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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA NOVE DE JU NHO DE DOIS 

MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e quatorze, 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 Robson Pinto da Silva e 

Secretariada pelo Vereador Anísio Coelho Costa. Compareceram todos os Vereadores. 

Havendo número Regimental, o Presidente dispensou a leitura da Ata da Sessão 

anterior e, após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente do dia, que 

constou: Projeto de Lei nº 38/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 

“Institui o patrocínio a atletas amadores na forma que menciona”; leitura e pareceres ao 

Projeto de Lei nº 47/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A 

concessão de subvenção social para o exercício de 2014 e dá outras providências”; 

pareceres ao Projeto de Lei nº 33/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael 

Duarte, que dispõe sobre “Institui o programa de orientação e prevenção da saúde dos 

funcionários públicos municipais e dá outras providências”; pareceres ao Projeto de Lei 

nº 42/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre “A 

criação da semana de conscientização e de combate à automedicação no âmbito do 

município de Cordeiro”; Reiteração do Requerimento nº 16/2014 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Requerimento nº 38/2014 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Requerimento nº 39/2014 de autoria do 

Vereador Marcelo José Estael Duarte; Requerimento de justificativa de ausência à 

sessão do Vereador André Lopes Joaquim; Ofício s/nº dos Vereadores Amilton Luiz 

Ferreira de Souza, Anísio Coelho Costa, André Lopes Joaquim, Gilberto Salomão Filho, 

Mário Antônio Barros de Araújo e Marcelo José Estael Duarte; Ofício nº 126/2014 da 

Secretaria Municipal de Educação; Telegramas do Ministério da Saúde; Comunicados 
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do Ministério da Educação; Convite da Câmara Municipal de Macuco. Não havendo 

Vereadores inscritos, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão e 

votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 47/2014 de autoria do Poder Executivo, que 

foi aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei nº 47/2014 de autoria 

do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação 

os pareceres ao Projeto de Lei nº 33/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael 

Duarte, que foi aprovado por unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto 

de Lei nº 33/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

42/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por 

unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 42/2014 de autoria 

do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação a Reiteração do Requerimento nº 16/2014 de autoria da Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Requerimento nº 38/2014 de autoria da Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 39/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael 

Duarte, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou sob deliberação do 

Plenário o seu Requerimento de justificativa de ausência à sessão, bem como o 

Requerimento do Vereador André Lopes Joaquim, que foram aprovados por 

unanimidade. Antes de encerrar a Sessão, o Presidente esclareceu que a Vereadora 

Jussara, como Presidente da Comissão de Ética, já está recebendo os documentos 

para dar início aos trabalhos, juntamente com os demais integrantes da Comissão. 

Lembrou aos demais vereadores da reunião com os Professores e a Secretária de 

Educação, que será realizada na próxima terça-feira, para tratar sobre a estrutura das 

escolas e a merenda escolar. Em seguida, encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia onze de junho de dois mil e 
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quatorze às dezoito horas. Nada a mais para constar lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Presidente após a aprovação do Plenário. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anísio Coelho Costa                                  Robson Pinto da Silva 
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