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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE ABRIL 

DE DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e sete 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 Anísio Coelho Costa e 

Secretariada pelo Vereador Mário Antônio Barros de Araujo, faltaram os Vereadores 

André Lopes Joaquim, Jader Maranhão, e Marcelo José Estael Duarte. Antes de dar 

inicio a Sessão, o Presidente convidou o Vereador Mário Antonio Barros de Araujo 

para que ocupasse a cadeira de Primeiro Secretario. Após, registrou a presença dos 

vereadores do município de Cantagalo, Sr. Zé da Uta e Sr. Ciro Fernandes, e 

convidou-os para que se sentassem junto à bancada dos vereadores. Em seguida, 

solicitou um minuto de silencio em razão do falecimento do Sr. Sergio Luiz Barros de 

Oliveira, pelo falecimento do Sr. Geneci da CEDAE, e da Sra. Rosangela Maia. 

Havendo número Regimental, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão anterior e colocou-a em única discussão e votação, a qual 

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

em única discussão e redação final o Projeto de Resolução nº 06/2015 de autoria da 

Mesa Diretora que dispõe sobre: “Cria a Comissão Temporária de Segurança 

Pública e Combate as Drogas, a Comissão Temporária de Esporte e Lazer, e a 

Comissão Temporária de Defesa e Proteção dos Animais”; Ofícios nº 147, 148, 149, 

150, 152, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 196, 204, 205, 206, 207, 210/2015 do Poder 

Executivo; Ofício nº 016/2015 do SindCor; Ofício nº 053/2015 do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. Posteriormente, o Presidente falou que a 

Ouvidoria da Casa vem recebendo reclamações com relação à internet, e 
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esclareceu que a dificuldade que se encontra a internet se dá por conta do provedor, 

e que por mais que se tenha um link independente que essa dificuldade irá 

continuar, pois a Casa já está no seu limite com a empresa contratada, e que para 

melhorar a qualidade da internet depende da empresa. Então, explicou que ofícios 

já estão sendo confeccionados e serão enviados a empresa a qual presta serviço a 

esta Casa Legislativa para solucionar essa questão. Após, concedeu a palavra ao 

Vereador Mário Antonio Barros de Araujo, como Líder do PSD, que iniciou o seu 

pronunciamento falando da importância da criação dessas comissões temporárias 

lidas no expediente, em especial da Comissão Temporária de Segurança Pública e 

Combate as Drogas. Falou sobre a necessidade de estar viabilizando uma Unidade 

Policial na região, aumentando assim o policiamento nas ruas e consequentemente 

amenizando o problema com as drogas, e dos veículos que trafegam em alta 

velocidade durante a noite. Falou também sobre a perda desta Casa com o 

falecimento do seu ex funcionário, Sr. Sergio Luiz. Então, fez uma reflexão e a 

leitura de um texto em sua homenagem. Posteriormente, o Presidente esclareceu o 

porquê da transferência da audiência que ocorreria na última quarta feira. Disse que 

foi uma decisão judicial, da juíza substituta, e que se deu por causa da 

incompatibilidade de horários entre esta e outra audiência marcada em Bom Jardim. 

Após, o Presidente concedeu a palavra, pela liderança do PPS, ao Vereador Amilton 

Luiz Ferreira de Souza que iniciou o seu pronunciamento em nome da presidência 

da Comissão de Saúde solicitando aos outros membros desta Comissão para que 

fossem fazer visitas aos PSF’s, amanhã, pois ficou sabendo que os médicos não 

estão recebendo da prefeitura. Disse que a Prefeitura não pode fazer nenhum 

aditivo no momento para fazer o pagamento dos médicos, pois já fez um em outra 

licitação. Então, questionou a demora para a realização da licitação para solucionar 

esse problema. Disse que, hoje, procurou o prefeito municipal para conversar sobre 
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esse assunto, mas que não foi atendido porque o prefeito estava em reunião. Disse 

também que fará um Requerimento solicitando explicações a respeito de como 

estão sendo feitas as marcações dos exames na Saúde. Questionou, novamente, a 

demora para realização das licitações, e disse que o prefeito “tem que se mexer” e 

que a Câmara como fiscalizadora não deixará isso ocorrer. Falou ainda sobre os 

pronunciamentos que fez na Casa, no ano anterior, com relação aos ACS’s, com 

relação ao pagamento dos seguranças do carnaval do ano passado, como também, 

com relação à obra que seria realizada no Campanati e ainda não foram resolvidos 

pelo Executivo. Após, falou que como presidente da Comissão de Promoções e 

Eventos ficou chateado quando tomou conhecimento da planilha com o valor da 

exposição. Disse ainda que até a presente data não teve conhecimento de quanto 

foi gasto neste carnaval, então que solicitará do Executivo todos os gastos com esse 

carnaval. Após, solicitou ao Presidente cópia do ofício da SindCor lido, hoje, em 

Plenário. Solicitou também para que os membros da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, e os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização chegassem mais cedo na Casa, para que pudessem se reunir um 

pouco antes das Sessões, para analisarem os Projetos em andamento e darem 

parecer nestes. Finalizou falando sobre a chegada dos remédios, e que já estão 

sendo distribuídos. Em aparte o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil disse que está 

de acordo com as falas do Vereador Amilton, sobretudo com relação à questão da 

educação; disse que a Comissão de Educação e Cultura estará solicitando todos os 

documentos para serem apreciados. E, que cobrará também quando houver o 

descumprimento de leis. Também falou sobre a questão da demora com as 

licitações, e que esta Casa de Leis tem sofrido muito com isso. Após, falou sobre a 

importância de passar para os internautas que os vereadores fazem suas indicações 

e as encaminham para o Executivo, contudo as respostas que chegam, vêm sem 
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solução. Disse que acha isso um descaso, uma ofensa ao povo. Em seguida, pediu 

a Comissão de Saúde para que se informasse sobre o posto de saúde do 

Manancial, posto que se encontra fechado, então solicitou providencias para 

conseguirem um local, no Manancial, para atendimento do social, que também não 

tem ocorrido, e da saúde. Finalizou dizendo que para ele também não haverá festa 

no município até que esses problemas sejam solucionados, e se tenha qualidade de 

vida. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva 

que iniciou o seu pronunciamento dizendo que sempre esteve indignado com os 

problemas da saúde e dos agentes comunitários de saúde, e que desde o ano 

passado vem falando nisso, contudo que até a presente data observa que as 

mesmas falhas permanecem. Mas, que hoje sua indignação se transformou em 

conforto com as falas dos vereadores na Sessão. Em seguida, falou sobre a perda 

que esta Casa teve com o falecimento do Sr. Sergio, pois era um grande assessor. 

Então, solicitou uma homenagem feita através de uma Moção à família do Sr. 

Sergio, por todo trabalho prestado por ele ao Legislativo e a população cordeirense. 

O Presidente pronunciou-se dizendo que fará essa Moção assinada por todos os 

vereadores com quem o Sr. Sergio trabalhou neste e no mandato anterior. Após, 

falou que para dar um andamento mais rápido as licitações da saúde deveria haver 

uma Comissão de Licitação dentro da Saúde, uma Comissão independente, e este é 

um ponto que ele sempre debateu. Em seguida, falou com relação às festas, disse 

que em breve estarão pedindo a dotação orçamentária, então devem solicitar a 

planilha de onde será a execução desse orçamento, aonde será alocada essa 

receita. Depois, falou sobre a reunião do SindCor amanhã às dezoito horas e trinta 

minutos e convidou os vereadores, que tivessem disponibilidade de tempo, para 

comparecerem. Posteriormente, esclareceu que o Legislativo não pode fazer leis 

que onerem o Executivo, então que estas leis que oneram não são oriundas do 
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Legislativo. Após, falou que poderão solicitar ao Secretario, que quando fossem 

fazer obras, desse prioridade a obra a ser feita no posto de saúde do Manancial. Em 

seguida, falou também que munícipes estão reclamando dizendo que alguns 

remédios não estão sendo entregues por que a farmacêutica não quer atestar as 

notas, mas que queria saber a veracidade do que está ocorrendo. Usou da palavra a 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes dizendo que esteve com Secretario de 

Saúde hoje e que perguntou sobre essa questão, e ele informou que o município 

hoje tem que seguir uma tabela e a farmácia que ganhou a licitação não quer 

entregar o medicamento sobre aquela tabela, mas sim sobre outra tabela; que a 

farmacêutica quer receber, mas antes ser respaldada pelo jurídico. O Presidente 

retomou a palavra esclarecendo o que a Vereadora Jussara falou, e explicou que a 

tabela a ser seguida é uma determinação do TCE. Após, usou da palavra o 

Vereador Amilton questionando o porquê do Executivo não informar a população 

através da imprensa todo esse problema com a entrega dos remédios. O Presidente 

voltando a se pronunciar se reportou ao Vereador Gil dizendo que essas respostas 

do Executivo as indicações e requerimentos já mostram que os vereadores estão 

trabalhando, contudo que também divulgará na Radio 94 esses serviços prestados a 

população para que esta tome conhecimento. Após, falou da compra de um 

compactador, pelo Executivo, com o dinheiro do leilão que será feito no próximo dia 

vinte e nove; e sobre a licitação que ocorrerá para compra de veículos para saúde 

também no dia vinte e nove. Em seguida, colocou sob deliberação do Plenário a 

prorrogação da Sessão por mais quinze minutos, que foi aprovada por unanimidade. 

Ato contínuo passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão, votação 

e redação final o Projeto de Resolução nº 06/2015 de autoria da Mesa Diretora, que 

foi aprovado por unanimidade. O Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia vinte e nove de abril de dois 
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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. 

 

 

 

 

 

           Mário Antonio Barros de Araujo                                      Anísio Coelho Costa 

                        1º Secretário                                                              Presidente 


