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

Aos treze dias do mês de junho 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. O Presidente convidou
o Vereador José Roberto, do município de Ubá - Minas Gerais, para que se sentasse
junto a Bancada dos Vereadores. Havendo número Regimental, o Presidente deu
por aberta a Sessão e solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente que
constou: Pareceres ao Projeto de Lei nº 151/2018 de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre: “Abertura de crédito suplementar no orçamento vigente do Fundo
Municipal de Assistência Social de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 96/2018 de autoria
do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Autoriza o
Poder Executivo a instalar câmeras se segurança nos ESF Estratégia de saúde da
família no município de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 97/2018 de autoria do Vereador
Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder
Executivo a instalar câmeras se segurança nos CRAS no município de Cordeiro.”;
Projeto de Lei nº 150/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que
dispõe sobre: “Dispõe sobre a proibição de poluição sonora por parte de
estabelecimentos comerciais nas proximidades de instituições educacionais.”;
Projeto de Lei nº 153/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que
dispõe sobre: “Institui o “Boletim Escolar Eletrônico” nas escolas da rede pública
municipal da cidade de Cordeiro e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº
154/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Obriga
os estabelecimentos públicos e privados no município a inserir nas placas de
atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e dá outras providências;
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Requerimento nº 52/2018 de autoria do Vereador Mário Antônio Barros de Araújo;
Requerimento nº 53/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral
Menezes; Requerimento nº 54/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva;
Indicações nº 56 e 57/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da
Conceição Lopes; Indicações nº 292 e 293/2018 de autoria do Vereador Robson
Pinto da Silva; Indicação nº 299/2018 de autoria das Vereadoras Elizabet de Oliveira
Linhares Correa e Fabíola Melo e Carvalho; e, Ofícios nº 245 e 83/2018 do Poder
Executivo. Após, passou-se a ordem do dia: em única discussão e votação os
pareceres ao Projeto de Lei nº 151/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre: “Abertura de crédito suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal
de Assistência Social de Cordeiro.”, que foram aprovados por unanimidade; em
única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 151/2018 de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre: “Abertura de crédito suplementar no orçamento
vigente do Fundo Municipal de Assistência Social de Cordeiro.”, que foi aprovado por
unanimidade; em única discussão o Requerimento nº 52/2018 de autoria do
Vereador Mário Antônio Barros de Araújo. Usaram da palavra os Vereadores
Jussara Barrada Cabral Menezes e Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes que
parabenizaram o Vereador Mário pelo Requerimento. Após, usou da palavra o
Vereador Mário que fez considerações sobre o seu Requerimento. Em seguida, o
Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 52/2018 de autoria do
Vereador Mário Antônio Barros de Araújo, que foi aprovado por unanimidade; em
única discussão o Requerimento nº 53/2018 de autoria da Vereadora Jussara
Barrada Cabral Menezes. Usou da palavra a Vereadora Jussara que solicitou da
Secretária de Saúde a resposta ao Requerimento com maior brevidade possível,
visto que há várias denuncias dizendo que as crianças estão indo para o Rio para
serem operadas, ou, consultadas em vans sem qualquer segurança. Após, o
Presidente usou da palavra e parabenizou a Vereadora Jussara pelo Requerimento.
Acrescentou ainda que a Secretaria de Saúde está comprando três carros baixos.
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Questionou sobre a possibilidade de um desses carros ficar para transporte da
Secretária e se manifestou contrario ao fato, se verdadeiro. Após, usou da palavra o
Vereador Furtuoso que também se mostrou contrário ao carro ficar a disposição da
Secretária de Saúde. Após, usou da palavra a Vereadora Elizabet de Oliveira
Linhares Correa que disse que estará enviando um ofício, em nome da Comissão de
Saúde, para marcar uma reunião, com a Secretária de Saúde, para próxima sextafeira as quatorze horas - para esclarecimento de alguns assuntos. Após, usou da
palavra o Presidente que solicitou ao Prefeito que utilizasse o carro que está para
uso da Secretária de Saúde para os munícipes nas viagens. Após, usou da palavra
o Vereador Mário que falou da possível doação de uma van para APAE de Cordeiro
e que esse carro poderia ficar a disposição da Secretaria de Saúde. Após, o
Presidente respondeu ao Vereador Mário que em razão da verba ser uma Emenda
Parlamentar com destino especificado, essa van deve ficar em poder da APAE.
Após, o Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 53/2018 de autoria
da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade;
em única discussão e votação o Requerimento nº 54/2018 de autoria do Vereador
Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. Sequencialmente, o
Presidente convidou o Vereador José Roberto, do município de Ubá, para que
fizesse um pronunciamento na Tribuna Livre. Logo após, usou da palavra o
Vereador Robson Pinto da Silva que discursou sobre veículos para APAE e para
Secretaria de Saúde. Após, marcou uma reunião com a Comissão de Constituição,
Justiça e Redação para discussão da LOA, na próxima segunda feira, período da
tarde, e outra reunião, amanhã, às quinze horas para discussão dos demais projetos
que se encontram na Casa. Após, usaram da palavra os Vereadores Furtuoso de
Fátima da Conceição Lopes, Fabíola Melo de Carvalho, Elielson Elias Mendes,
Mário Antônio Barros de Araújo, Jussara Barrada Cabral Menezes e Amilton Luiz
Ferreira de Souza que fizeram considerações sobre os veículos para APAE e
Secretaria de Saúde; sobre o Curso da Interlegis; ação social feita no bairro
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Manancial – Dia do Combate ao Trabalho Infantil; trabalho da nova Secretária de
Educação; reunião, sexta-feira, às quatorze horas com a Secretária de Saúde;
demora na autorização de exames; e, falta de transporte para consultas fora do
município. Posteriormente, o Presidente encerrou a Sessão convocando os
Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia dezoito de junho 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
1º Secretário

Elielson Elias Mendes
Presidente

