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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA ONZE DE ABRIL DE DOIS 

MIL E DEZOITO NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos onze dias do mês de abril 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 

André Lopes Joaquim e Mário Antônio Barros de Araújo. Havendo número 

Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão e solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura do expediente que constou: Emenda e parecer ao Projeto de Lei nº 

09/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: 

“Institui o mês „Maio Laranja‟ e o dia municipal de combate ao abuso e à exploração 

sexual de crianças e adolescentes no município de Cordeiro e dá outras 

providências”; Emenda e parecer ao Projeto de Lei nº 18/2018 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: “Institui, no calendário oficial 

do município de Cordeiro, o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil a ser 

comemorado no dia 12 de junho, e dá outras providências.”; Parecer ao 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.”; Projeto de Lei nº 

50/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que 

dispõe sobre: “Dá nome de Antônio Sírio de Castro, a Praça do Loteamento Estância 

São José, bairro Jardim de Alah.”; Projeto de Lei nº 62/2018 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Acerca da publicidade em processos de 

licitação dispensada, especialmente os que estão descritos no artigo 24, inciso IV da 

Lei 8.666/93 e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 63/2018 de autoria do 
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Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Dispõe sobre o direito do idoso, 

da pessoa com deficiência e da gestante de receber medicação contínua no seu 

domicílio no município de Cordeiro e dá outras providências.”; 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.”; 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 17857/7/1185 do bairro Pirazzo.”; 

Requerimento nº 30/2018 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares 

Correa; Indicações nº 27 e 28/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes; Indicação nº 153/2018 de autoria da Vereadora Elizabet de 

Oliveira Linhares Correa; Indicações nº 157 e 160/2018 de autoria da Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 172 e 173/2018 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva; Indicação nº 174/2018 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes; Indicações nº 175 e 176/2018 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho; Ofício nº 172/2018 do Poder Executivo; Ofícios nº 32 e 

34/2018 da Chefia de Gabinete do Poder Executivo; e, Convite da Escola Municipal 

Rita Cabral Pinto. Ato contínuo passou-se a ordem do dia que constou: em única 

discussão e votação o parecer de acordo com a Emenda ao Projeto de Lei nº 

09/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 

“Institui o mês „Maio Laranja‟ e o dia municipal de combate ao abuso e à exploração 

sexual de crianças e adolescentes no município de Cordeiro e dá outras 

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

redação final o Projeto de Lei nº 09/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho, que dispõe sobre “Institui o mês „Maio Laranja‟ e o dia municipal de 

combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no município 
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de Cordeiro e dá outras providências.”, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o parecer de acordo com a Emenda ao Projeto de Lei nº 

18/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: 

“Institui, no calendário oficial do município de Cordeiro, o Dia Municipal de Combate 

ao Trabalho Infantil a ser comemorado no dia 12 de junho, e dá outras 

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

redação final o Projeto de Lei nº 18/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho, que dispõe sobre: “Institui, no calendário oficial do município de Cordeiro, 

o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil a ser comemorado no dia 12 de 

junho, e dá outras providências.”, que foi aprovado por unanimidade; em única 

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

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

Requerimento nº 030/2018 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares 

Correa. Usou da palavra a Vereadora Elizabet que fez esclarecimentos sobre o 

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

Lopes, que parabenizou a Vereadora Elizabet pelo Requerimento. Sequencialmente, 

o Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 030/2018 de autoria da 

Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa, que foi aprovado por unanimidade. 

Logo após, colocou em única discussão e votação o Requerimento de Justificativa 

de Ausência à Sessão de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade. Posteriormente, o Presidente concedeu a palavra aos 
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Vereadores pela liderança de Partidos. Usaram da palavra os Vereadores Thiago 

Mâcedo Santos e Elielson Elias Mendes, que discursaram sobre o Requerimento em 

que foi solicitado o horário dos ônibus municipais e sobre a resposta do Executivo 

com relação à nova arrecadação com a contribuição de iluminação pública. Por fim, 

o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia dezesseis de abril 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 


