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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZOITO DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E DEZENOVE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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 pela Vereadora Fabíola Melo de Carvalho. Faltou o Vereador Furtuoso 

de Fátima da Conceição Lopes. Havendo número Regimental, o Presidente deu por 

aberta a Sessão e convidou a todos para que de pé cantassem o hino nacional e o 

hino do Município de Cordeiro. Após, concedeu um minuto de silencio em razão do 

falecimento do Monsenhor Antônio Stael. Sequencialmente, concedeu a palavra, na 

Tribuna Livre, ao Pastor Fernando Oliveira - Presidente da COPEC. Logo após, o 

Presidente fez um pronunciamento de abertura do ano legislativo de dois mil e 

dezenove. Posteriormente, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do experiente 

que constou: Projeto de Lei nº 208/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “Institui a semana municipal de prevenção da violência na primeira infância.”; 

Projeto de Lei nº 209/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Dispõe 

sobre gratuidade do transporte coletivo aos idosos.”; Projeto de Lei nº 12/2019 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Dispõe sobre abertura de crédito 

suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social de 

Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 15/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “Fixa o piso salarial dos cargos de agente comunitário de Saúde e Agente de 

Combate às Endemias do Município de Cordeiro e dá outras providências.”; Projeto 

de Lei nº 21/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Institui no 

calendário oficial do município de Cordeiro, a semana do lixo zero e dá outras 

providências.”; Projeto de Lei nº 22/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “Institui no calendário oficial do município de Cordeiro o festival de poesias da 

terceira idade Ignácia Lima Salomão (Dona Iná); Pareceres e redação final do 

Projeto de Lei nº 19/2019 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Altera a 
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tabela de vencimentos da Lei nº 2217 de 31 de janeiro de 2018 e dá outras 

providências.”; Pareceres e redação final do Projeto de Lei nº 20/2019 de autoria da 

Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Atualização salarial de servidores do Poder 

Legislativo do município de Cordeiro, que possuem símbolo CCI e dá outras 

providências.”; Projeto de Lei nº 006/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva, que dispõe sobre: “Proíbe a atribuição de funções de cobrança de passagens 

aos motoristas de ônibus – dupla função – no município de Cordeiro.”; Projeto de Lei 

nº 007/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: 

“Obriga as concessionárias do transporte público de passageiros a fornecer ônibus 

com equipamentos de ar condicionado e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 

11/2019 de autoria da Vereadora Fabíola melo de Carvalho, que dispõe sobre: 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da caderneta de vacinação, no ato 

da matrícula escolar, na rede municipal de ensino que ofereçam o ensino 

fundamental.”; Requerimento nº 001/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho; Requerimento nº 002/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Indicação nº 44/2019 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicações nº 

74 e 75/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 76 e 

93/2019 de autoria do Vereador Robson pinto da Silva; Indicações nº 99 e 100/2019 

de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 117 e 

118/2019 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca; Ofícios nº 169, 

170, 171 e 172/2018 e Ofícios nº 001, 003, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 

015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 36, 043, 044, 071 e 085/2019 

do Poder Executivo; Ofício nº 009/2018 da Secretaria Municipal de Indústria 

Comércio e Desenvolvimento Econômico; Ofício nº 339/2018 da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; Ofícios nº 823/2018 da 

Secretaria Municipal de Saúde; Ofícios nº 005, 008 e 010/2019 da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente; e, Ofícios nº 51 e 53 da Secretaria Municipal de 

Educação. Ato contínuo passou-se a ordem do dia que constou: em única discussão 

e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 19/2019 de autoria da Mesa Diretora, 

que dispõe sobre: “Altera a tabela de vencimentos da Lei nº 2217 de 31 de janeiro 
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de 2018 e dá outras providências.”, que foram aprovados por unanimidade; em única 

discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 19/2019 de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre: “Altera a tabela de vencimentos da Lei nº 2217 de 31 de 

janeiro de 2018 e dá outras providências.”, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 20/2019 de autoria da 

Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Atualização salarial de servidores do Poder 

Legislativo do município de Cordeiro, que possuem símbolo CCI e dá outras 

providências.”, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão, votação 

e redação final o Projeto de Lei nº 20/2019 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe 

sobre: “Atualização salarial de servidores do Poder Legislativo do município de 

Cordeiro, que possuem símbolo CCI e dá outras providências.”, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 001/2019 de autoria 

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

única discussão e votação o Requerimento nº 002/2019 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. Após, o Presidente 

concedeu a palavra aos Vereadores pela Liderança de Partidos, os quais 

discursaram sobre diversos assuntos. Usaram da palavra os Vereadores Robson 

Pinto da Silva, Pablo Sergio de Freitas e Fabíola Melo de Carvalho. Após, o 

Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária 

a realizar-se no dia vinte de fevereiro de dois mil e dezenove às dezoito horas. Nada 

a mais para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pela Primeira 

Secretária e pelo Presidente. 

 

 

 

               Fabíola Melo de Carvalho                                   Elielson Elias Mendes 

                          1º Secretária                                                    Presidente 


