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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZOITO DE JUNHO DE 

DOIS MIL E DEZOITO NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezoito 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. Faltaram os Vereadores 

André Lopes Joaquim e Robson Pinto da Silva. Havendo número Regimental, o 

Presidente deu por aberta a Sessão e solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do 

expediente que constou: Projeto de Lei nº 158/2018 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre: “Altera a Lei nº 766 de 08 de outubro de 1997 – Dispõe sobre a 

Instituição da Educação Ambiental como matéria oficial no currículo da Rede 

Municipal de Ensino, no município de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 159/2018 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Abre crédito suplementar por 

assinatura de convênio no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Cordeiro.”; 

Projeto de Lei nº 160/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Abre 

crédito suplementar por assinatura de convênio no orçamento do Fundo Municipal 

de Saúde de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 161/2018 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre: “Abre crédito suplementar por assinatura de convênio no 

orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Cordeiro.”; Pareceres e redação final do 

Projeto de Resolução nº 009/2018 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: 

“Altera a Resolução nº 001/2017 na forma que dispõe.”; Projeto de Lei nº 99/2018 de 

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

“Institui no calendário oficial do município de Cordeiro, o Dia Municipal da Família, a 

ser comemorado no dia 15 de maio e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 

100/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que 

dispõe sobre: “Institui no calendário oficial do município de Cordeiro, o Dia Municipal 
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do gari, a ser comemorado no dia 16 de maio e dá outras providências.”; Projeto de 

Resolução nº 008/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que 

dispõe sobre: “Institui a Frente Parlamentar em defesa do SUAS – Sistema Único da 

Assistência Social.”; Indicações nº 58 e 61/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de 

Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 294 e 305/2018 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Indicação nº 306/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo 

e Carvalho; Indicação nº 307/2018 de autoria dos Vereadores Thiago Macedo 

Santos e Fabíola Melo e Carvalho; e, Ofícios nº 71, 73 e 253/2018 do Poder 

Executivo. Passou-se a ordem do dia: em única discussão e votação os pareceres 

ao Projeto de Resolução nº 009/2018 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: 

“Altera a Resolução nº 001/2017 na forma que dispõe.”, que, após votação nominal, 

foram aprovados por unanimidade; em única discussão, votação e redação final o 

Projeto de Resolução nº 009/2018 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: 

“Altera a Resolução nº 001/2017 na forma que dispõe.”, que, após votação nominal, 

foi aprovado por unanimidade. Após, o Presidente concedeu a palavra aos 

vereadores pela liderança de partidos. Usaram da palavra os Vereadores Furtuoso 

de Fátima da Conceição Lopes, Amilton Luiz Ferreira de Souza e Fabíola Melo de 

Carvalho, que falaram sobre diversos assuntos, entre eles: a reabertura do Centro 

Cirúrgico do Hospital Antonio Castro; Emendas Parlamentares para compra de três 

ambulâncias; acompanhamento e fiscalização, por parte dos vereadores, da reforma 

do Parque de Exposições; ambulâncias paradas para reparo. Após, o Presidente 

solicitou que as Comissões encaminhassem todos os Projetos que fossem 

considerados polêmicos ao jurídico da Casa para dirimir qualquer conflito de 

entendimento. Sequencialmente, fez considerações com relação às ambulâncias 

que estão paradas precisando de reparos. Falou ainda sobre a necessidade de fazer 

um Plano de Cargos e Salários para os funcionários do Executivo. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Thiago Macêdo Santos que falou 

também sobre a confecção do Plano de Cargos e Salários. Posteriormente, o 
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Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária 

a realizar-se no dia vinte 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                                  Elielson Elias Mendes 

                       1º Secretário                                                           Presidente 


