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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA ONZE DE AGOSTO DE 

DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, 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. O Presidente solicitou ao Secretário 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada por 

unanimidade. Passou-se a leitura do expediente que constou: Projeto de Lei nº 

060/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre: “Dá 

nome de Antonio Carlos Duarte ao PSF do Centro”; Projeto de Lei nº 061/2014 de 

autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre: “Dá nome de Célia 

Pimentel Wermelinger ao PSF do bairro Retiro Poético”; Requerimento nº 49/2014 de 

autoria do Vereador Isaias Queiroz Mota; Requerimento de justificativa de ausência do 

Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 75 e 76 /2014 de autoria do Vereador 

Amilton Luiz Ferreira de Souza; Indicações nº 77 e 78 /2014 de autoria do Vereador 

Isaias Queiroz Mota; Indicações nº 79 e 80 /2014 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva; Ofício nº 351/2014 do Poder Executivo; Telegramas do Ministério da Saúde. 

Passou-se a Ordem do dia que constou: em única discussão e votação o Requerimento 

nº 49/2014 de autoria do Vereador Isaias Queiroz Mota, que foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente passou os trabalhos ao Vice-Presidente, Vereador Mário 

Antonio Barros de Araujo, que colocou sob deliberação do Plenário o Requerimento de 

justificativa de ausência do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade. Após, o Presidente fez uso da palavra discorrendo sobre a questão do 

Arco Cirúrgico, e disse que o Prefeito informou, através da sua assessoria, que está 

vendo os caminhos jurídicos para resolver o assunto. Contudo, o Presidente afirmou 

que estará encaminhando a cópia da Lei nº 9.637/98 que disciplina a regulamentação 
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da compra desse equipamento, de demais medicamentos, e dos exames atrasados. 

Usou da palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza dizendo que a Comissão 

de Saúde estará indo ao Posto de Saúde, nessa semana, para saber sobre a situação 

dos exames e remédios, se estes estão faltando e o porquê disso estar ocorrendo, 

entre outras situações. Falou, também, com relação a Comissão de Acompanhamento 

de Promoções e Eventos que possui todos os ofícios enviados por ela, no período da 

exposição, e que estão aguardando a resposta do Executivo. Contudo, que tiveram no 

evento para fiscalizarem, e que, agora, estão aguardando a sua prestação de contas. 

Mas, que quer uma audiência pública dessa exposição. O Presidente pronunciou-se 

dizendo que a audiência pública é para trazer a população o conhecimento dos gastos 

e não para fiscalização, pois a fiscalização é feita através da análise da prestação de 

contas e dos documentos solicitados. Disse que independente de se convocar uma 

audiência pública os documentos necessários para Comissão serão solicitados. Usou 

da palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes argumentando sobre a 

importância da solicitação dos documentos para compra do arco cirúrgico o quanto 

antes; e, da necessidade de se fazer uma licitação para a realização dos exames. 

Falou, também, sobre a relevância de se fazer uma reforma no Loteamento Campanati 

onde retiraram as manilhas que seriam para essa realização desta obra e levaram para 

outro lugar. Finalizou agradecendo ao Vereador Amilton por sua iniciativa com a 

Indicação nº 46. Após, usou da palavra o Vereador Anísio Coelho Costa dizendo que a 

Comissão de Eventos está aguardando as respostas do Executivo com relação aos 

ofícios enviados por essa Comissão ao Executivo. Falou, também, sobre a reclamação 

de alguns criadores e expositores de gados, da exposição agropecuária, com relação a 

alguns gados, de outros criadores, e que não eram condizentes para expor, já que era 

uma exposição. Disse que foi favorável a exposição porque nosso município é essa 

vitrine com o evento. Após, falou que a Comissão de Saúde tem acompanhado todos 

os processos dentro do hospital e do posto de saúde, e que a dificuldade com a saúde 

cresce cada vez mais e é a nível nacional. Que um trabalho complexo e a longo prazo 
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deve ser feito a nível nacional. Após, usou da palavra o Vereador o Vereador Mário 

Antonio Barros de Araújo que iniciou o seu pronunciamento parabenizando os 

Vereadores que discursaram. Após, contou uma historia sobre uma mulher que se 

passou por funcionária da Secretaria de Saúde do Município vendendo travesseiros na 

Escola Antonio Pecly, então, que buscou informações e providencias para resolver a 

situação. Mas, que esta mulher não foi mais localizada. Contudo, indagou qual a 

intenção desta mulher não identificada ir vender esses travesseiros. Após, usou da 

palavra o Vereador Amilton dizendo que entrou em contato com o Prefeito para saber 

da situação do salário dos agentes de endemias e dos agentes de saúde, e que o 

Prefeito disse que estará reajustando o salário dos agentes de endemias e dos agentes 

de saúde o quanto antes, tudo feito dentro da lei e pagando até os retroativos. O 

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

realizar-se no dia treze de agosto de dois mil e quatorze 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. 

 

 

 

 

Anísio Coelho Costa                          Robson Pinto da Silva 

                      1º Secretário                                             Presidente 


