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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E DEZOITO NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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. Compareceram todos os 

Vereadores. 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 03/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe 

sobre “Autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do município de Cordeiro a 

realização da Expo Cristão Católico”; Projeto de Lei nº 10/2018 de autoria do Vereador 

Marcelo Marco Duarte Fonseca, que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo 

regulamentar o serviço de transporte remunerado de cargas e passageiros por meio de 

motocicletas, no município de Cordeiro, e determina outras providências”; Projeto de Lei 

nº 11/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre 

“Concessão de isenção do pagamento de IPTU e da taxa de alvará às entidades 

filantrópicas conforme especifica”; Projeto de Lei nº 12/2018 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Institui e concede ao funcionário público 

municipal de Cordeiro o Day Off no dia do aniversário e dá outras providências”; Projeto 

de Resolução nº 002/2018 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe 

sobre “Cria a Comenda Municipal do Mérito Adhemar Bianchini de Carvalho”; 

Requerimento nº 007/2018 de autoria dos Vereadores; Requerimento nº 008/2018 de 

autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Requerimento nº 009/2018 de autoria 

do Vereador Robson Pinto da Silva; Requerimento nº 010/2018 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes; Indicações nº 003 e 004/2018 de autoria do Vereador Furtuoso 

de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 63 e 64/2018 de autoria da Vereadora 
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Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicação nº 71/2018 de autoria da Vereadora 

Elizabet de Oliveira Linhares Correa; Indicação nº 72/2018 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho; Ofício nº 014/2018 da Secretaria Municipal de Saúde;  

Convite da Igreja Evangélica Pentecostal Reviver. O Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador inscrito, Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, o qual parabenizou o 

Executivo pelo trabalho que está realizando no Alto do Retiro. Falou da indicação de 

sua autoria, através do qual está solicitando um kit lanche para os pacientes e 

acompanhantes que fazem tratamento em outros municípios, solicitando que o Prefeito 

dê uma atenção especial a esta indicação. Parabenizou o funcionário Devanir, 

encarregado pela limpeza urbana, pela eficiência do seu trabalho. Queixou-se do 

serviço que está sendo prestado pela empresa responsável pela iluminação pública do 

município. Em aparte, o Presidente mencionou que foi feito um requerimento, em nome 

de todos os vereadores, cobrando providências do Executivo em relação à empresa de 

iluminação pública. Ato contínuo, passou-se a ordem do dia, que constou: em única 

discussão e votação o Requerimento nº 007/2018 de autoria dos Vereadores, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 008/2018 

de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão e votação o Requerimento nº 009/2018 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 010/2018 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, 

que foi aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra, na Tribuna Livre, 
ao Sr. Luiz Alberto Monteiro Gusmão, para falar sobre “Atual situação do Hospital 

Antonio Castro”. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Thiago Macêdo 

Santos, o qual disse que está buscando soluções para resolver a questão do Hospital 

Antônio Castro da melhor forma possível e acha que precisa haver transparência na 

administração do Hospital. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robson Pinto 

da Silva, que parabenizou as falas do Sr. Gusmão, na Tribuna Livre, e mencionou que 

nunca foi procurado pela Diretoria do Hospital para auxiliar nessa questão da entidade. 
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Relatou que já foi solicitada uma reunião com o Secretário Estadual de Saúde, para que 

esta Casa possa intervir, junto com o Secretário, na situação do município com relação 

ao Hospital. Disse que esta Casa não tem sido omissa e que não pode haver 

oportunismos em cima de desgraças alheias. Disse, também, que é preciso abrir uma 

CPI para investigar os danos que foram causados ao Hospital durante a intervenção da 

Prefeitura. Mencionou que a população também precisa cobrar esclarecimentos do 

Conselho Deliberativo e Fiscal do Hospital, o qual tem a função de fiscalizar a entidade. 

O Presidente concedeu a palavra à Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, a qual 

parabenizou a ação de todos os vereadores, que conseguiram com que o Prefeito 

assinasse um documento se comprometendo com a reabertura do Hospital. O 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, o qual 

disse que o Prefeito precisa, realmente, reverter esta situação do Hospital e colocar a 

entidade em funcionamento, novamente. Disse que os Secretários precisam estar 

atentos às necessidades do município e encaminhá-las ao Prefeito. Antes de encerrar a 

sessão, o Presidente relatou que, na data de hoje, realizaram uma reunião com o 

Prefeito, na qual foram tratados alguns assuntos, como, limpeza urbana; iluminação 

pública; pagamento atrasado dos servidores, referente ao ano de 2016. Em seguida, 

encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no 

dia vinte e seis de fevereiro 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.  

 

 

 

       Marcelo Marco Duarte Fonseca                                 Elielson Elias Mendes                                   

                    1º Secretário                                                         Presidente 


