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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA NOVE DE SE TEMBRO DE 

DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e treze, 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. Faltaram os Vereadores Almir Lopes 

da Silva e Mário Antônio Barros de Araújo. Havendo número regimental, o Presidente 

justificou a ausência dos vereadores Almir e Mário e convidou o Vereador Gilberto 

Salomão Filho para assumir a vice-presidência. Em seguida, solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior. O Presidente colocou em única discussão. 

Usou da palavra o Vereador Elielson Elias Mendes, solicitando a correção do seu nome 

na ata. Onde consta Elielson Elias Gomes, conste Elielson Elias Mendes. O Presidente 

colocou a ata em única votação, a qual foi aprovada por unanimidade, com a 

retificação. Após, passou-se a leitura do expediente que constou: Projeto de Lei Nº 

089/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de 

subvenção social ao Hospital Antônio Castro e dá outras providências”; Veto Total de 

autoria do Poder Executivo a Lei Nº 1803/2013 de autoria dos Vereadores Marcelo José 

Estael Duarte e Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre: “A realização do 

exame de Oximetria de Pulso em todos os recém nascidos em Cordeiro”; Veto Total de 

autoria do Poder Executivo a Lei Nº 1805/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva, que dispõe sobre: “A obrigatoriedade da adaptação em escolas, instituições de 

ensino públicas ou privadas, situadas no município de Cordeiro, de forma a permitir o 

livre-acesso e uso por portadores de deficiência físico-motora”, Projeto de Resolução Nº 

015/2013 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Altera o artigo 1º da 

Resolução Nº 002/2013 na forma que dispõe”; pareceres ao Projeto de Lei Nº 074/2013 
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de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre “A obrigação dos 

estabelecimentos de saúde pública municipal a afixarem cartazes com inscrições 

orientando sobre direitos de pacientes com neoplasia maligna diagnosticada”; 

Requerimento Nº 054/2013 de autoria do Vereador Anisio Coelho Costa; Requerimento 

Nº 055/2013 de autoria da Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos; 

Requerimento Nº 056/2013 de autoria da Comissão de Saúde; Indicação Nº 226/2013 

de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Ofícios Nº 170, 171, 506, e 509/2013 do 

Poder Executivo; Carta Nº 060/2013 do Hospital Antonio Castro, Ofício dos moradores 

do Bairro Recanto das Palmeiras; Convite do Governador Sérgio Cabral. O Presidente 

concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra o vereador Amilton Luiz 

Ferreira de Souza dizendo que, como Presidente da Comissão de Saúde, verificou que 

ainda continua o problema com a entrega de medicamentos de uso contínuo no Posto 

de Saúde, e solicitou ao líder de governo que leve essa questão ao conhecimento do 

Secretário de Saúde para que seja solucionado o problema, pois esses medicamentos 

não podem faltar, além disso, já houve a licitação e as farmácias estão recebendo e 

têm que fornecer o remédio. Outra questão que levantou foi a respeito dos exames; 

alguns estão parados há mais de mês na Secretaria de Saúde, sem autorização, e isso 

está atrasando a realização de alguns exames de pessoas que estão realmente 

precisando, e disse que foi informado que o motivo desse atraso é a realização de 

novas licitações que estão sendo feitas. Falou que está vendo muita licitação e pouco 

resultado. Como vice-presidente da Comissão de Obras, fez requerimento solicitando 

explicações a respeito das obras que estão sendo feitas nas casas do Manancial, 

porém, seu objetivo não é atrapalhar as obras, pois os moradores do bairro precisam de 

boa moradia, mas sua intenção é fiscalizar e dar satisfação à população. Cobrou 

novamente soluções para o muro que está caindo em frente à Creche no Retiro 

Poético, pois já foi solicitada uma solução à Secretaria de Obras, mas até o momento 

nada foi feito. Cobrou também as respostas dos requerimentos, e disse que o Prefeito 

deve respondê-los respeitando o prazo, com o mesmo respeito que essa Casa tem por 
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ele. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho Costa parabenizando a Secretária de 

Educação pelo belíssimo desfile executado no dia sete de setembro. Falou do ofício 

que fez ao Hospital Antônio Castro solicitando informações a respeito da instalação da 

Climagem em um espaço do Hospital, e ficou indignado com a resposta que recebeu do 

Conselho Deliberativo do Hospital, pois alegaram que as atas das reuniões que 

trataram deste assunto estão à disposição da presidência desta Casa e que não irão 

emitir cópias, pois as mesmas contêm assuntos atinentes à esfera privada e à livre 

iniciativa da entidade, não sendo, assim, de domínio público. O Vereador se indignou 

com a resposta, pois está nesta Casa, para ser aprovado, um Projeto de Lei de 

subvenção para o Hospital Antônio Castro, que não é uma entidade privada, e tem 

obrigação de prestar contas, pois recebe recursos dos governos federal, estadual e 

municipal. Disse que deu parecer favorável ao projeto em consideração aos 

funcionários do Hospital que estão sem receber a algum tempo, mas que há pessoas 

na direção do Hospital que não têm comprometimento com a saúde pública do nosso 

município e nem com as pessoas que estão enfermas, e só tem interesse em receber a 

subvenção e não prestar contas. E afirmou que vai fazer questão de acompanhar os 

gastos e fiscalizar essa subvenção junto à Comissão de Saúde. Em aparte, o Vereador 

Amilton deu total apoio ao vereador Anísio para fiscalizar essa subvenção. O 

Presidente disse que o Hospital Antônio Castro, por ser uma entidade filantrópica, deve 

prestar serviço de relevância ao povo, portanto, não pertence a um pequeno grupo que 

está querendo dominá-lo, e sim a toda a população. Usou da palavra o Vereador 

Elielson Elias Mendes agradecendo ao Dr. Paulo, do DER, pelo andamento das obras 

na Rua Padre André Boaventura. Disse que, como presidente do PTB no município de 

Cordeiro, vem mantendo contato com alguns políticos do seu partido e que esteve 

reunido com o Deputado Estadual Valnei Rocha, ocasião em que o deputado prometeu 

uma verba de duzentos e cinqüenta mil reais para o nosso município para ser investida 

na área da saúde. E esse projeto já está em andamento e, se for aprovado, essa verba 

será liberada até o final do ano. Falou que o papel do vereador é legislar e fiscalizar. Se 
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reportou ao vereador Amilton, dizendo que não se deve tirar conclusões precipitadas 

para não denegrir a imagem dos outros; é preciso fiscalizar primeiro, e se tiver algo 

errado, tomar as devidas providências. Em aparte, o vereador Amilton explicou que não 

está aqui para julgar, mas quer as respostas dos requerimentos para saber se as coisas 

estão sendo feitas de forma correta, e que irá denunciar se encontrar algo errado. Usou 

da palavra o Vereador Jader Maranhão, que iniciou seu pronunciamento falando do 

desrespeito do Executivo em relação às respostas dos requerimentos. É esse o motivo 

que leva os vereadores a pensarem que tem alguma coisa estranha acontecendo. Um 

exemplo é o requerimento a respeito das licitações para a Exposição, pois a festa já 

aconteceu, portanto, as licitações já foram feitas, e, até o momento, a resposta não 

chegou a esta Casa de Leis; e é obrigação desta Casa fiscalizar. Falou também da 

questão trazida pelo Vereador Anísio em relação ao Hospital Antônio Castro e da falta 

de uma resposta adequada por parte da direção do Hospital, pois não tem justificativa 

para que não queiram prestar esclarecimentos sobre informações que são públicas. Em 

aparte, o Vereador Anísio explicou que sua pergunta ao Hospital foi bem simples, e já 

que não podem responder, é sinal que tem alguma coisa obscura, por isso, mais do que 

nunca, vai fiscalizar essa questão da Climagem com o Hospital. Retomando a palavra, 

o Vereador Jader disse ao Vereador Elielson que são esses fatos que geram 

desconfiança no legislador e no fiscalizador. Por isso, vai pedir vista do Projeto de 

subvenção ao Hospital e também vai solicitar outros esclarecimentos a respeito do 

Projeto. Disse que perguntou ao líder de governo de quem era o equipamento que foi 

utilizado para cavar o terreno no Recanto das Palmeiras e, salvo engano, parece que é 

a empresa Ricon, que é uma empresa conhecida na região, que sabe que não pode 

cavar um terreno público sem autorização da Prefeitura, porém, chegou nesta Casa, um 

ofício da Prefeitura dizendo que desconhece o fato de haver escavações no citado 

Bairro. E questionou como essa empresa grande e respeitável poderia estar cavando 

um terreno público sem autorização da Prefeitura. Em aparte, o Vereador Isaias disse 

que vai buscar respostas dos requerimentos e indicações na Prefeitura. O Vereador 
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Jader disse que a empresa tem que dar explicações a respeito desse fato e que a 

Câmara tem que tomar uma providência em relação a isso, porque senão outras coisas 

maiores virão a acontecer. O Presidente concedeu a palavra, na Tribuna Livre, ao 

Senhor Diego Cosendey Maia e à Senhora Maria Lúcia Alves Werneck para falarem 

sobre: “Semana da Pátria”. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em 

segunda discussão e redação final o Projeto de Lei Nº 070/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em segunda discussão e redação final o 

Projeto de Lei Nº 080/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade; em segunda discussão e redação final o Projeto de Lei Nº 081/2013 de 

autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão os 

pareceres ao Projeto de Lei Nº 089/2013 de autoria do Poder Executivo. Usou da 

palavra o Vereador Jader Maranhão pedindo vista do Projeto para avaliá-lo 

corretamente e propôs uma emenda no projeto para que fique bem claro para a 

administração e para o Conselho Deliberativo do Hospital, que eles têm que prestar 

informações à população sobre como é empregado os recursos públicos naquela 

instituição. O Presidente colocou o pedido de vista em única votação, que após votação 

nominal, foi aprovado por cinco votos favoráveis e três votos contrários dos Vereadores 

Isaias Queiroz Mota, Elielson Elias Mendes e Marcelo José Estael Duarte. Em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Resolução Nº 015/2013 de autoria da 

Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em segunda discussão e redação 

final o Projeto de Lei Nº 067/2013 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de 

Souza, que foi aprovado por unanimidade; em segunda discussão e redação final o 

Projeto de Lei Nº 069/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade; em segunda discussão e redação final o Projeto de Lei Nº 

076/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

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

074/2013 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por 

unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei Nº 074/2013 de autoria 
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do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por unanimidade; em 

segunda discussão e redação final o Projeto de Lei Nº 077/2013 de autoria do Vereador 

Isaias Queiroz Mota, que foi aprovado por unanimidade; em segunda discussão e 

redação final o Projeto de Lei Nº 082/2013 de autoria do Vereador Isaias Queiroz Mota, 

que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento Nº 

054/2013 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento Nº 055/2013 de autoria da 

Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão e votação o Requerimento Nº 056/2013 de autoria da Comissão de 

Saúde, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente comunicou que a resposta do 

ofício solicitando ao Hospital Antônio Castro esclarecimentos a respeito do mamógrafo 

e aparelho de ultra-sonografia, encontra-se na Secretaria da Casa a disposição dos 

vereadores e comunicou que foi protocolado, a pedido desta Casa, um pedido de 

intenção de obras do Programa Somando Forças II, em nome de todos os vereadores, 

na vice-governadoria do Estado. E encerrou a Sessão às vinte horas e trinta minutos, 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia onze de 

setembro de dois mil e treze 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. 
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