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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA OITO DE ABRIL DE DOIS 

MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e quinze, 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 Gilberto Salomão Filho e 

Secretariada pelo Vereador Marcelo José Estael Duarte, faltou o Vereador Anísio 

Coelho Costa. O Presidente justificou a ausência do Vereador Anísio. Havendo 

número Regimental, o Presidente convidou o Vereador Mário Antonio Barros de 

Araujo para que ocupasse a Vice-Presidência. Em seguida, solicitou ao Secretário 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior e colocou-a em única votação. Usou 

da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil solicitando que onde consta 

Estrada da Pena seja substituído por Zona Rural. Após, o Presidente colocou a ata 

em única votação sendo aprovada por unanimidade com a retificação. Passou-se a 

leitura do expediente que constou: Requerimento nº 14 e 15/2015 de autoria do 

Vereador Jader Maranhão; Indicação nº 58 e 59/2015 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Ofício nº 11/2015 do CACS – Conselho de Acompanhamento 

e Controle Social do FUNDEB; Comunicado do Ministério da Educação. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Mário Antonio Barros de Araujo que 

iniciou o seu pronunciamento discorrendo sobre a visita dos vereadores, na data de 

hoje, a Zona Rural. E, se desculpou com os vereadores por não se fazer presente 

nesta em razão da sua esposa encontrar-se em recuperação de uma cirurgia na 

coluna. Disse ainda, que dará seu voto contrário a qualquer repasse de dinheiro 

para a execução de festas no município, visto que o município não está atendendo 

as suas prioridades básicas, citou a situação do hospital e a falta de remédios na 

saúde. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

Souza que iniciou as suas falas discorrendo sobre a ida dos Vereadores André, 

Anísio, Gil, Gilbertinho, Jussara, e Marcelo à Zona Rural, especialmente, visitaram a 

escola local, para verem de perto quais eram as suas necessidades, além de 

visitarem, também, algumas casas. Disse que os vereadores puderam constatar que 

na Zona Rural as coisas estão funcionando bem, contudo que existem necessidades 

a serem atendidas como a compra de computadores para escola, de uma 

impressora multifuncional, a construção de um parquinho, a colocação de uma TV, a 

construção de uma cerca no pátio do colégio, a colocação de assentos sanitários, o 

conserto do bebedouro. Constataram ainda que as estradas da Zona Rural estão 

precisando de manutenção. Então, disse que irão contactar o Executivo para 

resolverem essas situações. Disse também que viu que o PSF não está 

funcionando, e que a Comissão de Saúde marcará, o mais rápido possível, uma 

reunião com o secretário de saúde e com o Prefeito para tratarem desse assunto. 

Falou ainda sobre a importância dos Requerimentos apresentados pelo Vereador 

Jader Maranhão nesta Sessão. Disse que não é contra qualquer festa, mas que da 

mesma forma irá cuidar desses assuntos abordados por ele, e irá cobrar do Prefeito, 

e o Prefeito por sua vez deverá cobrar do seu secretariado. Finalizou suas falas 

questionando o Executivo em razão de até a presente data não ter apresentado um 

Líder de Governo. Em aparte o Vereador Mário falou que não é contra as 

festividades, mas que está pronto a assinar contrário se todos os demais vereadores 

se propuserem a assinarem contra também. Em aparte a Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes solicitou para que inclua no relatório que será feito pelos 

vereadores a solicitação a Secretária de Educação para que a Combi Escolar vá até 

as residências das crianças para pega-las. Falou também que a Comissão de Saúde 

poderia estar fazendo um Requerimento ao hospital pedindo todas as entradas e 

saídas no ano de dois mil e treze e de dois mil e quatorze, inclusive as notas fiscais 

sobre a reforma da sala de estabilização, que até hoje não está funcionado. Em 

aparte usou da palavra o Vereador Jader Maranhão dizendo que os dois balanços 
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anuais, de dois mil e treze e de dois mil e quatorze, estão prontos e se encontram 

na secretaria do hospital. Disse que após a intervenção da Prefeitura o salário dos 

funcionários permanece atrasado, mesmo hoje não havendo mais a limitação de 

antes com o repasse para o hospital. Questionou a falta dos canais de TV que não 

funcionam o que deixa a população mais carente sem acesso ao seu canal religioso 

ou cultural. Em aparte usou da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil 

parabenizando a todas as emissoras de TV de Cordeiro pelos trabalhos que vêm 

fazendo, e em especial a MultiTV que fez aniversário ontem. Falou também que faz 

parte da Comissão de Obras, Educação, da criança e do adolescente, portador de 

deficiência física, então sintetizou dizendo que estão todos interligados, e citou a 

saúde, a educação, a situação dos agentes comunitários de saúde, a assistência 

social; e, que deve haver um planejamento para que tudo possa ser resolvido. Disse 

que o secretariado municipal tem que ter personalidade e sensibilidade cordeirense, 

e que os vereadores devem estar unidos para chegarem a um consenso e não só 

criticarem, mas buscarem soluções. Disse ainda que existem Indicações suas, 

desde dois mil e treze, que não foram resolvidas, e que até as respostas do 

Executivo não esclarecem nada, e que isso é um descaso. O Vereador Amilton 

retomou suas falas dizendo que também esteve em visita ao Colégio Zuleika e pode 

comprovar que existe merenda escolar e que as crianças estão uniformizadas, mas 

que da mesma forma comportam algumas necessidades, como por exemplo, uma 

escada para se ter acesso a uma das salas e o conserto de parte do telhado. O 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Jader Maranhão que falou sobre a 

questão dos medicamentos e da licitação, e que soube que a empresa informou que 

não irá entregar os medicamentos. Falou também sobre a não nomeação de um 

novo administrador para o hospital e que isso pode se agravar em nome do 

secretario de saúde. Após, o Presidente justificou ausência do Vereador Robson 

Pinto da Silva que teve que se ausentar por motivos particulares. Ato contínuo 

passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão e votação o 
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Requerimento nº 14/2015 de autoria do Vereador Jader Maranhão, que foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 15/2015 de 

autoria do Vereador Jader Maranhão, que foi aprovado por unanimidade. Após, o 

Presidente convidou a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes para fazer a 

entrega da Medalha Professor Pedro Américo da Silva ao Professor Ricardo 

Ventura. Posteriormente, o Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia treze de abril de dois mil e 

quinze às dezoito horas. Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata que vai 

assinada pelo Primeiro Secretario e pelo Presidente após a aprovação do Plenário.  
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