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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA ONZE DE JUNHO DE DOIS 

MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos onze 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. Havendo número Regimental, o 

Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão do dia quatro 

de junho de dois mil e quatorze, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Após, 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão do dia nove de junho de 

dois mil e quatorze, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se 

a leitura do expediente que constou: em segunda Votação e Redação Final o 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”; em segunda Votação e Redação Final o 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”; Requerimento nº 40 e 041/2014 de autoria do 

Vereador Isaias Queiroz Mota; Indicações nº 056 e 057/2014 de autoria do Vereador 

Isaias Queiroz Mota; Indicações nº 059 e 060/2014 de autoria do Vereador Gilberto 

Carlos Mendes Gil; Indicação nº 061/2014 de autoria dos Vereadores; Ofício nº 

218/2014 do Poder Executivo; Ofício nº 26/2014 da Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer; Ofício nº 025/2014 da Associação de Moradores do Bairro Lavrinhas; 

Telegramas do Ministério da Saúde; Comunicados do Ministério da Educação. Após, o 

Presidente usou da palavra e discorreu sobre a reunião que tiveram com o Secretário 

de Educação e professores da rede municipal, na data de ontem, em que diversos 
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assuntos importantes foram tratados, entre eles: merenda escolar, lenços umedecidos, 

kit escolar, quantitativo de funcionários efetivos, distribuição do pão e do leite, e, sobre 

a criação de projetos de inclusão para os deficientes físicos e os altistas. Falou, 

também, de outra reunião que tiveram, no último sábado, com o SINDICATO e o 

IPANC, onde ficou estabelecido a devolução dos descontos indevidos referente as 

horas extraordinárias dos funcionários municipais. Falou, também, sobre uma 

informação dada pelo Prefeito onde comunicou a esse Legislativo sobre o valor que 

está disponível em caixa sobre a devolução da Câmara, como, também, foi informado 

que o Município a partir da data de ontem estava impossibilitado de receber o FPM 

(Fundo de Participação dos Municípios) devido a falta de prestação de contas dos seis 

bimestres do ano de dois mil e treze e dos dois primeiros bimestres do ano de dois mil e 

quatorze. Que eles estão tentando regularizar isso, e mandarão tudo oficializado para 

que essa Casa tome ciência; não só do FPM, como, também, do FNDE. Ato contínuo 

passou-se a Ordem do Dia, que constou: em segunda discussão, votação e redação 

final o Projeto de Lei nº 33/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, 

que foi aprovado por unanimidade; em segunda discussão, votação e redação final 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 o Requerimento nº 040/2014 

de autoria do Vereador Isaias Queiroz Mota, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 041/2014 de autoria do Vereador Isaias 

Queiroz Mota, que foi aprovado por unanimidade. Antes de terminar a Sessão, o 

Presidente comunicou a todos os Vereadores que a denuncia face do Prefeito, Sr. 

Leandro José Monteiro da Silva, estaria disponível para cópia dos Vereadores que se 

interessassem, para que assim tomem ciência e possam votar com consciência na 

próxima segunda-feira. Após, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia dezesseis de junho de dois mil e quatorze às 
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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 

                      1º Secretário                                             Presidente 


