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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SEIS DE MAIO DE DOIS MIL E 

QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos seis dias do mês de maio 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 Mário Antônio Barros de Araújo. Faltaram os Vereadores Amilton Luiz Ferreira 

de Souza, Anísio Coelho Costa e Marcelo José Estael Duarte. Havendo número 

Regimental, o Presidente justificou a ausência do Vereador Anísio e convidou a 

Vereadora Jussara para ocupar a Vice-Presidência e o Vereador Mário para ocupar a 

primeira Secretaria. Em seguida, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata da 

Sessão anterior. O Presidente colocou em única discussão. Usou da palavra o 

Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil solicitando que acrescentasse em ata o que ele 

respondeu ao Vereador Jader a respeito da gratificação dos professores, dizendo que a 

gratificação não está incluída no plano de carreira, mas que o Executivo deve o mês 

atual, pois, apesar de ter se comprometido a pagar, o Executivo cortou a gratificação, 

mas os professores trabalharam, por isso têm direito a receber. Após, o Presidente 

colocou a ata em única votação, que foi aprovada por unanimidade, com a solicitação 

do Vereador Gil. Em seguida, passou-se a leitura do expediente do dia, que constou: 

Indicações nº 70 e 71/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 

Convite da Associação dos Vereadores e das Câmaras Municipais do Estado do Rio de 

Janeiro - AVECMERJ e do Diretório Regional do PROS; Convite da Câmara Municipal 

de Petrópolis; Requerimento de justificativa de ausência à sessão do Vereador Silênio 

Figueira Graciano. O Presidente justificou a ausência dos Vereadores Amilton Biti e 

Marcelo Sardinha e, então, concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da 

palavra o Vereador Jader Maranhão dizendo que se solidariza com a reivindicação dos 
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professores municipais para que não haja redução no valor de seus salários, pois 

considera uma ilegalidade a redução de salários. Falou também em relação à falta de 

médicos no Hospital, mencionando que alguns munícipes reclamaram que na quarta, 

quinta e sexta-feira não havia médico no Hospital, por várias horas seguidas, colocando 

em risco a vida da população da nossa cidade, por incompetência do governo em 

administrar o Hospital. E disse que isso não é uma novidade, pois foi falado na última 

sessão desta Casa que o CAPS AD vai fechar porque a Prefeitura não consegue 

contratar um psicólogo, por isso questionou como a Prefeitura irá manter todos os 

médicos necessários para o Hospital se não consegue contratar um psicólogo. Disse 

que esta Casa precisa exigir a prestação de contas do Hospital, já que ele recebe 

subvenção da Prefeitura, além disso, já se passaram noventa dias e até o momento 

não chegou, nesta Casa, nenhum recibo ou declaração do que foi gasto com essa 

intervenção da Prefeitura no Hospital, e esta Casa não tem o menor conhecimento do 

que está acontecendo no Hospital Antônio Castro. O Vereador falou também que soube 

que o Sr. Paulo Peixoto vai deixar, novamente, a administração do Hospital e ouviu 

dizer que a pessoa que ocupará o cargo será um “testa de ferro” de um ex-presidente 

do Hospital. Mencionou que alguns funcionários do Hospital disseram que o Prefeito e o 

Secretário de Saúde não aparecem no Hospital há dias. Em aparte, o Vereador Robson 

disse que já solicitou uma audiência pública com o Prefeito, o Secretário de Saúde e 

representantes do Hospital Antônio Castro, juntamente com esta Casa, para que seja 

esclarecida a questão dos recursos que já foram aplicados no Hospital e quais as 

melhorias que já foram feitas. E vai solicitar ao Presidente que marque esta audiência o 

mais rápido possível. Falou que o Sr. Paulo Peixoto lhe confidenciou que havia um 

acordo da administração pública em relação a valores, que não foi cumprido, o que o 

deixou totalmente desapontado com a administração pública do município, por não ter 

cumprido os compromissos que foram assumidos. Mencionou que a falta de médicos 

não é somente no Hospital, mas nos PSF’s também. Retomando a palavra, o Vereador 

Jader relembrou que na administração do Prefeito anterior, foi ao PSF do Manancial, 
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junto com outros Vereadores, e constataram que o estado do PSF era precário, mas 

ainda funcionava; e agora está fechado. Em aparte, a Vereadora Jussara esclareceu 

que na semana passada a Comissão de Saúde realizou uma visita aos PSF’s e foram 

informados que todos os PSF’s têm médico duas vezes por semana, e que a maior 

reclamação foi em relação ao PSF do Retiro Poético, pois o médico não está cumprindo 

o horário. Em relação ao PSF da Pena, o Secretário de Saúde informou que este 

precisa passar por uma reforma no telhado, que já está sendo viabilizada. Em relação 

ao Hospital, concordou com o Vereador Jader que é preciso fiscalizar os gastos, já que 

está havendo uma intervenção da Prefeitura. Disse que é preciso cobrar dos médicos a 

questão dos horários, pois um médico não pode deixar o plantão antes da chegada do 

médico que irá fazer o próximo plantão. Afirmou que não soube da falta de médicos 

mencionada pelo Vereador Jader, mas que vai procurar se informar a respeito do fato. 

Em relação aos medicamentos, afirmou que no Hospital tem todos os medicamentos 

necessários, e tudo está como era há quinze anos atrás, porém, o que precisa ser 

melhorado é a estrutura física do Hospital. Elogiou o Secretário de Saúde dizendo que 

na semana passada ele ficou até de madrugada no Hospital resolvendo a questão da 

transferência de um paciente e afirmou que ele está freqüentando o Hospital. 

Retomando a palavra, o Vereador Jader disse que os médicos do PSF são pagos para 

cumprir cinco dias de trabalho por semana, porém, estão trabalhando somente dois 

dias, por isso, gostaria que o Secretário de Saúde esclarecesse este fato. Disse que um 

bom administrador não pode deixar faltar as coisas básicas e que está havendo uma 

enorme má gestão do dinheiro público. Não havendo Ordem do Dia, o Presidente 

colocou sob deliberação do Plenário o Requerimento de justificativa de ausência à 

sessão do Vereador Silênio Figueira Graciano, que foi aprovado por unanimidade. 

Após, concedeu a palavra, na Tribuna Livre, a Sra. Jorgiana Cipriano de Oliveira, para 

falar sobre “PSF do Retiro Poético e esgoto a céu aberto no Bairro Retiro Poético”. O 

Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia onze de maio de dois mil e quinze às dezoito horas. Nada a mais para 
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constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Primeiro Secretário e pelo 

Presidente após a aprovação do Plenário. 

 

 

 

 

 

 

         Mário Antônio Barros de Araújo                            Gilberto Salomão Filho 

                       1º Secretário                                                     Presidente 


