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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TREZE DE MARÇO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos treze dias do mês de março 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. Havendo número 

Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão e solicitou ao Presidente um 

minuto de silencio em razão do falecimento do Sr. Floriano Monteiro e do massacre 

ocorrido em Suzano, São Paulo. Após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura 

do experiente que constou: Projeto de Lei nº 53/2019 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre: “Abre crédito adicional por assinatura de convenio no orçamento 

geral da Prefeitura Municipal de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 26/2019 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Autoriza a 

Secretaria de Educação a instituir o uso do xadrez nas aulas de educação física da 

rede municipal de ensino do município.”; Projeto de Lei nº 27/2019 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 

Maria.”; Projeto de Lei nº 30/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que 

dispõe sobre: “Regulamenta a colocação de monitores nos veículos que fazem o 

transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino no município de Cordeiro, e 

dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 46/2019 de autoria da Vereadora Elizabet 

de Oliveira Linhares Correa, que dispõe sobre: “Institui a “Semana Municipal de 

Enfermagem” e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 47/2019 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva que dispõe sobre: “Infância sem pornografia e o 

respeito dos serviços públicos à dignidade especial de crianças e adolescentes, 

pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica.”; 

Projeto de Lei nº 51/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que 

dispõe sobre: “Inclui a “Semana da Integração Evangélica” no calendário oficial do 

município, a ser celebrada anualmente na 3ª Semana de Setembro.”; Requerimento 
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nº 010/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: requer 

que encaminhe a esta Casa os valores arrecadados com a iluminação pública (CIP); 

Requerimento nº 013/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que 

dispõe sobre: requer o envio da lista de espera de procedimentos da saúde; 

Indicações nº 005 e 270/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes; Indicações nº 120 e 130/2019 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva; Indicações nº 145 e 146/2019 de autoria da Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 200 e 201/2019 de autoria do Vereador 

André Lopes Joaquim; Indicação nº 248/2019 de autoria da Vereadora Elizabet de 

Oliveira Linhares Correa; Indicações nº 271 e 272/2019 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 275 e 276/2019 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes; Ofícios nº 055, 056, 057, 110 e 116/2019 do Poder Executivo; 

Ofício nº 117/2019 do Comandante do 7º CPA; e Convite da Assembleia de Deus 

Ministério Gileade. Ato contínuo passou-se a ordem do dia que constou: em única 

discussão e votação o Requerimento nº 010/2019 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade e em única discussão e votação o 

Requerimento nº 013/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade. Posteriormente, o Presidente concedeu a palavra aos 

Vereadores pela Liderança de Partidos. Usaram da palavra os Vereadores Thiago 

Macedo Santos, Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, Mário Antônio Barros de 

Araújo, Jussara Barrada Cabral Menezes e Pablo Sergio de Freitas, que 

discursaram sobre diversos assuntos. Após, o Presidente solicitou ao Líder de 

Governo que providenciasse junto ao Executivo o valor da contribuição de 

iluminação pública. Ulteriormente, o Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia dezoito de março 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. 
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