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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZOITO DE MAIO DE DOIS 

MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezoito 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 Anísio Coelho Costa e 

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

Gilberto Salomão Filho, Marcelo Jose Estael Duarte, Robson Pinto da Silva, e 

Silênio Figueira Graciano. O Presidente convidou o Vereador Mário Antônio Barros 

de Araújo para que ocupasse a Primeira Secretaria, e o Vereador André Lopes 

Joaquim para que ocupasse a Vice-Presidência. Havendo número Regimental, o 

Presidente justificou a ausência dos Vereadores que faltaram, e solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura da ata da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada 

por unanimidade. Em seguida, registrou a presença do Vereador do município de 

Cantagalo, Zé da Uta, agradeceu-o pela presença e convidou-o para que se 

sentasse junto a bancada dos vereadores. Posteriormente, solicitou ao Secretário 

que fizesse a leitura do expediente que constou: Ofício nº 13/2015 do CACS – 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB; Convite da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro; Convite da Prefeitura Municipal de Cordeiro, Secretaria 

Municipal de Educação, e Comissão Técnica Municipal do PME. Em seguida, 

concedeu a palavra ao Vereador inscrito Jader Maranhão que iniciou o seu 

pronunciamento discorrendo sobre os vários documentos produzidos pela Câmara 

para o Executivo com relação à saúde, contudo que o Executivo “não ouve”. Disse 

que alguns Requerimentos não foram respondidos adequadamente; que sobre o 

posto de saúde do Manancial o Executivo também não deu explicações; que o posto 

de saúde do Rodolfo está com uma falta grave de medicamentos; que o Hospital 
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Antonio Castro mesmo após a intervenção continua com a falta de médicos; que o 

salário dos funcionários do hospital continua atrasado. Disse que é “triste” ver a 

cidade ser administrada por pessoas que não vêm até a Câmara prestar explicações 

sobre os assuntos mencionados acima. E, que todos esses problemas representam 

a falta de vontade de fazer a coisa certa e não a falta de dinheiro, visto que já se fala 

na festa da exposição. Após, disse que quem fez a intervenção do hospital é que 

tem a obrigação de fazer o pagamento dos salários atrasados dos funcionários. 

Falou ainda que talvez a intenção com o não pagamento das dividas do hospital e 

com o retardamento em dar explicações seja para futuramente explorar a 

terceirização dos serviços do hospital. Ulteriormente, o Presidente usou da palavra 

dizendo que concorda com as falas do Vereador Jader, e acrescentou que esta 

Casa estará sempre ajudando com relação ao hospital. Disse que é favorável a 

terceirização da exposição, mas que esta seja feita de forma coerente, pois é contra 

fazerem a exposição com recursos do município. Após, remeteu-se aos vereadores 

que compõem a Comissão de Educação, com relação aos convites lidos, na 

Sessão, sobre a reunião que ocorrerá no dia vinte e um de maio às oito horas, e 

sobre a outra reunião, do FUNDEB, que ocorrerá no dia vinte e oito de maio às 

dezesseis horas solicitando que os mesmos participassem de ambas. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que se 

pronunciou dizendo que a Comissão de Educação e a Comissão de Obras 

marcaram de visitarem as escolas, essa semana, para verem as obras que serão 

executadas tanto na Creche Claret quanto no Jardim Eny Galvoza. Voltando a se 

pronunciar o Presidente se reportou a estas Comissões dizendo que há uma 

planilha dentro do Projeto de reforma dessas escolas, e que as Comissões poderiam 

levar uma copia desta para que os vereadores possam comprovar se o que será 

executado está ali determinado. Após, se reportou ao Vereador Biti, Presidente da 

Comissão de Saúde, solicitando para que este possa participar da reunião da 
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Comissão de Saúde da ALERJ onde será discutida a questão do salário dos ACS’s. 

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

votação e redação final o Projeto de Lei nº 31/2015 de autoria do Poder Executivo, 

que foi aprovado por unanimidade; em segunda discussão, votação e redação final 

o Projeto de Lei nº 37/2015 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade. Após, o Presidente agradeceu, novamente, a presença do Vereador 

do município de Cantagalo, Zé da Uta. Em seguida, encerrou a Sessão convocando 

os Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia vinte 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 Secretario e pelo Presidente após a aprovação do 

Plenário. 

 

 

 

 

Mário Antônio Barros de Araújo                               Anísio Coelho Costa 

    1º Secretário                                                        Presidente 


