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

DE DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze, 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 Anísio Coelho Costa e 

Secretariada pelo Vereador Marcelo Jose Estael Duarte. Havendo número 

Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão e 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 

47/2015 de autoria do Vereador Jader Maranhão, que dispõe sobre: “Obriga a 

Prefeitura Municipal de Cordeiro a enviar para a Câmara Municipal as publicações 

de Atos Oficiais enviadas aos jornais ou Diários Oficiais”; Projeto de Lei nº 48/2015 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “A obrigatoriedade, 

da aquisição de equipamentos específicos e a realização das alterações 

necessárias nas instituições em hospitais, unidades médicas emergenciais e 

laboratórios particulares, visando o atendimento à pessoa obesa do município de 

Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 49/2015 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Institui a Semana Municipal de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade, a ser realizada, na primeira semana do mês de março e dá 

outras providências”; Requerimento nº 34/2015 de autoria do Vereador Jader 

Maranhão; Requerimento nº 35 e 36/2015 de autoria da Comissão de Saúde; 

Requerimento nº 37/2015 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; 

Requerimento nº 38/2015 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa; 

Requerimentos de Justificativa de ausência dos Vereadores Marcelo José Estael 

Duarte, Gilberto Salomão Filho, e André Lopes Joaquim; Indicação nº 77/2015 de 
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autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte; Indicações nº 78/2015 de autoria 

do Vereador André Lopes Joaquim; Indicações nº 80 e 81/2015 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva; Ofício nº 025/2015 do SindCor. Posteriormente, o 

Presidente pronunciou-se dizendo que a Casa estará disponibilizando uma cópia 

desse ofício do SindCor para todos os vereadores. Após, concedeu a palavra aos 

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

que iniciou o seu pronunciamento falando sobre o Centro de Inclusão Digital, e 

questionou o porquê dele não estar funcionando na Secretaria de educação, visto 

que são quase trinta computadores parados e que poderiam estar atendendo a 

população. Disse que fez um Requerimento solicitando esclarecimentos com relação  

a essa situação. Em seguida, solicitou a Comissão de Educação para que fosse até 

o local e tomasse conhecimento dessa situação. Após, questionou a falta de 

respostas para alguns Requerimentos que fez; assim como a situação da UBS do 

Rodolfo, dizendo que existe no local uma placa com a data do término da obra, que 

já se expirou, e informações sobre o valor da mesma, contudo que a obra ainda não 

está terminada. Então, pediu que a Comissão de Obras fosse até o local para fazer 

um levantamento sobre a razão da obra não estar terminada, e do valor dado a ela. 

Em aparte o Vereador Jader Maranhão disse que o valor dado a obra deve ser 

atualizado, pois do contrário ocorreria em uma infração à lei. Retomando as suas 

falas o Vereador Amilton disse que esteve no Posto de Saúde do Rodolfo e viu que 

os remédios de alto custo não estão chegando. Questionou a demora nas licitações 

para aquisição dos medicamentos, e disse que fez um Requerimento pedindo 

informações sobre isso. Disse ainda que se o Prefeito não respondesse os seus 

Requerimentos isso acarretaria em cassação de mandato, e que ele próprio fará a 

denuncia a esta Casa para formação de uma CPI. Sequencialmente, falou do 

Requerimento feito pela Comissão de Saúde solicitando o fornecimento de todos os 

gastos com o Hospital Antonio Castro desde o inicio da intervenção do Executivo, e 

que está aguardando a resposta dentro do prazo. Disse também que a Comissão de 
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Saúde está fazendo um Requerimento, com prazo de quinze dias, pedindo 

informações com relação aos remédios de alto custo. Em aparte a Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes disse que no hospital não está faltando o que é 

básico, mas que o Prefeito tem atrasado o pagamento dos funcionários todos os 

meses. E, que o pagamento é no quinto dia útil e não no dia trinta, que o Prefeito 

deve fazer o pagamento dos funcionários em dia. Voltando a se pronunciar o 

Vereador Amilton finalizou suas falas dizendo que o Prefeito deveria então demitir 

os cargos comissionados e fazer o pagamento dos funcionários em dia. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador inscrito Jader Maranhão que iniciou o 

seu pronunciamento discorrendo sobre a contratação de médicos, e questionou o 

porquê de não se fazer as contratações dos médicos nas especialidades 

necessárias. Em seguida, dissertou sobre o Centro de Inclusão Digital, e sobre o 

projeto de reciclagem nas escolas de educação infantil. Disse que é a favor do 

projeto de reciclagem, pois inseri essas crianças numa visão de economia 

sustentável, contudo segundo o guia de coleta o descarte de baterias e pilhas feito 

de forma errada pode acarretar em inúmeras doenças. E, que esses materiais estão 

sendo descartados dentro de escolas de educação infantil sendo extremamente 

perigoso para essas crianças, não devendo elas manipularem e nem mesmo 

armazenarem no pátio da escola esses objetos, pois isso poderia gerar, entre 

outros, um curto, um incêndio, ou, uma explosão. Então, solicitou que a Secretaria 

de Educação reveja esse programa dentro das escolas infantis. Após, falou sobre 

um Requerimento que fez, no Governo anterior, sobre qual destino era dado aos 

galhos das podas de arvores; e, que foi informado que havia um acordo, ou, um 

convenio entre a empresa que recolhia esses galos com o Executivo, onde a leva 

desses galhos seria trocado em leite para as crianças. Em aparte o Vereador 

Gilberto Carlos Mendes Gil disse que existia sim esse convenio entre a empresa que 

recolhia os galhos das podas e o Executivo, e o leite vinha como doação. Disse que 

esse convenio foi bom na época, pois atendeu a muitos munícipes. Assim como a 
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Multimistura, que era o leite para as crianças de baixo peso, e também parou de ser 

fornecida a mais de um ano. Em aparte o Vereador Mário Antonio Barros de Araújo 

também expressou suas idéias com relação ao acordo mencionado pelos 

vereadores acima. Retomando e finalizando as suas falas o Vereador Jader disse 

que esse programa do leite é um bom programa e deve continuar. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva que iniciou suas 

falas dissertando sobre alguns contratos de trabalho que foram interrompidos pelo 

Executivo, antes do prazo previsto, e sem o cumprimento dos devidos direitos 

trabalhistas. Disse que esta Casa não pode deixar que se furtem os direitos 

trabalhistas dessas pessoas que foram demitidas por apenas um telegrama. Disse 

que isso é inadmissível, visto que se tirou o sustento de centenas de pessoas e sem 

garantir os direitos trabalhistas, e isso é um desrespeito ao ser humano. Em 

seguida, leu um dos telegramas postado nos Correios pelo Executivo do qual 

informa a pessoa que ela estava sendo demitida. Então, solicitou que o jurídico 

dessa Casa prestasse um auxilio a essas pessoas para que elas saibam dos direitos 

trabalhistas que possuem, e para que a Casa pudesse intervir junto com essas 

pessoas para que elas tenham todos os seus direitos garantidos. Em aparte o 

Vereador Jader Maranhão disse que esse auxílio prestado por essa Casa será 

importantíssimo. O Presidente usou da palavra dizendo que essa Casa sempre 

apoiou a municipalidade. Disse que será feito um oficio ao Executivo assinado por 

todos os vereadores com relação a esse contrato, contrato esse, que existe posto 

que foi aprovado por essa Casa em dois mil e treze. E, de acordo com a resposta do 

Executivo, o jurídico da Casa estará disponível para apoiar com relação às questões 

trabalhistas, e se for dever que com certeza será cumprido pelo Executivo. Disse 

ainda que a Câmara fará o seu papel para que seja cumprida essa determinação. 

Após, parabenizou a Secretaria Municipal de Educação junto com a Comissão de 

Educação desta Casa que estiveram na reunião na quinta-feira passada para 

elaboração do Plano de Educação. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
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Gil que disse que esteve junto com o Vereador Mário conversando com a Secretária 

de Educação para passarem para Câmara todos os documentos expostos sobre o 

Plano Municipal de Educação para que todos os vereadores possam tomar 

conhecimento. Disse que será marcada uma reunião com a Secretária de Educação 

para discutirem a questão do Plano de Educação, a questão das obras nas escolas 

e das planilhas dessas obras. Após, o Presidente colocou sobre deliberação do 

Plenário a retirada do PL nº 100/2014 para que fosse melhor analisado, o qual foi 

aprovada por unanimidade. Disse também que as subvenções da festa do Rodolfo e 

da festa da Nossa Senhora da Piedade estarão sendo incluídas na Ordem do Dia de 

quarta-feira para serem apreciadas e aprovadas. Após, o Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Mário que disse que está sendo questionado sobre a obra de 

reforma das calçadas para acessibilidade. E, como presidente da Comissão de 

Obras solicitou que a Secretaria de Obras junto com o Executivo dessem prioridade 

nas obras da rodoviária, tanto das calçadas quanto dos banheiros. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Amilton que também se pronunciou 

com relação à reforma das calçadas. E, disse que os vereadores devem se informar 

quais são as empresas que estarão fazendo essas reformas. Após, o Presidente 

retomou na palavra se reportando aos professores dizendo que será marcada uma 

reunião, e que está aguardando a agenda da juíza, com a juíza, com representantes 

do Executivo, representantes do sindicato, advogados que representaram os 

professores, e com Legislativo para que se pronunciem com relação a isso. Falou 

também, que nessa semana haverá uma reunião com os ACS’s e Agente de 

Endemias para discutir o piso salarial. Passou-se a Ordem do dia: em segunda 

discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 42/2015 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 34/2015 de autoria do Vereador Jader Maranhão, que foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 35/2015 de 

autoria da Comissão de Saúde, que foi aprovado por unanimidade; em única 
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discussão e votação o Requerimento nº 36/2015 de autoria da Comissão de Saúde, 

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

nº 37/2015 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 38/2015 de 

autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que foi aprovado por unanimidade. Após, 

o Presidente colocou sob deliberação do Plenário os Requerimentos de justificativa 

de ausência a Sessão dos Vereadores Marcelo José Estael Duarte, Gilberto 

Salomão Filho, e André Lopes Joaquim, que foram aprovados por unanimidade. O 

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

realizar-se no dia vinte e sete de maio de dois mil e quinze às dezoito horas. Nada a 

mais para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Primeiro 

Secretario e pelo Presidente após a aprovação do Plenário.  

 

 

 

 

                Marcelo José Estael Duarte                                       Anísio Coelho Costa 
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