
 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE SETEMBRO 

DE DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro 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. Faltou o Vereador Mário Antônio 

Barros de Araujo. Havendo número Regimental, o Presidente justificou a ausência do 

Vereador que faltou, e convidou o Vereador Gilberto Salomão Filho para que ocupasse 

a Vice-Presidência. Em seguida, convidou a todos para que de pé cantassem o Hino 

Nacional. Após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, 

a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Passou-se a leitura do expediente que 

constou: Projeto de Lei nº 069/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que 

dispõe sobre: “Institui o Programa de Conscientização e Orientação sobre Síndrome de 

Down e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 070/2014 de autoria do Vereador 

Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre: “Institui no município o dia do 

Antigomobilista e dá outras providências”; Requerimento nº 53/2014 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Ofício nº 71/2014 – Gab do Poder 

Executivo; e, Telegrama do Ministério da Saúde. Posteriormente, o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza para que falasse em 

nome da Comissão de Saúde com relação ao ofício do Executivo sobre a devolução do 

cheque pela Câmara. O Vereador Amilton iniciou o seu pronunciamento dizendo que a 

preocupação da Comissão de Saúde, hoje, foi de procurar a Secretaria da Casa para 

saber se havia chegado a Mensagem do Executivo disciplinando o repasse para o 

Hospital Antonio Castro. Disse, ainda, que foi representando a Comissão de Saúde em 

uma reunião no Executivo, no Gabinete do prefeito, onde estavam presentes o Prefeito, 

a Controladora Interna, Sra. Sandra, e a representante do Jurídico, Dra. Rita. Falou que 
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foi esclarecido, nesta reunião, que o dinheiro devolvido pela Câmara ao Executivo 

encontra-se em processo no Ministério Público. Contudo, que ele está preocupado com 

o hospital e com a realização desse repasse, e isso não tem nada a ver com esse 

processo do Ministério Público. Disse que os interesses políticos estão atrapalhando 

muito o andamento dessa questão. Então, solicitou ao Prefeito que tomasse as devidas 

providencias o mais rápido possível para solucionar esse problema. Disse, também, 

que deixará as divergências políticas em prol de resolver o problema emergencial do 

hospital. O Presidente fez uso da palavra parabenizando a Comissão de Saúde pelos 

trabalhos prestados; e, disse que não existe nenhum empecilho para se fazer o repasse 

do dinheiro para o hospital. O Vereador Amilton complementou dizendo que a Câmara 

economizou para devolver esse dinheiro para o Executivo e assim beneficiar o 

município. O Presidente pronunciou-se novamente dizendo que o Executivo está mais 

preocupado em fazer politicagem do que fazer o serviço, pois se estivesse mesmo 

preocupado com o município já teria repassado esse dinheiro antes da exposição. 

Retomando as suas falas, o Vereador Amilton disse que está pensando no agora para 

solucionar o problema atual, então, que a Comissão de Saúde está trabalhando e irá 

resolver esse problema. Em aparte a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes 

esclareceu que a Comissão de Saúde está a três semanas buscando essa Mensagem 

do Executivo, e se ela ainda não chegou não é por culpa da Comissão de Saúde, pois 

esta tem trabalhado de forma incansável. Disse que será realizada uma reunião na 

próxima quarta-feira para tratarem sobre esse assunto, visto que tanto o hospital quanto 

a população estão contando com o repasse desse dinheiro. Em aparte o Vereador 

Jader Maranhão questionou a data em que chegou esse ofício do Ministério Público 

para o Executivo e o porquê desse esclarecimento não ter chegado ao Legislativo 

antes. Finalizou, dizendo que o Executivo não cumpre com a sua palavra. O Vereador 

Amilton retomou as suas falas e disse que quer a presença do Jurídico da Casa nesta 

reunião de quarta-feira. Em seguida, o Presidente usou da palavra, primeiramente, leu 

novamente o ofício oriundo do Executivo, e, após, disse que o Prefeito poderia, se 
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quisesse, encaminhar a Mensagem hoje para a Câmara; contudo, o que está ocorrendo 

é “politicagem barata”, e que não deixará de falar porque não tem “rabo preso com 

ninguém”. Disse que está preocupado com a população e não em fazer politicagem, 

que o povo está farto de corrupção e é com isso que querem acabar, pois quer respeito 

para com os munícipes. Finalizou dizendo que a Câmara cumpriu o seu dever e por 

isso não irá mais falar sobre esse assunto do repasse do dinheiro para o hospital, 

então, para que o Executivo faça dele o que entender melhor, no entanto, que pense 

que esse dinheiro foi devolvido com base em um acordo que não está sendo cumprido; 

e, que o Executivo está se utilizando de uma denuncia para não ter que repassar esse 

dinheiro. Em aparte o Vereador Jader disse que o Tribunal de Contas já fez várias 

investigações sobre repasses para o hospital e que nunca condenou a Prefeitura pelo 

fato de ter subvencionado o Hospital Antonio Castro. Após, o Vereador Amilton concluiu 

suas falas discorrendo sobre a reunião de quarta feira, das pessoas que estarão 

presentes, e convidou a todos os vereadores. O Presidente concedeu a palavra a 

Vereadora Jussara que disse que não irá concordar com esse dinheiro ser desviado 

para outras coisas. Em seguida, solicitou ao Líder de Governo, Vereador Gilberto 

Carlos Mendes Gil, que procure informações na Prefeitura com relação as pessoas que 

trabalharam no carnaval e que ainda não receberam porque está sendo cobrada na rua 

com relação a isso. Usou da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil dizendo 

que sobre o Requerimento do carnaval pedirá ao Presidente da Comissão de Finanças 

para que providencie um ofício para o Ministério Público. Usou da palavra o Vereador 

Anísio Coelho Costa dizendo que fará, amanhã, esse ofício para o Executivo e para o 

Ministério Público solicitando essa cópia do carnaval. Disse, ainda, que nada mais justo 

que esse dinheiro da devolução, moralmente, chegue ao hospital, visto que se tornou 

uma questão moral tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. Ato contínuo 

passou-se a Ordem do dia: em única discussão e votação o Requerimento nº 053/2014 

de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por 

unanimidade. O presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 
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Sessão Ordinária a realizar-se no dia três de setembro de dois mil e quatorze às dezoito 

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

Primeiro Secretário e pelo Presidente após a aprovação do Plenário. 
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