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

MIL E DEZOITO NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos sete dias do mês de maio 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. Faltaram os Vereadores  

Elizabet de Oliveira Linhares Correa, Fabíola Melo de Carvalho e Robson Pinto da 

Silva. Havendo número Regimental, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse 

a leitura do expediente que constou: Parecer a o 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.”; Parecer 

ao Projeto de Lei nº 35/2018 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que 

dispõe sobre: “Institui a Semana de educação à exposição solar infantil preventiva 

ao câncer de pele – “sol, amigo da infância”, no âmbito do município de Cordeiro, e 

dá outras providências.”; Parecer ao Projeto de Lei nº 36/2018 de autoria do 

Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “A obrigatoriedade do 

questionário de prontidão para a prática de atividades físicas e esportivas nos 

lugares que menciona, e dá outras providências”; Parecer e redação final o Projeto 

de Lei nº 38/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que 

dispõe sobre “Institui, em Cordeiro, o Dia Municipal do Artesão e a Semana 

Municipal do Artesanato”; Parecer e redação final o Projeto de Lei nº 47/2018 de 

autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Dá 

Nome de Wilson Pereira de Melo, Rua 4, no Loteamento Estância São José, com o 

código de logradouro do bairro Jardim de Alah.”; Parecer ao Projeto de Lei nº 

64/2018 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca, que dispõe sobre: 
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“Dá nome de Alípio Tavares da Mota, transversal a rua Luiz Pereira com o código de 

logradouro nº 03/1185 do bairro Santa Tereza.”; Parecer ao Projeto de Lei nº 

66/2018 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca e Thiago Macêdo 

Santos, que dispõe sobre: “Dá nome de Sebastião de Souza Lima, transversal a rua 

Manoel Domingos Galhardo com o código de logradouro nº 17857/7 do bairro 

Pirazzo.”; Indicações nº 38 e 39/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes; Indicação nº 219/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada 

Cabral Menezes; Indicação nº 226/2018 de autoria do Vereador Marcelo Marco 

Duarte Fonseca. Ofício nº 44/2018 da Chefia de Gabinete do Prefeito; e, Ofício nº 

66/2018 da Secretaria de Administração. Ato contínuo passou-se a ordem do dia 

que constou: em única discussão e votação o parecer ao 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.”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão, votação e 

redação final o 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.”, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 35/2018 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: “Institui a Semana de educação à 

exposição solar infantil preventiva ao câncer de pele – “sol, amigo da infância”, no 

âmbito do município de Cordeiro, e dá outras providências.”, que foi aprovado por 

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

35/2018 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: “Institui a 

Semana de educação à exposição solar infantil preventiva ao câncer de pele – “sol, 

amigo da infância”, no âmbito do município de Cordeiro, e dá outras providências.”, 

que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao 
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Projeto de Lei nº 36/2018 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe 

sobre “Obrigatoriedade do questionário de prontidão para a prática de atividades 

físicas e esportivas nos lugares que menciona, e dá outras providências”, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão, votação e redação final o Projeto 

de Lei nº 36/2018 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre 

“Obrigatoriedade do questionário de prontidão para a prática de atividades físicas e 

esportivas nos lugares que menciona, e dá outras providências”, que foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 

38/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe 

sobre “Institui, em Cordeiro, o Dia Municipal do Artesão e a Semana Municipal do 

Artesanato”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão, votação e 

redação final o Projeto de Lei nº 38/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada 

Cabral Menezes, que dispõe sobre: “Institui, em Cordeiro, o Dia Municipal do 

Artesão e a Semana Municipal do Artesanato”, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 47/2018 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Dá Nome de 

Wilson Pereira de Melo, Rua 4, no Loteamento Estância São José, com o código de 

logradouro do bairro Jardim de Alah.”, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 47/2018 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Dá Nome de 

Wilson Pereira de Melo, Rua 4, no Loteamento Estância São José, com o código de 

logradouro do bairro Jardim de Alah.”, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 64/2018 de autoria do Vereador 

Marcelo Marco Duarte Fonseca, que dispõe sobre: “Dá nome de Alípio Tavares da 

Mota, transversal a rua Luiz Pereira com o código de logradouro nº 03/1185 do 

bairro Santa Tereza.”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão, 

votação e redação final o Projeto de Lei nº 64/2018 de autoria do Vereador Marcelo 

Marco Duarte Fonseca, que dispõe sobre: “Dá nome de Alípio Tavares da Mota, 
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transversal a rua Luiz Pereira com o código de logradouro nº 03/1185 do bairro 

Santa Tereza.”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

parecer ao Projeto de Lei nº 66/2018 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte 

Fonseca e Thiago Macêdo Santos, que dispõe sobre: “Dá nome de Sebastião de 

Souza Lima, transversal a rua Manoel Domingos Galhardo com o código de 

logradouro nº 17857/7 do bairro Pirazzo.”, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 66/2018 de autoria do 

Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca e Thiago Macêdo Santos, que dispõe 

sobre: “Dá nome de Sebastião de Souza Lima, transversal a rua Manoel Domingos 

Galhardo com o código de logradouro nº 17857/7 do bairro Pirazzo.”, que foi 

aprovado por unanimidade. Posteriormente, o Presidente concedeu a palavra aos 

Vereadores pela liderança de partidos. Usaram da palavra os Vereadores Amilton 

Luiz Ferreira de Souza, Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, Tiago Macedo 

Santos e Jussara Barrada Cabral Menezes, que fizeram considerações sobre 

diversos assuntos, dentre eles: a demora para autorização de exames de alto custo 

pela Secretaria de Saúde, a falta de transporte para os pacientes que fazem 

tratamento fora do município, a licitação que ocorrerá na Prefeitura para contratação 

de serviços de som e iluminação, e o horário de atendimento da farmácia do posto 

de saúde. Ulteriormente, o Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia nove de maio 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 após a aprovação do 

Plenário. 

 

 

 

          Marcelo Marco Duarte Fonseca                                  Elielson Elias Mendes 

                       1º Secretário                                                           Presidente 


