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

DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e nove 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 Marcelo José Estael Duarte. Faltaram os Vereadores 

Gilberto Salomão Filho e Jader Maranhão. Havendo número Regimental, o Presidente 

convidou o Vereador Mário Antônio Barros de Araújo para assumir a Vice-Presidência, 

e, em seguida, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata da Sessão anterior. O 

Presidente colocou em única discussão e esclareceu que, quando mencionou, na 

sessão passada, a questão dos problemas com a transmissão das sessões, estava se 

referindo à empresa que presta serviços de internet a esta Casa e não à empresa que 

faz a filmagem e transmissão das sessões. Após, colocou a ata em única votação, que 

foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do expediente do dia, 

que constou: pareceres ao Projeto de Lei nº 26/2015 de autoria do Vereador Marcelo 

Sardinha, que dispõe sobre “Institui a Semana Municipal do Ciclismo no município de 

Cordeiro e dá outras providências”; Requerimento nº 20/2015 de autoria do Vereador 

Marcelo Sardinha; Requerimento nº 21/2015 de autoria da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação; Requerimentos nº 23 e 24/2015 de autoria da Comissão de Saúde; 

Requerimento nº 25/2015 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa; Indicação nº 

64/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicação nº 

65/2015 de autoria do Vereador Marcelo Sardinha; Indicação nº 66/2015 de autoria do 

Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil; Prestação de Contas da Escola de Samba 

Imperatriz de São Manoel; Comunicado do Ministério da Educação; Requerimento de 

justificativa de ausência à sessão dos Vereadores André Lopes Joaquim e Marcelo 
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Sardinha. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra 

o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que se pronunciou dizendo que visitou, 

juntamente com a Vereadora Jussara, algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

onde puderam constatar alguns problemas. Citou a UBS do Bairro Lavrinhas, na qual o 

telefone está com defeito, bem como o aparelho usado para medir glicose, além disso, 

só tem um aparelho de pressão. Outro descaso que mencionou foi em relação aos 

exames de Eletrocardiograma, pois existem os aparelhos nas UBS’s, porém, os exames 

não estão sendo realizados por falta de cardiologista para dar laudos aos exames, e, 

por isso, a Prefeitura contratou uma empresa para realizar esses exames. O Vereador 

falou da importância da realização dos Eletrocardiogramas, e que esse exame não 

pode demorar tanto tempo para ser autorizado, como está acontecendo em nosso 

município. Por isso, acha que o Executivo tem que tomar as devidas providências para 

resolver esta situação, pois é um descaso com a população. Mencionou que há 

médicos cardiologistas na rede pública de saúde, citando a Dra. Maria de Lourdes e Dr. 

Benedito. Em aparte, a Vereadora Jussara esclareceu que Dr. Benedito não pode dar 

laudos nos eletrocardiogramas, pois é contratado somente para atendimento na UBS e 

Dra. Maria de Lourdes não tem condições de atender aos pacientes, que precisam de 

atendimento com cardiologista, e dar laudo em todos os eletrocardiogramas. Disse que 

a solução seria a contratação de outro cardiologista para dar laudo nesses exames, ou 

realizar os exames nas UBS’s e contratar uma empresa para dar os laudos. Retomando 

a palavra, o Vereador Amilton falou da falta de leite e de fraldas geriátricas, e foi 

informado pela Assistente Social que esses itens estão faltando porque ainda não foi 

feita a licitação. E questionou essa demora nas licitações na área da saúde, tendo em 

vista que isso é o que o município mais precisa, e não entende porque as licitações 

para outras áreas não têm essa demora. Disse que o ex-prefeito foi cassado por causa 

da saúde, no entanto, continua tudo do mesmo jeito. Por isso, acha que o Prefeito tem 

que sair do seu gabinete, olhar os problemas do município e tomar uma atitude o mais 

rápido possível. Afirmou que, nas visitas às UBS’s, constatou também que há 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

3 

problemas que já poderiam ter sido resolvidos. Falou também da falta de água em 

algumas UBS’s e dos atrasos dos médicos no horário de atendimento, fazendo com 

que os pacientes fiquem horas esperando. Em aparte, o Vereador Gilberto Carlos 

Mendes Gil disse que, quando estava como líder de governo, conversou com o 

responsável pela licitação, na data de vinte e nove de julho do ano passado, ocasião 

em que questionou a respeito da falta de cirurgia vascular e laqueadura de trompas, 

que não foram resolvidas até o momento. Afirmou que não vê outro caminho a não ser 

alertar o Executivo sobre as coisas que precisam ser feitas imediatamente, que vêm se 

acumulando desde o ano passado e que já poderiam ter sido resolvidas. Falou a 

respeito do atraso das licitações na área da saúde, e mencionou que o Secretário de 

Saúde já esteve nessa Casa e mostrou como pode ser feito; basta alguém querer fazer, 

que funciona. Concordou com as palavras do Vereador Amilton e disse que precisa 

haver uma descentralização para que se possa resolver as coisas de uma maneira mais 

eficiente, pois o povo não está mais aguentando essa situação, e não há outro caminho 

a não ser todos, nesta Casa, estarem juntos para acertar os erros. Em aparte, o 

Vereador Mário se congratulou com as falas do Vereador Amilton e disse que, diante de 

todas as dificuldades que o município vem enfrentando, é preciso deixar as festas de 

lado. Afirmou que não tem nada contra os Secretários e o Executivo, porém, acha que 

não haveria necessidade dos Vereadores fazerem indicações, pois os Secretários 

andam pelas ruas e deveriam observar os problemas que existem na cidade e que 

precisam ser resolvidos. Concordou com as palavras do Vereador Gil, que não existem 

dois grupos nesta Casa, mas sim, um único grupo com um objetivo maior, pois todos 

estão sendo cobrados. E deixou um recado para os Secretários e funcionários do 

Executivo, que andam pelas ruas, para que fiquem mais atentos e verifiquem os 

problemas que precisam ser resolvidos. Em aparte, a Vereadora Jussara esclareceu 

que uma das cobranças feitas, no período em que o Vereador Gil era líder de governo, 

foi em relação às cirurgias de laqueadura de trompas, que não estão sendo realizadas 

em nossa cidade e há dois anos não há planejamento familiar no município, além disso, 
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não há cirurgias eletivas e nem outras coisas básicas. Disse que foi informada que o 

atraso nos eletrocardiogramas deve-se ao fato de que todas as escolas estão exigindo 

o atestado médico para as crianças poderem praticar esporte na escola, incluindo a 

realização deste exame, por isso seria viável contratar um médico para liberar esses 

laudos, e que o problema maior na área da saúde, hoje, é o setor de licitação. 

Retomando a palavra, o Vereador Amilton finalizou seu pronunciamento dizendo que 

cabe ao Executivo tomar as atitudes necessárias, pois esta Casa está fazendo a sua 

parte, e não entende por que os eletrocardiogramas demoram tanto tempo para serem 

liberados, pois nos governos anteriores, os alunos também faziam esses exames, e não 

havia essa demora que está havendo hoje. O Presidente se pronunciou solicitando à 

Comissão de Saúde que faça um relatório com as deficiências de todas as UBS’s para 

ser encaminhado ao Executivo. Solicitou à Comissão de Obras e à Comissão de 

Educação que também façam um relatório com as deficiências das escolas do 

município. Usou da palavra o Vereador Robson Pinto da Silva parabenizando a 

Comissão de Saúde e dizendo que a administração pública deve olhar com mais 

carinho para a população e administrar com mais seriedade. Mencionou uma emenda 

modificativa à lei orçamentária, que fez no ano passado, juntamente com o Vereador 

André, que foi assinada por todos os Vereadores, através da qual foram retirados 

recursos destinados à Exposição Agropecuária, sendo direcionados para o Hospital 

Antônio Castro e outras melhorias na área da saúde. E espera que o Prefeito possa 

cumprir essa emenda e destinar os valores para as áreas a que foram destinados esses 

recursos. Também se pronunciou a respeito do problema com a torre de TV, que, até o 

momento, nenhuma melhoria foi feita. O Presidente disse que esteve numa reunião 

informal com o Prefeito, na qual foi levantada a questão da torre de TV, e o Prefeito 

afirmou que está buscando a solução para o problema. Falou que participou da licitação 

na qual foram adquiridos os veículos para atender a necessidade da saúde, e 

mencionou os valores dos veículos, dizendo que não há falta de recursos. Parabenizou 

a realização do leilão dos veículos que estavam fora de uso, e espera que o Prefeito 
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realmente cumpra o que falou e adquira novos veículos com o dinheiro arrecadado no 

leilão. Mencionou a reunião com os professores, que aconteceu nesta Casa, dizendo 

que esta Casa está sempre aberta e disposta a ajudar o município, lembrando que no 

próximo sábado haverá a reunião do Sindcor. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, 

que constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 26/2015 

de autoria do Vereador Marcelo Sardinha, que foram aprovados por unanimidade; em 

redação final o Projeto de Lei nº 26/2015 de autoria do Vereador Marcelo Sardinha, que 

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

20/2015 de autoria do Vereador Marcelo Sardinha, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão e votação o Requerimento nº 21/2015 de autoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Requerimento nº 23/2015 de autoria da Comissão de Saúde, que 

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

24/2015 de autoria da Comissão de Saúde, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 25/2015 de autoria do Vereador Anísio 

Coelho Costa, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou sob 

deliberação do Plenário os requerimentos de justificativa de ausência à sessão dos 

Vereadores André Lopes Joaquim e Marcelo Sardinha, que foram aprovados por 

unanimidade. Em seguida, parabenizou os trabalhadores pelo seu dia, comemorado em 

primeiro de maio, e encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia quatro de maio de dois mil e quinze 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. 

 

 

 

         Marcelo José Estael Duarte                                Anísio Coelho Costa 

                    1º Secretário                                                     Presidente 


