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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRÊS DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos três dias do mês de novembro 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. Faltou o Vereador Mário Antônio 

Barros de Araújo. Havendo número Regimental, o Presidente convidou o Vereador 

Gilberto Salomão Filho para assumir a Vice-Presidência. Em seguida, convidou a todos 

para que de pé cantassem o Hino Nacional. Após, o Presidente solicitou ao Secretário 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e nove de outubro.  O 

Presidente colocou em única discussão, e solicitou uma correção com relação ao 

horário da audiência pública, que será às dezenove horas, e não às dez horas, como 

consta na ata. O Presidente colocou a ata em única votação, que foi aprovada com a 

retificação. Na sequência, o Presidente dispensou a leitura da ata da Sessão 

Extraordinária do dia vinte e nove de outubro às dezenove horas e solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura da ata da Sessão Extraordinária do dia vinte e nove de 

outubro às vinte e uma horas e trinta minutos, a qual foi lida e aprovada por 

unanimidade. Após, passou-se a leitura do expediente que constou: Indicações nº 098 e 

099/2014 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil; Ofício nº 540/2014 do 

Poder Executivo; Ofício Circular nº 01/EMJPC/2014 – Escola Municipal José Pinho de 

Carvalho; Comunicado do Ministério da Educação. O Presidente concedeu a palavra na 

Tribuna Livre a Sra. Miltelina da Costa, para falar sobre “Solicitação feita pelo protocolo 

nº 619 de 24 de outubro de 2014 a esta Casa de Leis”. O Presidente se pronunciou 

dizendo que se for o caso, esta Casa abre até uma CPI para investigar onde estão 

sendo aplicados os recursos que deveriam ser aplicados em medicamentos e exames. 
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Disse que já fez a reiteração do requerimento no qual solicitou o valor de contrato com 

a Climagem e o Laboratório Cordeirense, mas até hoje não foi respondido, e que estão 

ocultando informações a esta Casa, e que é preciso dar uma resposta à população. 

Disse que muitas coisas ainda serão esclarecidas, pois não tem rabo preso, e se 

alguém tiver alguma coisa contra ele, que venha aqui e denuncie. E sugeriu até que 

seja feita uma acareação com o ex-prefeito, os vereadores e o Prefeito atual para 

esclarecer as coisas. Mencionou a denúncia que recebeu nesta Casa hoje, do Sr. Almir 

Cesar Firmino, que também denunciou o ex-prefeito, Dr. Salomão, na qual ele afirma 

que saiu um documento desta Casa, por isso vai abrir uma sindicância para apurar, pois 

se vazou documento por parte de algum funcionário desta Casa, ele será punido de 

acordo com o que a lei determina. E questionou por que o Sr. Almir Cesar Firmino não 

está preocupado com outras denúncias que há nesta Casa, e talvez seja porque não há 

interesse para ele. Disse que é preciso parar com essa politicagem barata nessa 

cidade, e que as pessoas que estão orientando o Sr. Almir Cesar Firmino, que o 

orientem da melhor forma possível, e que são pessoas que estão querendo burlar a 

política do nosso município, e que não estão preocupados em trazer uma saúde melhor 

para a população, que está sem medicamentos e sem um Hospital decente. Falou da 

necessidade de se fazer uma política correta e afirmou que seria o primeiro a assinar 

pela realização de uma CPI para apurar onde está o dinheiro da saúde do município. 

Falou também que as coisas estão bem claras, basta apurar um pouco mais a fundo 

para ver se é verdade ou mentira o que ele está dizendo. E que o Prefeito não vai 

comprar sua dignidade. Falou que as pessoas precisam parar de falar inverdades, pois 

é preciso haver respeito entre as pessoas. Usou da palavra a Vereadora Jussara 

dizendo já falou várias vezes nesta Casa que a falta de medicação está ficando 

insustentável e que a Comissão de Saúde tem cobrado e tem corrido atrás de 

respostas para trazer a esta Casa e para a população, mas se nada está sendo feito, a 

culpa é do Prefeito, e não dos Vereadores. Usou da palavra o Vereador Jader 

Maranhão sugerindo que o Secretário de Saúde seja convidado para vir à Câmara 
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prestar esclarecimentos sobre a falta de medicamentos e sobre as especialidades 

médicas que não estão sendo atendidas à população. O Presidente afirmou que vai 

convidar o Secretário de Saúde para prestar esses esclarecimentos, e encerrou a 

Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia cinco 

de novembro de dois mil e quatorze às dezoito horas. Nada a mais para constar foi 

lavrada a presente ata que vai assinada pelo Primeiro Secretário e pelo Presidente 

após a aprovação do Plenário. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anísio Coelho Costa                                  Robson Pinto da Silva 

                      1º Secretário                                                  Presidente 


