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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE ABRIL DE 

DOIS MIL E DEZENOVE NA FORMA ABAIXO: 

 

No primeiro dia do mês de abril 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 convidou a todos para que de 

pé cantassem o hino nacional e o hino do Município de Cordeiro. Após, solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura do experiente que constou: Projeto de Lei nº 36/2019 

de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: 

“Obriga a rede de ensino municipal do 6º ao 9º ano exclusivamente no mês de 

março a criar Semana de Conhecimento básico e conscientização da Lei Maria da 

Penha no âmbito do Município de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 37/2019 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Institui no 

calendário oficial do município de Cordeiro, o Dia Municipal do Trabalhador Rural a 

ser comemorado no dia 25 de maio e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 

56/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Cria o 

programa de atuação preventiva no combate aos entorpecentes no ambiente escolar 

e dá outras providencias”; Projeto de Lei nº 57/2019 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Inclui a caminhada em prol da conscientização do 

autismo no calendário oficial da cidade”; Projeto de Lei nº 63/2019 de autoria do 

Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: “Obriga a fixação de cartazes 

informando sobre o estabelecimento de prioridade especial para os maiores de 

oitenta anos.”; Indicações nº 008 e 12/2019 de autoria dos Vereadores Furtuoso de 

Fátima da Conceição Lopes e Robson Pinto da Silva; Indicações nº 152 e 153/2019 

de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 180 e 

313/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicação nº 319/2019 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; e, Ofício nº 115/2019 da Secretaria 
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Municipal de Educação. Posteriormente, o Presidente concedeu a palavra na 

Tribuna ao Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que iniciou o seu 

pronunciamento discorrendo sobre a implantação do IFF no município e questionou 

a cerca colocada pela instituição dentro do Posto Zootécnico. Sequencialmente, 

solicitou que fosse revista a metragem territorial concedida ao IFF. Disse que o IFF 

fará uma reunião para tratar desse assunto. Em aparte usou da palavra o Vereador 

Thiago Macedo Santos que solicitou que os Vereadores fossem avisados sobre a 

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

votação o Requerimento de Justificativa de Ausência a Sessão de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o 

Presidente concedeu a palavra aos Vereadores pela Liderança de Partidos. Usaram 

da palavra os Vereadores Mário Antônio Barros de Araújo, Fabíola Melo de 

Carvalho, Robson Pinto da Silva e Jussara Barrada Cabral Menezes, que 

discursaram sobre diversos assuntos, entre eles: reunião com a Secretária de 

Saúde; passeata do autismo; reunião com a empresa de transporte coletivo; Hospital 

de Cordeiro; e, a cerca feita pelo IFF no Posto Zootécnico. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao Líder de Governo, que fez consideração sobre as falas dos 

Vereadores. Ulteriormente, o Presidente pronunciou-se com relação à cerca feita 

pelo IFF no Posto Zootécnico, questionou a falta do caminhão pipa do Corpo de 

Bombeiros para atender as demandas do município e solicitou do Executivo o envio 

dos valores arrecadados com a taxa de iluminação pública. Em seguida encerrou a 

Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia três 

de abril 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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