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

MIL E DEZENOVE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quinze 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. Havendo número 

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

fizesse a leitura do experiente que constou: Urgência ao Projeto de Lei nº 68/2019 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Autoriza a atualização da 

remuneração de médicos para atuarem na Estratégia Saúde da Família, no 

município de Cordeiro, perfazendo uma carga horária de 40 (quarenta) horas e de 

20 (vinte) horas semanais, e dá outras providências.”; Urgência ao Projeto de Lei nº 

69/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A prorrogação dos 

contratos temporários dos profissionais da rede municipal de ensino, bem como da 

validade do resultado e classificação do processo seletivo nº 001/17, tudo conforme 

autorização da Lei nº 2107/17 e dá outras providências.”; Projeto de Resolução nº 

004/2019 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Fica constituída a 

Comissão Temporária de acompanhamento de promoções e eventos da Câmara 

Municipal de Cordeiro.”; Projeto de Lei nº 41/2019 de autoria do Vereador Furtuoso 

de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Institui no calendário oficial do 

município de Cordeiro o Dia Municipal de combate das doenças raras a ser 

comemorado no dia 28 de fevereiro e dá outras providências.”; Projeto de Lei nº 

42/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que 

dispõe sobre: “Determina a afixação de placas de identificação em terrenos baldios 

existentes no Município de Cordeiro.”; Requerimento nº 23/2019 de autoria do 

Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca; Indicações nº 17 e 18/2019 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 192 e 193/2019 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 280 e 281/2019 de autoria 
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da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 329 e 330/2019 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicações nº 335 e 342/2019 de autoria 

da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 340 e 341/2019 de autoria da 

Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa; Ofícios nº 126 ao 142/2019 do 

Poder Executivo; Ofício nº 230/2019 da Secretaria Municipal de Saúde; e, Ofício nº 

009/2019 do Posto de Monta Futebol Clube. Ato contínuo passou-se a ordem do dia 

que constou: em única discussão e votação a solicitação de Urgência ao Projeto de 

Lei nº 68/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Autoriza a 

atualização da remuneração de médicos para atuarem na Estratégia Saúde da 

Família, no município de Cordeiro, perfazendo uma carga horária de 40 (quarenta) 

horas e de 20 (vinte) horas semanais, e dá outras providências.”, que, após votação 

nominal, foi aprovada por unanimidade; em única discussão e votação a solicitação 

de Urgência ao Projeto de Lei nº 69/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “A prorrogação dos contratos temporários dos profissionais da rede municipal 

de ensino, bem como da validade do resultado e classificação do processo seletivo 

nº 001/17, tudo conforme autorização da Lei nº 2107/17 e dá outras providências.”, 

que, após votação nominal, foi aprovada por unanimidade; em única discussão e 

redação final o Projeto de Resolução nº 004/2019 de autoria da Mesa Diretora, que 

dispõe sobre: “Fica constituída a Comissão Temporária de acompanhamento de 

promoções e eventos da Câmara Municipal de Cordeiro”. Usou da palavra o 

Vereador Thiago Macedo Santos que solicitou a Retirado do Projeto em razão de ter 

sido surpreendido com os nomes dos Vereadores que formarão a Comissão e do 

seu nome não fazer mais parte desta formação. Após, o Presidente colocou em 

única votação a Retirada de Pauta do Projeto em questão, que foi aprovada por 

unanimidade; e, em única discussão e votação o Requerimento nº 23/2019 de 

autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca, que foi aprovado por 

unanimidade. Após, o Presidente colocou em única discussão e votação o 

Requerimento de Justificativa de Ausência a Sessão de autoria do Vereador Pablo 

Sergio de Freitas, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o Presidente 

convidou para Tribuna Livre a Sra. Regina dos Reis para falar sobre: Contratação de 
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medicamentos por parte do Poder Executivo para assistirem as crianças especiais 

na rede pública municipal em nosso município. Os Vereadores Robson Pinto da 

Silva, Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, Pablo Sergio de Freitas, Mário 

Antônio Barros de Araújo, Jussara Barrada Cabral Menezes, Fabíola Melo de 

Carvalho e Thiago Macedo Santos fizeram considerações sobre as falas da Sra. 

Regina dos Reis na Tribuna Livre. Posteriormente, o Presidente concedeu a palavra 

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

Pablo Sergio de Freitas e Fabíola Melo de Carvalho, que discursaram sobre diversos 

assuntos. Posteriormente, o Presidente fez suas considerações finais e encerrou a 

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

dezessete 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 


