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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SETE DE MARÇO DE DOIS MIL
E DEZOITO NA FORMA ABAIXO:

Aos sete dias do mês de março 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 Robson Pinto da Silva. Faltaram os Vereadores Elizabet Oliveira Linhares
Correa e Marcelo Marco Duarte Fonseca. Havendo número Regimental, o Presidente
deu por aberta a sessão e convidou o Vereador Robson para ocupar a Primeira
Secretaria. Em seguida, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que
constou: Projeto de Lei nº 32/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da
Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Dá nome de Dr. Manoel Cunha Naegele no final
da Rua Manoel Domingos Galhardo até a divisa de Duas Barras com o Código de
Logradouro do Bairro Pirazzo”; Projeto de Resolução nº 004/2018 de autoria da
Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: “A execução do Hino do
Município de Cordeiro na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, e dá
outras providências”; Requerimento nº 014/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo
de Carvalho; Requerimento nº 015/2018 de autoria dos Vereadores; Indicações nº 09 e
10/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº
73 e 74/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicação nº
88/2018 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Indicações nº 102 e 105/2018
de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 108 e 109/2018 de autoria
da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Comunicado do Ministério da Educação. O
Presidente justificou a ausência da Vereadora Elizabet e do Vereador Marcelo. Após,
concedeu a palavra à Vereadora inscrita, Jussara Barrada Cabral Menezes, a qual fez
uma homenagem às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. O Presidente
concedeu a palavra à Vereadora Fabíola, que também homenageou as mulheres pelo
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seu dia, e falou sobre o encontro do SUAS que aconteceu na data de hoje. O
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso, que também parabenizou as
mulheres e parabenizou o Prefeito pelo empenho em relação à situação do Hospital
Antônio Castro. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robson, que, da mesma
maneira, parabenizou as mulheres pelo seu dia e fez considerações a respeito de
alguns assuntos, entre eles, reunião com o Secretário de Educação; inquérito civil do
Ministério Público a respeito do Fundeb; Hospital Antônio Castro; além de outros
assuntos referentes à economicidade que a atual administração vem fazendo. Ato
contínuo, passou-se a ordem do dia, que constou: em única discussão e votação o
Requerimento nº 014/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que foi
aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 015/2018
de autoria dos Vereadores, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou
sob deliberação do Plenário os requerimentos de justificativa de ausência à sessão do
Vereador Mário Antônio Barros de Araújo, que foram aprovados por unanimidade. O
Presidente mencionou que fez requerimento ao Executivo solicitando esclarecimentos a
respeito da taxa de iluminação pública e, em seguida, encerrou a Sessão convocando
os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia doze de março de dois mil e
dezoito às dezoito horas. Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata que vai
assinada pelo Primeiro Secretário e pelo Presidente.
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