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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUATRO DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quatro dias do mês de novembro 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. Compareceram todos os 

Vereadores. Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a sessão e 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: pareceres ao 

Projeto de Lei nº 149/2019 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Abre 

crédito suplementar por assinatura de convênio no orçamento no Fundo Municipal de 

Saúde de Cordeiro”; Projeto de Resolução nº 012/2019 de autoria da Mesa Diretora, 

que dispõe sobre “Concede licença sem vencimentos a pedido do Vereador André 

Lopes Joaquim para assumir cargo de Secretário Municipal de Esportes e Lazer na 

forma que estabelece”; Projeto de Lei nº 158/2019 de autoria da Vereadora Fabíola 

Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Institui e inclui no calendário oficial do Município 

de Cordeiro o dia 13 de outubro, como dia dedicado à Santa Dulce dos Pobres”; 

Requerimento nº 80/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 

Requerimentos nº 81 e 82/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Indicações nº 79 e 80/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes; Indicação nº 548/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações 

nº 553 e 554/2019 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; Indicação nº 

560/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 563/2019 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva – Anteprojeto: “Autoria o Poder Executivo a 

promover Programa de Qualificação Profissional para pessoas portadoras de 

deficiência”; Indicação nº 565/2019 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte 
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Fonseca; Indicação nº 566/2019 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca 

– Anteprojeto: “Autoriza o Poder Executivo a aplicação de multa pecuniária para o 

desperdício de água na cidade de Cordeiro e dá outras providências”; Indicação nº 

567/2019 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes – Anteprojeto: Dispõe sobre: 

Tomba-se como patrimônio histórico e cultural a caixa d’água localizada à Rua Manoel 

Galhardo, neste município”. Ato contínuo, passou-se a ordem do dia, que constou: em 

única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 149/2019 de autoria do 

Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão e votação 

e redação final o Projeto de Lei nº 149/2019 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 80/2019 

de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão e votação o Requerimento nº 81/2019 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que foi reprovado por nove votos contrários dos Vereadores 

André Lopes Joaquim, Elizabet de Oliveira Linhares Correa, Fabíola Melo de Carvalho, 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, Jussara Barrada Cabral Menezes, Marcelo 

Marco Duarte Fonseca, Mário Antonio Barros de Araújo, Pablo Sergio de Freitas e 

Thiago Macedo Santos, e um voto favorável do Vereador Robson Pinto da Silva; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 82/2019 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou sob 

deliberação do Plenário o requerimento de justificativa de ausência à sessão do 

Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, 

concedeu a palavra ao Vereador Pablo, o qual destacou a emenda parlamentar do ex-

Deputado Federal Luiz Carlos Ramos, no valor de cem mil reais, que irá beneficiar o 

Hospital Antônio Castro, mencionando outras emendas que este ex-deputado 

disponibilizou para a nossa cidade. Fez alguns esclarecimentos a respeito da 

contratação de empresa para finalizar a obra do bairro Manancial, e justificou seu voto 

contrário ao Requerimento do Vereador Robson. O Presidente concedeu a palavra à 
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Vereadora Fabíola, a qual lembrou que na data de ontem foi comemorado o Dia da 

institucionalização do voto feminino. Lembrou que estamos no mês “novembro azul”, 

falando da importância da conscientização dos homens em relação à prevenção ao 

câncer de próstata. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso, que 

parabenizou a Fanfarra do Colégio José Pinho de Carvalho, na pessoa do Maestro 

Roger e parabenizou também a Diretora Deuzimar pelo incentivo dado aos alunos que 

compõem a fanfarra da Escola. Relatou que estará em viajem ao Rio de Janeiro 

buscando adquirir um terreno para construção de um PSF no bairro Retiro Poético. 

Relatou que foi ele quem conseguiu o recurso no valor de um milhão de reais para 

construção deste prédio onde funciona a Câmara Municipal. O Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Thiago, que parabenizou a Liga Cordeirense de Desportos pela 

realização dos campeonatos que vem realizando em nosso município e o Prefeito, 

Luciano Ramos Pinto, pelo apoio que vem dando na realização desses campeonatos. 

Parabenizou também as equipes e os atletas que estão participando, bem como 

diretores, comissão técnica e torcedores que prestigiam os jogos. Parabenizou o 

Presidente Elielson por ter conseguido uma emenda para aquisição de mais um veículo 

para o município, para atender a Secretaria de Assistência Social. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Robson, o qual deu esclarecimentos a respeito dos 

Requerimentos de sua autoria. O Presidente registrou que este ano fez entrega de uma 

Van para atender o CRAS do nosso município, e na data de hoje realizou a entrega de 

um Virtus, também para a Secretaria de Assistência Social. E falou sobre os problemas 

ocorridos na obra do Bairro Manancial. Após, convidou a Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho para realizar a entrega da Moção de Congratulações e Aplausos à Fanfarra 

da Unidade de Ensino José Pinho de Carvalho. Antes de encerrar a sessão o 

Presidente convidou a Fanfarra da Escola José Pinho de Carvalho para executar o Hino 

Nacional e o Hino do Município de Cordeiro e encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia seis de novembro de dois mil e 
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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                                   

                 1ª Secretária                                                        Presidente 


