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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZOITO DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E VINTE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro 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 pelo Vereador André Lopes Joaquim. Faltou a vereadora Fabíola Melo de 

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

registrou a presença do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, Sr. Leonan e Sr. Elvis. Em 

seguida, o Presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do expediente, que 

constou: Indicações nº 51 e 52/2020 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes. O Presidente concedeu a palavra ao vereador Furtuoso, que solicitou 

suas falas na íntegra, que segue: “Boa noite Presidente, Mesa Diretora, colegas 

vereadores, platéia presente, Prefeito eleito Leonan, meu amigo Elvis, vice-prefeito, ex-

vereador Gilbertinho e platéia presente, boa noite. Presidente, quero deixar aqui meu 

parabéns aos nobres colegas vereadores reeleitos, o senhor, Jussara, ao André 

Chupeta, Fabíola, e os novos que estão chegando também, deixo aqui meus parabés e 

desejo sucesso para eles, e que tenham essa garra que vocês sempre tiveram nessa 

Casa, nobres colegas vereadores. Quero também deixar registrado nesta Casa, 

Presidente, que de 2008 pra cá, eu fui um vereador, como os nobres colegas já sabem, 

que também fizeram parte dessa alegria minha, foi a conquista desta Casa aqui, esse 

prédio foi conquista minha, Governo do Estado. A quadra do Manancial, conquista 

minha, Governo do Estado. A escola do Jardim de Alah, conquista minha e do Vereador 

Robson, com o Governo do Estado. O asfalto que pisamos hoje, lá de baixo, do Arraial 

do Sapo até aqui na porta da Secretaria de Saúde, conquista nossa, dessa Casa, 

inúmeros vereadores participaram desse pedido, juntamente, me lembro do momento, 

com o vereador Robson, a Jussara, o Francinha, ajudaram também no pedido desse 
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asfalto até aqui na Secretaria de Saúde. Consegui também, durante esse mandato meu 

de 2008 até hoje, consegui quatro veículos para a saúde. Consegui, na minha época 

também, de 2008 até agora, de 2020, consegui um consultório dentário, consegui 

novecentos mil reais para o parque de exposição, para fazer reforma de dois banheiros, 

consegui quinze camas de hospital com o Governo do Estado. Então eu acho que 

deixei minha participação nesse mandato meu de 2008 a 2020. Então, eu peço aos 

nobres colegas que peguem, que dêem continuidade, os reeleitos, e façam isso, partam 

para o Rio de Janeiro, vai buscar obra para o nosso município, parta para Brasília, vai 

buscar obra para o nosso município. Isso é o papel do vereador. Então, eu quero deixar 

aqui essas obras que eu consegui para o nosso município, principalmente essa Casa 

de vereador, que o vereador não tinha onde receber nem mesmo um prefeito eleito, 

nem mesmo os vereadores tinham uma sala decente para receber a população, e fui eu 

que consegui essa Casa aqui, esse prédio, com o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. Então, fica aqui a minha despedida, né, não irei usar a tribuna mais até o final 

do mandato. Então, hoje eu estou aproveitando para desejar a todos vocês, sucesso 

nessa caminhada, que façam o melhor para o nosso município, como a gente vem 

fazendo; pensar em coletividade; vamos dar sequência nas obras, Prefeito, que estão 

iniciadas. Quero deixar também aqui, não vou parar de fazer política, não serei hipócrita 

de falar que vou parar. Então, estou à disposição pra trazer algumas coisas para o 

nosso município, dar continuidade no nosso trabalho. Presidente, quero também, em 

especial, agradecer ao senhor, que, por muitas vezes, me arrumou condução para que 

eu fosse correr atrás de obras para o nosso município. Então, eu quero desejar ao 

senhor, principalmente, sucesso nessa caminhada, continue fazendo pelo povo, que 

sempre precisa de nossa atenção, que seja visto com mais carinho, principalmente na 

área da saúde, que é onde nós precisamos hoje, é educação e saúde, Prefeito, olhe 

com carinho pra essas duas áreas. Então, quero desejar aos senhor e aos nobres 

colegas reeleitos, sucesso e muito obrigado, Presidente”. O Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Thiago, que também parabenizou os candidatos eleitos e desejou-
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lhes sorte. O Presidente concedeu a palavra à vereadora Jussara, a qual agradeceu a 

todos que lhe confiaram seu voto e parabenizou os candidatos eleitos. O Presidente 

concedeu a palavra à Vereadora Elizabet, a qual também agradeceu os votos que 

recebeu e parabenizou aos eleitos, desejando que façam um bom governo. O 

Presidente concedeu a palavra ao vereador Mário, que discursou a respeito do seu filho 

que veio candidato a vereador, falando também dos anos que esteve como vereador. 

Também elogiou o governo do atual Prefeito, Sr. Luciano, dizendo que ele teve grande 

comprometimento com o município. E encerrou dizendo que tem muito orgulho de ter 

passado por esta Casa e agradecendo a todos que lhe confiaram seu voto nas duas 

eleições em que foi eleito. O Presidente concedeu a palavra ao vereador Robson, o 

qual parabenizou os vereadores que foram reeleitos e agradeceu aos eleitores que 

votaram em seu irmão, desejando que todos façam um bom governo. Parabenizou ao 

prefeito eleito e a todos os outros candidatos pela campanha que fizeram, e encerrou 

desejando sucesso ao novo governo. O Presidente se pronunciou agradecendo a todos 

que lhe confiaram seu voto em todas as eleições em que foi candidato, e fez 

comentários a respeito de sua campanha.  Desejou sorte ao prefeito e vice-prefeito 

eleitos e, após, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária 

a realizar-se no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte às dezoito horas. 

Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Primeiro 

Secretário e pelo Presidente.  
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