades no atendimento presencial e na marcação de consultas e exames nas 

unidades básicas de saúde e postos de saúde do município de Cordeiro e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 169/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho, que dispõe sobre “A inclusão da caminhada em comemoração ao aniversário 

do ECA – Estatuto da criança e do adolescente”; Projeto de Lei nº 170/2017 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Institui o dia 20 de outubro como 
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Dia Municipal da Mestra Adelaide de Oliveira Lopes, no município de Cordeiro, e dá 

outras providências”; Indicações nº 291 e 364/2017 de autoria do vereador Furtuoso de 

Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 537 e 538/2017 de autoria da vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 540 e 541/2017 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 534 e 542/2017 de autoria do Vereador Elielson 

Elias Mendes; Indicação nº 543/2017 de autoria do vereador Robson Pinto da Silva; 

Ofícios 48, 49 e 50/2017 – GP do Poder Executivo. Ato contínuo, passou-se a ordem do 

dia, que constou: em única discussão e votação o parecer contrário, da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, ao Veto Total do Poder Executivo à Lei nº 2155/2017, 

que, após votação nominal, foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação 

o Veto Total do Poder Executivo à Lei nº 2155/2017, que, após votação nominal, foi 

reprovado por unanimidade; em única discussão e votação o parecer contrário, da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao Veto Total do Poder Executivo à Lei nº 

2156/2017, que, após votação nominal, foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Veto Total do Poder Executivo à Lei nº 2156/2017, que, após 

votação nominal, foi reprovado por unanimidade; em única discussão e votação os 

pareceres ao Projeto de Lei nº 149/2017 de autoria do Poder Executivo, que foram 

aprovados por unanimidade; em única discussão Projeto de Lei nº 149/2017 de autoria 

do Poder Executivo. Usou da palavra o Vereador Robson, esclarecendo que este projeto 

irá diminuir de cem por cento para cinqüenta por cento o valor da gratificação de quem 

acumula funções. Usou da palavra o Vereador Amilton Biti, esclarecendo que esse corte 

nas gratificações foi uma maneira encontrada pelo Executivo para reduzir despesas. O 

Presidente colocou em única votação e redação final o Projeto de Lei nº 149/2017 de 

autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente comunicou 

que o Projeto de Lei nº 123/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A 

regulamentação do processo consultivo para indicação de diretores e diretores adjuntos 

das instituições de ensino integrantes da rede municipal de educação e dá outras 

providências”, será arquivado, conforme o que preceitua o artigo 49 do Regimento 
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Interno: “O Projeto de Lei que receber parecer contrário, quanto ao mérito, de todas as 

Comissões a que for distribuído, será tido como rejeitado”. O Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Furtuoso, o qual comunicou que, atendendo a um convite do 

Vereador Mário, entregaram um ofício ao Deputado André Correa, solicitando a limpeza 

do Rio Macuco. Agradeceu ao Edson, do Velórios Bar; ao Chefe de Gabinete, Fabrício; 

ao Presidente desta Casa; à Sra. Zenair Bonan; ao Lulu e ao Vereador Robson, os quais 

contribuíram com o cal para a pintura da subida e do muro do cemitério. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Mário, que agradeceu ao Vereador Furtuoso por tê-lo 

acompanhado na entrega do ofício ao Deputado André Correa. O Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Robson, o qual comunicou que o Executivo já colocou uma nota, no 

site da Prefeitura, em relação aos salários atrasados dos servidores. E disse que esse 

atraso no pagamento é devido ao governo anterior, que deixou uma grande dívida no 

município. O Presidente concedeu a palavra à Vereadora Fabíola, a qual afirmou que o 

Prefeito está buscando soluções para resolver a situação financeira do município. O 

Presidente registrou que na próxima terça-feira haverá uma reunião com o Prefeito, a 

Diretoria e Sindicato do Hospital Antônio Castro, os Vereadores, o Presidente da OAB e a 

Secretária de Saúde, no intuito de encontrar uma solução para que o município refaça o 

contrato com o Hospital Antônio Castro. Após, encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia seis de novembro 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 


