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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezessete dias do mês de setembro 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 Gilberto Salomão Filho. Faltaram os Vereadores Anísio 

Coelho Costa, e Jader Maranhão. Havendo número Regimental, o Presidente convidou 

o Vereador Gilberto Salomão Filho para que ocupasse a função de Primeiro Secretário; 

e, solicitou-o 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 

074/2014 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A concessão de 

subvenção social para o exercício de 2014 e dá outras providências”; Projeto de 

Resolução nº 011/2014 de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre: “Cria a 

Comissão Temporária de Defesa e Proteção dos Animais.”; parecer e redação final ao 

Projeto de Lei nº 058/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que 

dispõe sobre: “Dá nome de Doutor Wagner Vieitas Saraiva a Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do bairro Lavrinhas”; parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 059/2014 de 

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

Lucia Lopes da Silva a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São Luiz”; Indicações 

nº 088 e 089/2014 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Ofício nº 

442/2014 do Poder Executivo; Ofício nº 025/2014 da Associação da 3ª Idade de 

Cordeiro – Grupo o Jovem de Ontem; Telegramas do Fundo Nacional de Saúde. Após, 

o Presidente concedeu a apalavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que 

iniciou o seu pronunciamento dizendo que a Comissão de Saúde continuará 

trabalhando, mas de forma mais tranquila com relação à situação do hospital. Disse 
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que, até o momento, vários fatores surgiram para justificar a ausência da Mensagem do 

Executivo para esta Casa disciplinando a subvenção do Hospital Antonio Castro. Mas, 

que foi até a Prefeitura, hoje, e esteve com o Prefeito para ter uma definição sobre o 

assunto. E, que o Prefeito em resposta ligou para o Gerente Administrativo do Hospital 

Antonio Castro, Sr. Levi, e pediu para que levassem até a Prefeitura a prestação de 

contas do hospital. Assim como, para que a Direção do Hospital Antonio Castro fosse 

até ele para informá-lo como seria essa prestação de contas, pois quer saber para onde 

vai o dinheiro que o hospital recebe. Contudo, acredita que até manhã chegará essa 

Mensagem a Câmara, mas que continuará fiscalizando. Em aparte o Vereador Gilberto 

Carlos Mendes Gil disse que a Planilha contendo a prestação de contas foi levada hoje 

ao Executivo, e que chegou após a saída do Vereador Amilton. Mas, que tanto a 

Procuradoria do Executivo quanto o Prefeito devem vim a essa Casa para explicar toda 

situação; e, se existe algum problema com relação ao repasse desse dinheiro para que 

a Procuradoria venha até a Câmara para fazer uma explicação técnica. Falou, ainda, 

que a Direção do Hospital Antonio Castro foi até o Executivo e levou a Planilha, porém 

que a Procuradora Geral pediu que o Vereador se retirasse da sala no momento em 

que o documento iria ser analisado. Retomando as suas falas o Vereador Amilton disse 

que a Procuradora deveria se retratar com o Vereador Gil por ter agido dessa forma, e 

que essa atitude da Procuradora o deixou indignado, pois o Vereador Gil, como Líder 

de Governo, deveria ter participado desta reunião e trazido esse documento aqui para 

Câmara para ser demonstrado. Em aparte a Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes disse que achou falta de respeito o ocorrido com o Vereador Gil, assim como 

com a Comissão de Saúde que já vem procurando por esse documento a mais de dois 

meses. Disse que o Executivo sabe das dificuldades do hospital, então para que parem 

de “brincar” com essa situação. Assim como, que acha um absurdo o Executivo querer 

repassar cento e cinqüenta mil de forma dividida para o hospital. O Vereador Amilton, 

voltando a se pronunciar, disse que chegando essa Planilha acredita que ela fará parte 

do Projeto, então para que os vereadores acompanhem e sejam ágeis com esse 
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repasse. Quanto ao repasse ser de forma dividida ou não, que o Prefeito precisa dessa 

Planilha para saber de que forma o repasse ocorrerá. Usou da palavra o Vereador 

Gilberto Carlos Mendes Gil dizendo que sua luta é pela cidade e que irá continuar, 

então para que ninguém o subestime. O Vereador Amilton retomou a palavra e finalizou 

suas falas discorrendo sobre a reunião que ocorreu nesta Casa do SINDSPREV/RJ 

com os agentes de saúde; e, disse que o Prefeito afirmou que chegará a Câmara uma 

Mensagem sobre o aumento de salário dos agentes de saúde. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Mário Antonio Barros de Araújo que externou a sua 

indignação com relação à falta de respeito do Executivo com o Vereador Gil. Disse que 

falar de qualquer vereador é fácil, difícil é encarar a realidade do hospital neste 

momento. Então, deixou um recado para o Prefeito, para que ele tome cuidado com as 

pessoas que estão a sua volta. E, finalizou suas falas discorrendo sobre a Planilha do 

hospital e sobre suas contas as quais devem se harmonizar. Após, o Presidente usou 

da palavra lembrando aos vereadores da Audiência Pública do Executivo sobre a 72ª 

Exposição Agropecuária e Industrial de Cordeiro que ocorrerá no dia vinte e três de 

setembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, no Centro Cultural Ione Pecly. Ato 

contínuo passou-se a Ordem do dia: em única discussão e votação o parecer ao 

Projeto de Lei nº 058/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi 

aprovado por unanimidade; em única votação e redação final o Projeto de Lei nº 

058/2014 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 059/2014 de 

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

única votação e redação final o Projeto de Lei nº 059/2014 de autoria do Vereador 

Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por unanimidade. Após, O Presidente 

lembrou aos Vereadores sobre a indicação dos nomes, dos que tivessem interesse, na 

composição como membros da Comissão Temporária de Esporte e Lazer, e da 

Comissão Temporária de Segurança Pública e Combate as Drogas, exceto para 

Presidência de ambas porque já foram determinados na Sessão passada. Usou da 
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palavra o Vereador Gilberto Salomão Filho agradecendo aos vereadores por acordarem 

pelo seu nome como Presidente da Comissão Temporária de Esporte e Lazer. Após, o 

Presidente parabenizou ao Vereador Silenio Figueira Graciano pelo seu aniversário; em 

seguida, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia vinte e dois de setembro 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. 

 

 

 

 

Gilberto Salomão Filho                        Robson Pinto da Silva 

                        1º Secretário                                          Presidente 


