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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZOITO DE MARÇO DE DOIS 

MIL E VINTE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezoito dias do mês de março 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 ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: 

Urgência ao Projeto de Lei nº 44/2020 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: 

“Altera a tabela salarial do magistério e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

34/2020 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: “Institui 

o programa educação infantil para todos, que oferece vagas para crianças na rede 

particular de ensino, mediante parceria público-privada e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 45/2020 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe 

sobre: “Dá nome de Albertina Pereira Gonçalves à Unidade Básica de Saúde (UBS) do 

Bairro Dois Valos”; Indicação nº 111/2020 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva; Indicação nº 114/2020 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes. Ato 

contínuo, passou-se à ordem do dia, que constou: em única discussão e votação a 

solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 44/2020 de autoria do Poder Executivo, 

que, após votação nominal, foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou sob 

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

vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente concedeu a palavra à Vereadora Fabíola, a qual falou sobre a importância 

da conscientização da população em relação à pandemia da Covid-19 e parabenizou 

ao Prefeito e à Secretaria de Saúde pelo trabalho que vem realizando neste momento 

de pandemia. O Presidente concedeu a palavra à vereadora Jussara, que parabenizou 
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ao Prefeito e à Secretária de Saúde por estarem disponibilizando o espaço da antiga 

Policlínica para montar um hospital para atender os pacientes do Coronavírus, e 

também por estarem retornando com a equipe cirúrgica para o Hospital. O Presidente 

usou da palavra falando sobre a obra no Bairro Dois Vallos, na localidade chamada 

“Buraco Quente”, esclarecendo que, desde o dia três de fevereiro deste ano, a verba 

para a obra está empenhada, faltando apenas a ordem de serviço para ser executada. 

Após, o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia vinte e três de março 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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