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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA OITO DE ABRIL DE DOIS 

MIL E DEZENOVE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos oito dias 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. Faltou o Vereador André 

Lopes Joaquim. 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 65/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Dispõe sobre a 

abertura de crédito suplementar para o orçamento do município de Cordeiro.”; 

Parecer ao Projeto de Lei nº 003/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima 

da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Dá nome de Crisóstomo Joaquim Macedo 

ao prédio da unidade de saúde de apoio à USF Rodolfo Gonçalves - na localidade 

da Pena.”; Projeto de Lei nº 38/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Torna-se obrigatório o transporte de animais 

domésticos no sistema de transporte coletivo do município de Cordeiro.”; Parecer ao 

Projeto de Resolução nº 007/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, 

que dispõe sobre: “A instituição do título responsabilidade social e dá outras 

providências.”; Requerimentos nº 21 e 22/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva; Indicação nº 14/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes; Indicações nº 181 e 183/2019 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva; Indicações nº 236 e 237/2019 de autoria da Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 324 e 332/2019 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 325 e 326/2019 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes; Indicação nº 331/2019 de autoria do Vereador Pablo Sergio 

de Freitas; Ofícios nº 082 ao 113/2019 do Poder Executivo; Ofício nº 225/2019 da 

Secretaria Municipal de Saúde; Decisão do Processo nº 553/2019; e, Convite dos 

Poderes Legislativo e Executivo do Município de Aperibé. Ato contínuo passou-se a 
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ordem do dia que constou: em única discussão o Parecer ao Projeto de Lei nº 

003/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que 

dispõe sobre: “Dá nome de Crisóstomo Joaquim Macedo ao prédio da unidade de 

saúde de apoio à USF Rodolfo Gonçalves - na localidade da Pena.”. Usou da 

palavra o Vereador Thiago Macedo Santos dizendo que há um erro de digitação no 

Projeto, pois se refere a dois bairros: Localidade da Pena e Rodolfo Gonçalves. 

Então, solicitou que o Vereador Furtuoso esclarecesse. Após, usou da palavra o 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes que fez a correção verbalmente 

para Localidade da Pena. Após, o Presidente colocou em única votação o Parecer 

ao Projeto de Lei nº 003/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Dá nome de Crisóstomo Joaquim Macedo ao 

prédio da unidade de saúde de apoio à USF Rodolfo Gonçalves - na localidade da 

Pena.”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Projeto 

de Lei nº 003/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, 

que dispõe sobre: “Dá nome de Crisóstomo Joaquim Macedo ao prédio da unidade 

de saúde de apoio à USF Rodolfo Gonçalves - na localidade da Pena.”, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Parecer ao Projeto 

Resolução nº 007/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe 

sobre: “A instituição do título responsabilidade social e dá outras providências.”, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Projeto de 

Resolução nº 007/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe 

sobre: “A instituição do título responsabilidade social e dá outras providências.”, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 

021/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 022/2019 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 Pablo Sergio de Freitas, Furtuoso de 

Fátima da Conceição Lopes, Jussara Barrada Cabral Menezes e Fabíola Melo e 

Carvalho, que discursaram sobre diversos assuntos. Posteriormente, o Presidente 
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encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se 

no dia dez 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. 

 

 

 

                 Fabíola Melo de Carvalho                               Elielson Elias Mendes 

                          1º Secretária                                                   Presidente 


