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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE MARÇO 

DE DOIS MIL E DEZENOVE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e cinco 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. Faltaram os 

Vereadores Jussara Barrada Cabral Menezes e Robson Pinto da Silva. O Presidente 

convidou o Vereador André Lopes Joaquim para que assumisse a Vice Presidência. 

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

Secretário que fizesse a leitura do experiente que constou: Projeto de Lei nº 61/2019 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Institui, no calendário oficial do 

município, o Dia Municipal de Prevenção ao suicídio e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 32/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a proibir a venda de bebidas 

em garrafas e latas de metal em eventos públicos no âmbito do município de 

Cordeiro e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 33/2019 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “A proibição 

de inauguração e entrega de obras públicas incompletas no âmbito do município de 

Cordeiro  e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 58/2019 de autoria da 

Vereadora Fabiola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: “Institui no calendário oficial 

de Cordeiro o Dia Municipal da Folia de Reis.”; Requerimento nº 016/2019 de autoria 

da Comissão de Saúde; Requerimentos nº 017 e 018/2019 de autoria do Vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; - Indicações nº 08 e 09/2019 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 301 e 302/2019 de 

autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Indicações nº 307 e 308/2019 de autoria 

da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 309/2019 de autoria do 

Vereador Elielson Elias Mendes; Indicações nº 310 e 311/2019 de autoria do 

Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca; e, Ofícios nº 077, 078, 079, 080 ,081, 132 

e 137/2019 do Poder Executivo. Posteriormente, o Presidente concedeu a palavra 
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na Tribuna ao Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que iniciou o seu 

pronunciamento falando do descaso do Executivo em não colocar uma placa 

demonstrando a aquisição da ambulância para o Hospital de Cordeiro. Após, 

discorreu sobre a precariedade com a limpeza urbana municipal. Em aparte usou da 

palavra o Presidente que convidou o Secretário de Serviços Públicos e o Secretário 

Geral Amilton Biti, como representante do Governo, para prestarem esclarecimentos 

com relação a limpeza urbana. Em aparte usou da palavra o Vereador Pablo Sergio 

de Freitas, que sugeriu ao Executivo a contratação de uma empresa, que tenha um 

preço justo, para execução da limpeza municipal. Retomando com a palavra o 

Vereador Furtuoso concluiu suas falas. Ato contínuo passou-se a ordem do dia que 

constou: em única discussão e votação o Requerimento nº 016/2019 de autoria da 

Comissão de Saúde, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 017/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação 

o Requerimento nº 018/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação 

o Requerimento de Justificativa de Ausência à Sessão de autoria do Vereador Pablo 

Sergio de Freitas, que foi aprovado por unanimidade. Após, o Presidente concedeu 

a palavra aos Vereadores pela Liderança de Partidos. Usaram da palavra os 

Vereadores Mário Antônio Barros de Araújo, Pablo Sergio de Freitas, Thiago 

Macedo Santos, que discursaram sobre diversos assuntos, entre eles: limpeza 

urbana; recursos para Saúde; tapagem de buracos com massa asfáltica pelo DER; e 

contratados por processo seletivo. Logo após, o Presidente fez suas considerações 

finais e encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia vinte e sete 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. 

 

 

                 Fabíola Melo de Carvalho                               Elielson Elias Mendes 

                          1º Secretária                                                   Presidente 


