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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E UM  DE AGOSTO 

DE DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e treze, 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 Robson Pinto da Silva e 

Secretariada pelo Vereador Anísio Coelho Costa. Faltaram os Vereadores Almir Lopes 

da Silva, Gilberto Salomão Filho e Jussara Barrada Cabral Menezes. Havendo número 

Regimental, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do 

expediente que constou: Projeto de Lei nº 074/2013 de autoria do Vereador Marcelo 

José Estael Duarte, que dispõe sobre “a obrigação dos estabelecimentos de saúde 

pública municipal a afixarem cartazes com inscrições orientando sobre direitos de 

pacientes com neoplasia maligna diagnosticada”; Requerimentos nº 044 e 045/2013 de 

autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Indicações nº 205 e 206/2013 de 

autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte; Indicação nº 210/2013 de autoria do 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Indicação nº 211/2013 de autoria do Vereador 

Isaias Queiroz Mota; Ofícios nº 157 e 454/2013 do Poder Executivo; convite do jardim 

da infância municipalizado Eny Galvoza costa. O Presidente concedeu a palavra aos 

Vereadores inscritos. Usou da palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que 

iniciou seu pronunciamento agradecendo a todos os Vereadores por assinarem o Ofício 

solicitando através da CEHAB a posse do terreno localizado na Rua Ibraim Rodá, atrás 

da Delegacia Legal para que seja construída a sede da Associação de Moradores do 

bairro Retiro Poético; disse, também, que alguns moradores o procuraram, nada 

concreto, mas que e ex vereador Furtuoso já se encontra em posse desse terreno. O 

Presidente interveio para fins de esclarecimentos perguntando se já existe outra 
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solicitação para fins de posse desse terreno, e o Vereador Amilton afirmou que sim, 

reiterando que nada concreto, mas que existem outros processos; e pediu que 

reiterasse o Ofício enviado a CEHAB, e acrescentou que ao lado desse terreno poderia 

ser feito algo em beneficio da população, o Presidente novamente interveio, dizendo 

querer contar com apoio do Vereador Jader Maranhão devido a sua boa relação com o 

Secretário de Habitação do Estado, o Sr. Deputado Rafael Picciani de levar essa causa 

até ele em representação da Câmara. Voltando a suas falas, o Vereador Amilton desde 

já agradeceu ao Vereador Jader Maranhão, e disse que esse é um trabalho de todos os 

Vereadores, em aparte o Vereador Jader Maranhão acrescentou a importância da 

reiteração desse Ofício não para CEHAB, mas para o Secretário de Habitação do 

Estado, e que terá prazer em levá-lo pela importância dessa ação para Associação de 

Moradores do bairro Retiro Poético. O Vereador Amilton, então, falou sobre a 

importância da Associação de Moradores do bairro Retiro Poético ter uma sede, pois 

estes têm um acesso maior aos problemas do seu bairro. Falou, também, em relação 

ao Requerimento sobre a escavação dos terrenos, e solicitou ao Vereador Isaias 

Queiroz Mota para ver essa questão dos prazos por estar mais próximo do Governo e 

não haver ainda um Líder de Governo. E, pediu, também, a reiteração do Ofício 

solicitando a documentação das contratações das empresas prestadoras de serviços de 

iluminação pública. Em aparte, o Vereador Jader Maranhão disse que mais uma vez 

isso mostra o desrespeito já que a Prefeitura disse não mandar cópia da licitação por 

estar em contrato emergencial deveria ter enviado esse contrato emergencial; e que 

quer saber se a Prefeitura já respondeu os Requerimentos com relação as licitações da 

Exposição, pois o prazo venceu na segunda feira passada. O Presidente uso da palavra 

e pediu a Secretaria da Casa para fazer um levantamento dos Requerimentos que 

expiraram prazo para tomar as providências cabíveis. Após, dando continuidade as 

suas falas, o Vereador Amilton leu as respostas de dois requerimentos dele que tiveram 

os prazos respeitados. Em relação aos balancetes, enviado em uma das respostas, 

direcionou-se aos pagamentos feitos e na questão da entrega de remédios, pois 
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pessoas continuam procurando por ele para dizer que não são todos os remédios que 

encontram, e em resposta a essas pessoas diz que existe uma farmácia que ganhou 

licitação para dar suporte com atendimento aqueles que realmente precisam do 

remédio. Disse que a Farmácia São Luiz que deu suporte quanto aos remédios nos 

meses de abril, maio e junho que somados recebeu da Prefeitura quase que trezentos 

mil reais e achou um valor muito alto, então deve ser fiscalizado, e já que a farmácia 

está dando suporte por que essas pessoas não estão pegando esses remédios. O 

remédio da saúde é um direito do cidadão e não é um direito de fazer política, brincar 

com a saúde é covardia, como também o é usar a doença para correr atrás de voto em 

troca de remédio, e que se ele depender disso não quer o voto. Disse, também, que 

está um pouco apavorado por conta desses pagamentos, e, que vai acompanhar isso 

de perto e ajudar o povo. Falou sobre um Requerimento que fez para saber das diárias 

de um motorista da saúde, e que irá querer saber das diárias de todos os motoristas e 

que pedirá por ordem alfabética, pois existem alguns que estão sendo prejudicados e 

outros apadrinhados, por essa razão quer os documentos na íntegra e irá acompanhar 

para tentar fazer uma política diferente no nosso Município. Disse que tudo que está 

fazendo faz parte do seu trabalho que é o de fiscalizar e o levará até o final. Por fim, 

agradeceu mais uma vez aos Vereadores pelo Ofício que está sendo encaminhado a 

CEHAB. O Presidente pronunciou-se a favor do Vereador Amilton e disse poder contar 

com apoio dele e da Mesa Diretora fazendo prevalecer o respeito dos colegas 

Vereadores e acima de tudo dos eleitores. Com relação as viagens, pediu a Comissão 

de Saúde que fizesse um Requerimento solicitando um mapa das viagens com os 

nomes de todos os pacientes que estão utilizando os carros para viagens e cada 

veículo utilizado. Finalizou dizendo que irá contar com a ajuda do Vereador Jader, com 

relação ao Ofício, pois as portas da Secretaria de Habitação sempre estarão abertas 

para ele para que possa estar ajudando a Associação de Moradores do bairro Retiro 

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

e redação final o Projeto de Lei nº 055/2013 de autoria dos Vereadores Marcelo Jose 
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Estael Duarte e Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade; 

em segunda discussão e redação final o Projeto de Lei nº 062/2013 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em segunda 

discussão e redação final o Projeto de Lei nº 063/2013 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº044/2013 de autoria do Vereador Amilton Luis Ferreira de Souza, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento 

nº045/2013 de autoria do vereador Amilton Luis Ferreira de Souza, que foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente encerrou a Sessão às dezenove horas e dez minutos 

convocando os vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia vinte e seis de 

agosto de dois mil e treze às dezoito horas. Nada a mais para constar lavrei a presente 

ata que vai assinada por mim e pelo Presidente após a aprovação do Plenário.  
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