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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE JUNHO DE 

DOIS MIL E VINTE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte, 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 Marcelo 

Marco Duarte Fonseca. Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a 

Sessão e solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do experiente que constou: 

parecer ao Projeto de Lei nº190/18 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, 

que dispõe sobre “Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do 

município de Cordeiro o Dia das mulheres que fazem a diferença”; Projeto de Lei nº 

054/2020 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 

“Isenta a família ou responsável por cidadão falecido, inscrito ou inscritos no 

cadúnico do governo federal, no pagamento da taxa de sepultamento, e dá outras 

providencias”; Projeto de Lei nº 056/2020 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima 

da Conceição Lopes, que dispõe sobre “Obriga a transmissão, ao vivo e via internet, 

das licitações do Poder Executivo e Legislativo”; Projeto de Lei nº 057/2020 de 

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

vida útil das maquinas pesadas e dos caminhões da prefeitura de Cordeiro e dá 

outras providencias”; Projeto de Lei nº 060/2020 de autoria da Vereadora Fabíola 

Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Estabelece a obrigatoriedade de graduação em 

educação física para ser Secretário Municipal de Esporte e Lazer, e dá outras 

providencias”; Requerimento nº 016/2020 de autoria do Vereador Elielson Elias 

Mendes; Indicações nº 22 e 23/2020 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes; Indicações nº 147 e 149/2020 de autoria da Vereadora Fabíola 

Melo de Carvalho; e, Indicações nº 162 e 163/2020 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva. Ato contínuo passou-se a ordem do dia que constou: em única 

discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº190/18 de autoria do Vereador 
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Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui e inclui no calendário oficial de 

festas e comemorações do município de Cordeiro o Dia das mulheres que fazem a 

diferença”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão, votação e 

redação final o Projeto de Lei nº190/18 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva, que dispõe sobre “Institui e inclui no calendário oficial de festas e 

comemorações do município de Cordeiro o Dia das mulheres que fazem a 

diferença”, que foi aprovado por unanimidade; e, em única discussão e votação o 

Requerimento nº 016/2020 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi 

aprovado por unanimidade. Após, o Presidente concedeu a palavra aos Vereadores 

pela Liderança de partidos. Usaram da palavra os Vereadores Mário Antônio Barros 

de Araújo, Amilton Luiz Ferreira de Souza, Elielson Elias Mendes e Jussara Barrada 

Cabral Menezes, que discursaram sobre: constar contato telefônico nas barreiras 

sanitárias para criticas e sugestões a fim de ajudar a Administração Municipal; 

número de funcionários e valor da relação de pagamentos realizados para a 

empresa responsável pela limpeza urbana; serviço na rede de esgoto do bairro 

Manancial; solicitação feita por servidor profissional da saúde que teve contato com 

paciente que testou positivo para o Covid 19 e deseja fazer o teste; endurecimento 

da fiscalização nas barreiras sanitárias ou conversar com os responsáveis pela 

barreira de Cantagalo a fim de não prejudicar os empresários do município; e, 

solicitação de uma lixeira para Rua Padre André Boaventura e outra para Rua José 

Pascoal Nicolau. Posteriormente, o Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e quatro de junho de 

dois mil e vinte 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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