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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE JULHO 

DE DOIS MIL E VINTE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho 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 Furtuoso 

de Fátima da Conceição Lopes. Havendo número Regimental, o Presidente deu por 

aberta a Sessão e solicitou um minuto de silêncio em razão do falecimento do Sr. 

Carlinhos Carolina, da Sra. Regina e do Sr. Alberto enfermeiro. Após, solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura do experiente que constou: Projeto de Lei nº 63/2020 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Altera a Lei Municipal nº 159/1985 

e dá outras providências”; Requerimentos nº 20 e 21/2020 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Indicação nº 177/2020 de autoria da Vereadora Fabíola Melo 

de Carvalho; Indicação nº 179/2020 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de 

Souza; Indicação nº 180/2020 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes; e, Indicações nº 182 e 183/2020 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

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

Requerimento nº 20/2020 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva. Usou da 

palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza dizendo que o Portal da 

transparência do Poder Executivo está funcionando perfeitamente e pode ser 

utilizado para sanar qualquer dúvida dos vereadores. Após, o Presidente colocou em 

única votação o Requerimento nº 20/2020 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

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

Requerimento nº 21/2020 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade. Logo após, o Presidente colocou em única discussão e 

votação o Requerimento de Justificativa de Ausência a Sessão de autoria do 

Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca que foi aprovado por unanimidade. Logo 

após, o Presidente concedeu a palavra aos Vereadores pela Liderança de Partidos. 
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Usou da palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes que parabenizou o 

Prefeito Municipal e toda sua equipe da Secretaria de Saúde pelo empenho nas 

suas ações com relação a pandemia. Falou ainda sobre o Centro de Triagem que 

começará a funcionar na próxima semana. Após, usou da palavra o Vereador Mário 

Antônio Barros de Araújo que se congratulou com as falas da Vereadora Jussara e 

fez apontamentos sobre o atual momento do Hospital de Cordeiro. Após, falou sobre 

o índice de roubos e furtos que caiu no município. Após, parabenizou o Secretário 

de Agricultura Márcio Sauerbronn pela qualidade do seu serviço no município. 

Finalizou parabenizando e citando ações do Prefeito Municipal. Posteriormente, o 

Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária 

a realizar-se no dia vinte e nove de julho 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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