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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE AGOSTO DE 

DOIS MIL E DEZOITO NA FORMA ABAIXO: 

 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, 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 convidou a todos para que de 

pé cantassem o hino nacional e o hino do município de Cordeiro. Após, solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura do expediente que constou: Projeto de Lei nº 

169/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Dispõe sobre a abertura 

de crédito suplementar para o orçamento do Fundo Municipal de Saúde do 

Município de Cordeiro e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 170/2018 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Dispõe sobre abre crédito 

suplementar por assinatura de convênio no Orçamento do Fundo Municipal de 

Saúde de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 171/2018 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre: “Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar para o orçamento do 

Fundo Municipal de Saúde do Município de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 172/2018 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Dispõe sobre a abertura de crédito 

suplementar para o orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Município de 

Cordeiro.”; Parecer ao do Projeto de Lei nº 181/2017 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Institui no calendário de eventos oficiais do 

município de Cordeiro, a Semana Municipal do Conselho Tutelar e dá outras 

providências.”; Parecer ao Projeto de Lei nº 68/2018 de autoria do Vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder 

Executivo a instituir no âmbito do município de Cordeiro a criação do Dia Municipal 

de Atenção Integral a Saúde da mulher e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 
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135/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “A grade 

curricular das Escolas do Município de Cordeiro e exposição de livros para menores 

de 18 anos no âmbito da biblioteca municipal e dá outras providências.”; Projeto de 

Lei nº 155/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, 

que dispõe sobre: “Autoriza a Secretaria de Educação a implantação do estudo da 

Constituição em miúdos nas escolas da rede municipal no âmbito do município de 

Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 168/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho, que dispõe sobre: “Inclui no calendário de datas comemorativas do 

município de Cordeiro o “Dia Roxo” – Dia municipal de defesa dos Direitos da 

Pessoa com Epilepsia.”; Requerimento nº 60/2018 de autoria da Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes; Requerimento nº 61/2018 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva; Requerimento nº 62/2018 de autoria da Vereadora Fabíola melo de 

Carvalho; Requerimento nº 63/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Indicações nº 116 e 117/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes; Indicações nº 319 e 320/2018 de autoria do Vereador Marcelo 

Marco Duarte Fonseca; Indicação nº 322/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo 

de Carvalho; Ofícios nº 287, 83, 84, 85, 86, 87, 888, 90, 91, 92, 93 e 95/2018 do 

Poder Executivo; Ofício nº 18/2018 da Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e 

Pesca; Ofício nº 16/2018 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Ofícios nº 

176 e 178/2018 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; 

Ofício nº 142/2018 da Secretaria de Saúde; e, Ofício nº 01/2018 do Assessor de 

Imprensa da Câmara Municipal de Cordeiro. Ato contínuo passou-se a ordem do dia 

que constou: em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 181/2017 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 181/2017 de autoria 

do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Institui no calendário de 

eventos oficiais do município de Cordeiro, a Semana Municipal do Conselho Tutelar 

e dá outras providências, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 
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votação o parecer ao Projeto de Lei nº 68/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de 

Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a 

instituir no âmbito do município de Cordeiro a criação do Dia Municipal de Atenção 

Integral a Saúde da mulher e dá outras providências.”, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 

68/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que 

dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do município de 

Cordeiro a criação do Dia Municipal de Atenção Integral a Saúde da mulher e dá 

outras providências.”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão o 

Requerimento nº 60/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes. Usou da palavra a Vereadora Jussara que esclareceu as razões do 

Requerimento. Após, usou da palavra o Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes que falou sobre aquisições de Emendas Parlamentares para o município. 

Após, usou da palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que também fez 

considerações sobre o Requerimento da Vereadora Jussara. Logo após, o 

Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 60/2018 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 61/2018 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 62/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 

63/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva. Usou da palavra o Vereador 

Amilton Luiz Ferreira de Souza que solicitou que o Executivo respondesse, o 

Requerimento, de forma clara, com transparência, para que nada fique “escondido” 

do Legislativo. Após, o Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 

63/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade. Posteriormente, o Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia seis de agosto de dois mil e 
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dezoito 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 


