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

Aos trinta 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. Havendo número
Regimental, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente
que constou: Projeto de Lei nº 91/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima
da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Institui no calendário oficial do município de
Cordeiro, o dia municipal de prevenção e combate a depressão a ser comemorado
no dia 10 de setembro e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 118/2018 de
autoria

do

Vereador

Robson

Pinto

da

Silva,

que

dispõe

sobre:

“Aos

estabelecimentos que utilizem e/ou comercializem óleos comestíveis e gorduras em
geral, afixarem cartaz na entrada ou no local de exposição para a vinda do produto,
informações das consequências do descarte inadequado, maneira correta descarte,
no município de Cordeiro e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 121/2018 de
autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: “Institui a caminhada
da paz no município de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 122/2018 de autoria do
Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: “Institui o programa “Sorriso é
vida” no âmbito do município de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 134/2018 de autoria da
Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: “Institui e inclui no
calendário oficial do município de Cordeiro, o “Dia da Bíblia.”; Requerimento nº
47/2018 do Vereador Robson Pinto da Silva; Requerimentos nº 48 e 49/2018 da
Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 44 e 45/2018 de autoria
do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicação nº 280/2018 de
autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicação nº 281 e
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282/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Ofícios nº 219, 57, 60,
61, 62 e 63/2018 do Poder Executivo; e, Ofício nº 009/2018 da Vereadora Fabíola
Melo de Carvalho. Posteriormente, o Presidente concedeu a palavra aos
Vereadores. Usaram da palavra os Vereadores Amilton Luiz Ferreira de Souza,
Fabíola Melo de Carvalho, Jussara Barrada Cabral Menezes, Robson Pinto da Silva,
e Elielson Elias Mendes, que falaram sobre: taxa de incêndio; resposta ao
Requerimento sobre os trezentos mil para gastos com festividades; valor do IPTU; e,
planilha para votação do Projeto sobre abertura de crédito. Ato contínuo passou-se a
ordem do dia que constou: em única discussão e votação o Requerimento nº
47/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por
unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 48/2018 de autoria
da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade;
em única discussão e votação o Requerimento nº 49/2018 de autoria da Vereadora
Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade. Após, o
Presidente colocou em única discussão e votação os Requerimentos de Justificativa
de Ausência a Sessão de autoria dos Vereadores Robson Pinto da Silva e Furtuoso
de Fátima da Conceição Lopes, que foram aprovados por unanimidade. Logo após,
o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão
Ordinária a realizar-se no dia quatro 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
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Presidente

