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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZ DE SETEMBRO DE 

DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dez dias 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. Faltaram os Vereadores Jader 

Maranhão, e Marcelo José Estael Duarte. Antes de dar início à sessão o Presidente 

pediu um minuto de silencio em memória da munícipe Leidiane, e do ex vereador José 

Luiz Salgado. Havendo número Regimental, o Presidente 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: pareceres e redação final do Projeto de 

Lei nº 046/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “As normas e os 

procedimentos relativos a responsabilidade em caso de acidentes e infrações de 

transito na condução de veículos oficiais”; Projeto de Resolução nº09/2014 de autoria 

da Mesa Diretora que dispõe sobre: “Cria a Comissão Temporária de Esporte e Lazer.”. 

Projeto de Resolução nº 10/2014 de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre: “Cria a 

Comissão Temporária de Segurança Pública e Combate as Drogas.”; pareceres e 

redação final do 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 da outras providencias”; ofício nº 426/2014 do Poder Executivo; 

ofício nº 005/2014 do SINDSPREV/RJ; telegramas do Fundo Nacional de Saúde. Após, 

o Presidente falou sobre os Projetos de Resolução que criarão a Comissão de Esportes 

e a Comissão de Segurança Pública e de Combate as Drogas. E, que uma Comissão 

para averiguar as Leis sancionadas e que não estão sendo cumpridas também será 

criada. Disse, ainda, que a Mesa Diretora se reunirá com os demais vereadores com o 
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objetivo fazerem uma reunião comunitária, ou, uma Sessão Itinerante, na comunidade 

da Pena e nos bairros mais distantes da Câmara para que assim toda população possa 

participar dos trabalhos da Casa. Após, pediu desculpas aos internautas com relação 

ao email da Ouvidoria que teve alguns problemas, mas que estes já foram resolvidos, e 

todos os emails serão respondidos. Ato contínuo passou-se a Ordem do dia: em única 

discussão os pareceres ao Projeto de Lei nº 046/2014 de autoria do Poder Executivo. 

Usou da palavra o Vereador Mário Antonio Barros de Araújo que fez considerações 

sobre o Projeto, e falou sobre a importância de se fazer uma reeducação no transito por 

todos aqueles responsáveis por um veículo, seja no Executivo ou no Legislativo. Após, 

o Presidente colocou em única votação o Projeto de Lei nº 046/2014 de autoria do 

Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida passou os trabalhos 

para o Vice-Presidente, Vereador Mário Antonio Barros de Araújo, para que fizesse a 

leitura do Projeto de sua autoria. Em única discussão os pareceres ao Projeto de Lei nº 

069/2014 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva. Usou da palavra o Vereador 

Anísio Coelho Costa parabenizando o Vereador autor do Projeto por essa iniciativa. 

Após, o Vice-Presidente colocou em única votação o Projeto de Lei nº 069/2014 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. 

Retomando a palavra o Presidente colocou sob deliberação do Plenário o 

Requerimento de justificativa de ausência do Vereador Gilberto Salomão Filho, que foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente usou da palavra direcionando-se ao Vereador 

Gilberto Carlos Mendes Gil perguntando se tudo está sendo providenciado com relação 

a subvenção do hospital; e, citou a Deliberação 200 do Tribunal de Contas do Estado, e 

a Lei Federal nº4.320, artigo 16, que fala sobre os critérios para subvenção, e que 

estará passando para as mãos do Vereador Gil para que este leve ao conhecimento do 

Jurídico e do Executivo. Após, o Presidente concedeu a palavra a Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes que iniciou suas falas dizendo que a Comissão de Saúde 

continua trabalhando, mas que a Dra. Rita sempre responde que está estudando um 
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meio legal para que o Executivo envie essa mensagem sem ter problemas. Disse que a 

Comissão de Saúde está se prontificando em ir ao Executivo amanhã para tratar desse 

assunto. O presidente pronunciou-se e disse que não há nenhum empecilho para o 

município em subvencionar entidades da área de saúde. Após, o Presidente concedeu 

a palavra ao Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que disse que essa situação deve 

ser resolvida de forma tranqüila, conciliadora, por todos, para que consigam chegar a 

um denominador comum que é o melhor para a população. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Anísio Coelho Costa que iniciou o seu pronunciamento 

discorrendo sobre a reunião de ontem realizada pelo Conselho Deliberativo do Hospital 

Antonio Castro nesta Casa. Citou além da sua presença a dos Vereadores: Jussara 

Barrada Cabral Menezes, Gilberto Carlos Mendes Gil, André Lopes Joaquim; assim 

como, a presença do Prefeito e do Presidente desta Casa. E, deixou a sua indignação 

com relação a ausência da maioria dos Conselheiros e da população. Disse que a cada 

reunião que participa fica mais preocupado com a situação do Hospital Antonio Castro; 

e, falou sobre o déficit de sete milhões seiscentos e sessenta e um apresentado através 

de Balancete na reunião. Disse, também, que a Câmara está fazendo a sua parte, que 

estiveram com o Secretário de Estado Afonso Monnerat, e, que querem trazer o 

Secretário Estadual de Saúde ao Hospital Antonio Castro para ver as necessidades 

deste e trazerem os recursos necessários, assim como captar mais recursos na esfera 

do Governo Federal e do Governo Estadual. Finalizou falando sobre a sua discordância 

com relação a contratação de algumas empresas para prestarem serviços para o 

hospital. Retomando as suas falas o Presidente disse que a Casa quer colaborar, no 

total, com mais trezentos mil para o hospital; e, que na próxima sessão passará um 

relatório sobre a aquisição dos móveis, da mesa de som e dos dois veículos para 

Câmara. Disse, também, que estará vendo com a Comissão de Saúde para que a 

Câmara possa estar doando os veículos do Poder Legislativo para a Secretaria de 

Saúde para que possam ser utilizados em VD’s, etc. Após, justificou as ausências dos 
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Vereadores Jader Maranhão, e Marcelo José Estael Duarte. O presidente encerrou a 

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

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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