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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TREZE DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos treze 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 pela Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho e Secretariada pelo Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca. Faltaram os 

Vereadores Elielson Elias Mendes, Elizabet de Oliveira Linhares Correa, Jussara 

Barrada Cabral Menezes e Mário Antônio Barros de Araújo. Havendo número 

Regimental, a Presidente deu por aberta a Sessão e convidou para compor a Mesa 

Diretora os Vereadores Pablo Sergio de Freitas e Marcelo Marco Duarte Fonseca, 

como Vice-presidente e Primeiro Secretário, respectivamente. Após, solicitou ao 

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

160/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: 

“Dispõe sobre o fornecimento de alimentação diferenciada para crianças e 

adolescentes portadores de diabetes nas escolas públicas municipais e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº 163/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva, que dispõe sobre: “Institui, no município de Cordeiro, a Política de incentivo a 

pratica de esportes para idosos e dá outras providências”; Requerimento nº 86/2019 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Requerimento nº 90/2019 de autoria 

do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 83 e 84/2019 

de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 551 

e 582/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 573 e 

574/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 579 e 

580/2019 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa; e, Convite 

da Terceira Igreja Batista de Cordeiro. Ato contínuo passou-se a ordem do dia que 

constou: em única discussão o Requerimento nº 086/2019 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva. Usou da palavra o Vereador Thiago Macedo Santos que 

solicitou que o Requerimento fosse encaminhado diretamente para a empresa, sem 
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que passasse pela Prefeitura, por questões de eficiência. A Presidente perguntou ao 

Vereador Robson se ele estaria de acordo em encaminhar o Requerimento 

diretamente para empresa, o qual não se opôs. Em sequencia, a Presidente colocou 

em única votação o Requerimento nº 086/2019 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva, que foi aprovado por unanimidade com a ressalva de ser encaminhado 

diretamente para empresa; em única discussão e votação o Requerimento nº 

090/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que foi 

aprovado por unanimidade. Após, 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, a Presidente 

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

os Vereadores Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, Thiago Macedo Santos e 

Pablo Sergio de Freitas, que discursaram sobre diversos assuntos, entre eles: 

Audiência Pública da Água; Festival de Poesias que ocorrerá no Centro Cultural; 

iluminação pública; contrato de concessão para Rota 116. Posteriormente, a 

Presidente discursou sobre suas conquistas e projetos para o município. Falou ainda 

sobre o esporte no município e da sua luta em prol das mulheres. Em sequencia, 

realizou a entrega da Moção de Congratulações e Aplausos, de sua autoria, ao 

servidor municipal Nilmar de Aguiar Muniz. Ulteriormente, a Presidente encerrou a 

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

dezoito de novembro 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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