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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE JUNHO 

DE DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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. 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. Após, passou-se a leitura do expediente que 

constou: Pareceres e Redação Final do Projeto de Lei nº 048/2014 de autoria do 

Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre: “Ações visando a capacitação 

profissional da mulher, chefe de família desempregada”; Pareceres e Redação Final do 

Projeto de Lei nº 049/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que 

dispõe sobre: “A afixação de placas nas unidades de atendimento aos usuários do 

sistema público de Saúde do município de Cordeiro”; Requerimento nº 043/2014 de 

autoria dos Vereadores; Ofício nº 224/2014 do Poder Executivo; Ofício s/nº/2014 de 

autoria do Vereador Isaias Queiroz Mota; Telegrama da Câmara dos Deputados – 

Orçamento da União; Telegramas do Ministério da Educação; Convites da Prefeitura 

Municipal de Cantagalo; Inscrições para Tribuna Livre. Após, o Presidente concedeu a 

palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes que iniciou o seu pronunciamento dizendo que pesquisou os problemas que a 

Secretaria de Saúde está passando, e relatou a falta dos seguintes medicamentos e 

materiais: Amitripitilina, amálgamas para fazer obturações, tiras de poliéster para fazer 

obturações com resina, gaze para fazer curativo, saquinhos de sacolés para encapar as 

canetas e as seringas para uso da odontologia, flúor, leite, e fraudas para os pacientes 

acamados e deficientes físicos, fita de hemoglicoteste, açúcar para fazer café para os 
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funcionários, fora a fila que existe para as pessoas pegarem medicação que está 

demorando mais de trinta minutos para gestante, criança, idoso porque só tem um 

funcionário para fazer o atendimento. Falou sobre a necessidade da Secretaria de 

Saúde fazer uma campanha, nas escolas, nos PSF’s e na Secretaria de Saúde, com 

relação as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente sobre a AIDS, durante 

todo o ano, assim como da importância da Secretaria de Saúde fornecer o teste rápido 

para o hospital que é para ser usado em gestantes que não fizeram o pré natal, não 

fizeram o exame de HIV durante a gravidez. Em seguida, solicitou ao Líder de Governo 

providencias com relação aos banheiros da rodoviária, pois estão muito sujos. E, 

questionou o porquê da Secretaria de Defesa Civil não ter dado continuidade ao Curso 

de Agente Mirim, então, solicitou ao secretário atual para que dê continuidade a esse 

trabalho. Após, questionou, também, a ausência de respostas do Poder Executivo aos 

seus Requerimentos de nº34, nº35 e nº36, indagando que estamos sem transparência. 

O Presidente usou da palavra dizendo que a Comissão de Saúde deve apurar esses 

fatos, e não há mais justificativas para que o Executivo dê desculpas dizendo que o 

governo é novo; e, que os Vereadores têm que cumprir a sua função de fiscalizar para 

favorecimento da população. Então, determinou a Comissão de Acompanhamento de 

Promoções e Eventos para que investigue a finalidade do Empenho de nº 0412/2014 

com relação aos quarenta e oito mil reais que será pago para empresa de Gestão de 

Áreas, pois precisam tomar conhecimento disso o mais rápido possível para darem uma 

resposta a população. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Amilton Luiz 

Ferreira de Souza que pronunciou-se dizendo que concorda que os valores dos 

Empenhos devem ser enviados a esta Casa para que possam cobrar. Disse que a 

Comissão de Acompanhamento de Promoções e Eventos está trabalhando e que 

acompanhou, hoje, uma licitação. Disse que a festa irá acontecer, mas que irá querer 

uma prestação de contas para analisar se tudo ocorreu corretamente. Em seguida, 

falou sobre os problemas enfrentados pela saúde em Cordeiro, e que os Vereadores 
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irão brigar para que a saúde funcione. Falou que fará um Requerimento solicitando os 

valores desses Empenhos. Em aparte a Vereadora Jussara disse que se o Executivo 

mandar algum Projeto em matéria de urgência sobre o evento que votará contra essa 

urgência, visto que o Executivo teve tempo hábil para enviar essa matéria sem que seja 

em regime de urgência. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Mário 

Antonio Barros de Araújo que iniciou o seu pronunciamento parabenizando as falas da 

Vereadora Jussara, na qualidade de Presidente da Comissão de Obras, e disse que 

estará pessoalmente pedindo ao Secretário de Obras para que o acompanhe até o 

Prefeito no intuito de solucionar os problemas com relação aos banheiros da rodoviária. 

Em aparte a Vereadora Jussara disse que concorda com o Vereador Mário com relação 

a necessidade de uma obra nos banheiros, mas que o problema com estes é com 

relação a limpeza. Retomando as suas falas, o Vereador Mário disse que se o problema 

for a limpeza o funcionário responsável tem que ser chamado atenção, mas se for o 

caso de acabamento, uma obra deveria ser feita nestes banheiros antes do inicio da 

festa. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Anísio Coelho Costa que 

parabenizou as falas da Vereadora Jussara com relação a campanha contra as DST’s. 

E, que quanto ao Projeto dos Bombeiros Mirins procurará o Secretário de Defesa Civil 

para que dê continuidade a esse projeto, independente do gestor, pois é um trabalho de 

conscientização. Com relação aos banheiros da rodoviária, disse que são horríveis, 

assim como toda rodoviária necessitando de uma obra, mas que pelo menos uma 

limpeza seja feita antes do evento da Exposição. Falou, também, sobre as marcações 

dos pontos dos barraqueiros de Cordeiro para Exposição, e que a situação destes já 

está resolvida, citou, inclusive, que os barraqueiros ficaram muito satisfeitos com o que 

ficou resolvido. Disse que a Comissão de Eventos está atuando, fiscalizando, e que 

estiveram, hoje, no Pregão com relação a área do parque de diversões. Falou que na 

sexta feira, as dez horas, no Parque de Exposições, haverá um Pregão para as áreas 

de estacionamento, e solicitou que os Vereadores acompanhem essa licitação. Após, 
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se reportou a Vereadora Jussara dizendo que, também, é contra a qualquer projeto que 

entre nesta Casa com pedido de urgência. Em seguida, falou sobre os Anexos da LDO, 

que ainda não chegaram, mas que quer analisá-los na sexta-feira para passar na 

próxima segunda-feira para os outros Vereadores que quiserem fazer emendas, assim 

como aprová-lo na própria segunda-feira. O Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil para que fizesse seu pronunciamento pela 

Liderança de Governo. Usou da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil dizendo 

que a questão de buscar respostas não é simples, mas que tem ciência daquilo que 

está ocorrendo no município. Disse que ficou, hoje, ao lado do Prefeito para falar sobre 

estas licitações para saúde, e que a licitação para compra das fraudas, assim como das 

fitas e correlatos já foi efetuada, e que neste momento os Empenhos estão sendo 

formalizados; e, com relação ao leite, ele já esta Empenhado. Disse, também, que 

esteve com o Secretário de Saúde e com o Prefeito para falar sobre a multimistura, e 

que amanhã irá procurar resolver essa situação. Quanto aos banheiros da rodoviária, 

disse que tem que saber se o problema é com relação a falta do produto para se fazer a 

limpeza. Após, solicitou que fosse feita a leitura, novamente, na próxima Sessão, da 

resposta dada ao Ofício sobre o ITBI. O Presidente usou da palavra solicitando que o 

Líder de Governo trouxesse respostas a essa Casa sobre os problemas com relação a 

falta de médico no Posto da Pena, com relação a torre de TV do município, e com 

relação aos duzentos e trinta e três mil reais que foram devolvidos ao Executivo, para 

que o Líder de Governo cobrasse providências para que esse recurso seja logo 

aplicado já que existem tantos problemas na área da saúde. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Isaias Queiroz Mota que solicitou ao Líder de Governo 

providências com relação ao seu Requerimento de nº 37 que venceu e não chegou 

resposta, assim como aos Requerimentos de nº 40 e nº 41 que o prazo de resposta 

está para vencer. Usou da palavra o Líder de Governo, o Vereador Gilberto Carlos 

Mendes Gil, solicitando a gravação desta Sessão para que assim não perca nenhuma 
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das solicitações a ele feitas. Ato contínuo passou-se a Ordem do Dia, que constou: em 

única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 048/2014 de autoria do 

Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por unanimidade; em única 

votação e redação final o Projeto de Lei nº 048/2014 de autoria do Vereador Marcelo 

José Estael Duarte, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação 

os pareceres ao Projeto de Lei nº 049/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael 

Duarte, que foi aprovado por unanimidade; em única votação e redação final o Projeto 

de Lei nº 049/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 043/2014 

de autoria dos Vereadores, que foi aprovado por unanimidade. Após, o Presidente 

concedeu a palavra na Tribuna Livre ao Sr. Vinicius Melo de Macedo, para falar sobre: 

“Depósito Público de Animais”. Após, o Presidente concedeu a palavra na Tribuna Livre 

ao Sr. Everaldo Barreto dos Santos, para falar sobre: “Hospital Antônio Castro”. O 

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

realizar-se no dia trinta de junho 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. 
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