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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO DE DOIS 

MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quinze dias do mês de junho 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 José Estael Duarte. Faltou o Vereador André 

Lopes Joaquim. 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. 

Em seguida, pediu um minuto de silêncio pelo falecimento do filho do Sr. Ademir Daudt, 

ex-vereador desta Casa, e também pelo falecimento do Sr. Juarez Pinheiro. Após, 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente do dia, que constou: 

Pareceres ao Projeto de Lei nº 52/2015 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências”; Projeto de Lei 

nº 57/2015 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Abertura de crédito 

especial em favor do FMDCA na Unidade Gabinete do Prefeito”; 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 

enviados aos jornais ou diários oficiais”; Projeto de Lei nº 55/2015 de autoria do 

Vereador Marcelo Sardinha, que dispõe sobre “Institui a Semana da água no município 

de Cordeiro e dá outras providências”; leitura e pareceres ao Projeto de Resolução nº 

07/2015 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “Altera a Comissão Temporária 

de Agricultura, Indústria e Comércio da Câmara Municipal de Cordeiro na forma que 

dispõe”; Requerimentos nº 45 e 46/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada 

Cabral Menezes; Requerimentos nº 47 e 48/2015 de autoria da Comissão de Saúde; 

Requerimento nº 50/2015 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil; 
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Requerimento nº 51/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicação nº 

94/2015 de autoria do Vereador Marcelo Sardinha; Ofício nº 311/2015 do Poder 

Executivo; Ofício s/nº do Conselho Municipal de Saúde; Ofício nº 243/2015 da 

Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, da ALERJ. O 

Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra a Vereadora 

Jussara, que iniciou seu pronunciamento agradecendo os Srs. Afonso Monnerat e 

Sávio Monnerat e a Sra. Janaína Costa, irmã do Presidente desta Casa, por terem 

atendido todas as ligações que a Vereadora fez solicitando uma transferência para seu 

filho, e por terem sido incansáveis em atendê-la. Falou a respeito de muitos problemas 

que estão ocorrendo no Hospital Antônio Castro, entre eles, a falta de Raio X, que 

precisa ser consertado, pois os pacientes estão sendo encaminhados para realizar o 

exame no município de Cantagalo. Disse que não põe a culpa nas últimas 

administrações do Hospital, pois não tiveram tempo para resolver esse problema, no 

entanto, disse que o Prefeito teve tempo suficiente para resolvê-lo. Mencionou que a 

Comissão de Saúde fez requerimento questionando o motivo pelo qual não estão sendo 

realizadas cirurgias eletivas, as quais são de responsabilidade do Prefeito, e citou 

também o desaparecimento de um autoclave, que foi para conserto há mais de seis 

meses e ninguém sabe por que este aparelho não volta para o Hospital. Manifestou sua 

indignação com as respostas do Executivo, por isso está reiterando o requerimento 

sobre a insalubridade dos funcionários da saúde, visto que na resposta do primeiro 

requerimento, o Prefeito alegou que estava aguardando o impacto financeiro sobre a 

folha de pagamento; o que não seria justificativa, já que a insalubridade é lei e deve ser 

cumprida, ou seja, o Prefeito tem que pagar. Outro assunto abordado pela Vereadora 

foi sobre uma indicação de sua autoria para instalação de câmeras de segurança nas 

creches do município, e, segundo a resposta do Executivo, ainda será solicitado à 

Secretária de Educação que faça um levantamento para ver se é viável, e se será 

possível ou não atender a esta Indicação. Lembrou também outra indicação que fez 

para a quadra do Bairro Lavrinhas, na qual solicitou a limpeza da quadra e um 
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bebedouro para as crianças e adolescentes que praticam esportes no local; bem como 

a colocação de telas, pois está havendo uma infestação de pombos. E ficou espantada 

com a resposta do Executivo, onde afirmam que a colocação de telas já está sendo 

realizada; o que não é verdade, pois, até o momento, nada foi feito. E, em relação ao 

bebedouro, o Executivo nada respondeu. Falou da obra no Campanate, que o Prefeito 

havia prometido, porém, a obra foi iniciada e não foi finalizada. Em aparte, o Vereador 

Amilton Biti também se queixou dos requerimentos que não têm resposta. Disse que 

não entende por que os exames de raio x estão sendo feitos no município de 

Cantagalo, já que a Climagem tem convênio com a Prefeitura, e, embora esta empresa 

não tenha pegado a parte de raio x, poderia estar realizando os exames, a fim de evitar 

que os pacientes se dirijam a outro município. Retomando a palavra, a Vereadora 

Jussara afirmou que os exames de raio x  realizados em Cantagalo, não estão sendo 

feitos de graça, além disso, o Hospital possui funcionários competentes para realizar 

esses exames, e que, com certeza, fica muito mais barato consertar ou comprar uma 

reveladora nova do que pagar para fazer esses exames em outro local. Em aparte, o 

Vereador Amilton Biti relembrou o requerimento da Comissão de Saúde solicitando 

esclarecimentos a respeito do aumento de salário dos agentes de saúde, e o Executivo 

respondeu que estão aguardando a regulamentação da lei, o que precisa ser resolvido 

logo, pois outros municípios já regulamentaram essa lei e os agentes de saúde já 

começaram a receber. Em aparte, o Vereador Jader disse que pode estar acontecendo 

com o raio x do Hospital a mesma coisa que aconteceu com o laboratório que 

funcionava na Secretaria de Saúde, ou seja, decidiram deixar o serviço parado na 

intenção de privatizar. Seria um esquema para justificar a privatização do serviço. Disse 

que o Hospital não pode ficar um dia sequer sem o aparelho de raio x, e isso nunca 

aconteceu quando ele foi Presidente do Hospital. Relatou que o Executivo encontra 

tempo para fazer licitação para a Exposição e não encontra tempo para fazer a licitação 

dos remédios, da merenda escolar ou para o conserto do raio x. Mencionou os 

requerimentos que foram feitos solicitando esclarecimentos a respeito da intervenção 
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no Hospital, e que o Executivo não responde, e isso é uma falta de respeito com a 

população. Em aparte, o Vereador Mário disse que se o Hospital já tem um contrato 

com o Executivo, poderia haver um acordo entre o Executivo e a Climagem para que 

esta realizasse os exames de raio x em caso de emergência. Disse também que o 

Executivo precisa ter uma palavra só e cumprir o que fala, pois não pode brincar com a 

saúde e com o município. A Vereadora Jussara disse que o Prefeito deveria ter feito 

esse acordo com a Climagem há dez dias atrás, quando o aparelho deu defeito, além 

disso, ele já teve tempo suficiente para consertar o aparelho. Em relação às respostas 

que vêm do Executivo, disse que, mesmo que não tenha sido o Prefeito que as redigiu, 

mas foi ele que assinou, portanto, é dele a responsabilidade. Afirmou que o salário dos 

funcionários do Hospital está sendo pago com quase trinta dias de atraso, apesar de o 

Prefeito ter prometido que iria adiantar um pouco os pagamentos até acertar, mas não 

adiantou. E encerrou solicitando que o Prefeito indique um líder de governo, pois não 

tem a quem se reportar para que traga as respostas para esta Casa. O Presidente, 

usando a palavra, também questionou a falta de um líder de governo para levar as 

reivindicações ao Executivo, e mencionou que o Dr. Milton está saindo da rede 

municipal de saúde, que ficará com menos um médico, o que gera mais uma 

preocupação. Usou da palavra o Vereador Robson dizendo que não fica surpreso com 

as atitudes do atual Prefeito, pois o mesmo mentiu, na Tribuna desta Casa, com relação 

aos atos da Exposição Agropecuária, pois foram gastos um milhão e novecentos mil 

reais dos cofres públicos do município, com a festa. Disse que se a Câmara não tem 

um líder de governo é porque nenhum vereador confia no atual Prefeito, pois ele não 

tem palavra, nem comprometimento com a verdade, e acha que pode passar por cima 

de todos, fazendo o que ele quer. Disse que o Prefeito não coloca as informações 

corretas no portal da transparência, mas apenas o que lhe convém, pois se todas as 

informações constassem no site da Prefeitura, não haveria a necessidade de os 

Vereadores fazerem requerimentos. Isso porque o Prefeito não tem comprometimento 

com a moral política e com a verdade, visto que é um Prefeito cheio de esquemas, que 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

5 

favorece as empresas que quer e da forma que quer. Falou também que apesar da 

intervenção no Hospital, os problemas continuam: o raio x está quebrado; os salários 

dos funcionários continuam atrasados; não foi feita nenhuma reforma nas enfermarias e 

nem no centro cirúrgico. E já que o município interveio na administração do Hospital, 

deve fazer o que é devido, ao invés de ficar fazendo festa. Falou que o Prefeito mentiu 

a respeito dos salários dos agentes de saúde e que até agora não teve nenhuma 

conquista desse governo para o município, a não ser a aquisição dos veículos. E 

questionou por que não há transparência em todos os atos do Executivo. Por isso 

sugeriu até a abertura de uma CPI para investigar as questões da saúde e do Hospital, 

já que o Prefeito não envia as informações a esta Casa e continuam as mesmas 

mazelas do governo anterior. Sugeriu também que os responsáveis pelas licitações da 

Prefeitura sejam convocados para vir a esta Casa e dar os esclarecimentos 

necessários. Da mesma forma, que sejam convocados todos os envolvidos na 

realização da Exposição, para esclarecer como será realizada a festa. E também 

solicitou que o Executivo indique um líder de governo o mais rápido possível. Relatou 

que, de acordo com o portal da transparência do Governo Federal, até o mês de maio 

deste ano, o município recebeu do Governo Federal, a quantia de oito milhões e 

trezentos e cinqüenta mil reais, sendo um milhão e duzentos e oitenta e um mil reais 

para procedimentos hospitalares de alta e média complexidade, e questionou onde teria 

sido investido esse dinheiro, pois nem cirurgias eletivas estão sendo realizadas no 

município. Afirmou que nada que o Prefeito falou nesta Casa até hoje foi coerente com 

suas atitudes. Em aparte, o Vereador Mário disse que é sobre isso que ele vem 

chamando a atenção, que deve haver uma só palavra, e que o Prefeito precisa 

entender que essa Câmara é atípica e que não mede esforços. O Presidente informou 

que, como Presidente do Legislativo, se reportou ao Prefeito questionando sobre a 

entrega dos medicamentos pela empresa de Caxias, e relatou que ficou abismado por 

não ter sido contratada a segunda empresa que ganhou o certame licitatório, a qual é 

do município de Cordeiro. Disse que em nosso município tem empresas que 
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conseguem exercer todas as funções que estão sendo executadas, principalmente a 

obra das calçadas, pois temos construtoras aqui no município que podem executar 

esse serviço, por isso não vê necessidade de contratação de empresa de fora, e este 

recurso poderia ficar dentro do nosso município. Informou também que, em relação à 

empresa de Caxias que ganhou a licitação dos remédios e que não estava fazendo a 

entrega, o Prefeito alegou que não poderia contratar a segunda empresa vencedora e 

abriu um novo processo licitatório para entrega dos medicamentos que estavam em 

falta. Disse que esta Casa está sempre cumprindo a lei da transparência, divulgando 

todos os atos praticados pelo Legislativo, e que esta Câmara é atuante. Em relação à 

Exposição, afirmou que é contra o gasto de qualquer recurso do município com a festa, 

além dos cem mil reais, devido à situação em que o município se encontra. Usou da 

palavra o Vereador Jader Maranhão falando da necessidade do Executivo vir a esta 

Casa e prestar os devidos esclarecimentos a respeito da Exposição, e relembrou que o 

governo anterior compareceu a esta Casa antes da realização da festa para dar 

explicações a respeito do evento. Disse que esse governo precisa ter respeito pela 

população de Cordeiro, e vir a esta Casa explicar o que está sendo feito, pois se a festa 

for terceirizada é preciso que passe pela aprovação da Câmara. Relatou também que a 

saúde está muito mal administrada, e que é preciso fiscalizar a intervenção do 

Executivo no Hospital, por isso faz-se necessária a realização de uma audiência, com 

urgência. O Presidente então determinou a realização de uma reunião para tratar do 

assunto, com a presença de todos os Vereadores, o Prefeito, o Secretário Municipal de 

Saúde, o Presidente do Hospital Antônio Castro e o Presidente do Conselho 

Deliberativo do Hospital, na terça-feira, dia vinte e três de junho, às quatorze horas. 

Retomando a palavra, o Vereador Jader reiterou as palavras do Vereador Robson, que 

em todas as sessões são tratados os mesmos assuntos, porém, nada muda. E disse 

que o governo é que precisa mudar suas ações e tomar as providências cabíveis. 

Reclamou das condições do Posto de Saúde do Manancial, dizendo que a Prefeitura 

recebe, todos os meses, do Governo Federal, recursos para prestar atendimento à 
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população, nos PSF’s. Usou da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil, que se 

pronunciou a respeito de sua preocupação com a situação das associações de 

moradores, e como a atuação dessas associações pode ajudar o município, por isso, 

solicitou aos presidentes das associações que procurem a Câmara para regularizar a 

situação das mesmas. Falou da UBS do Retiro Poético, sugerindo que os agentes de 

saúde possam dar uma atenção especial às pessoas que não têm condição de se 

dirigirem até a UBS. Em aparte, a Vereadora Jussara esclareceu que o agente de 

saúde não pode fazer esse tipo de trabalho, sendo incumbência da enfermeira, porém, 

a Secretaria de Saúde não tem carro para a enfermeira e nem para o médico fazerem a 

VD (visita domiciliar), além disso, o Retiro Poético é um bairro muito grande, por isso 

não tem condição de se realizar visitas a todos os acamados, a pé. Em aparte, o 

Presidente disse que acredita que, em breve, a questão das VD’s será solucionada, 

devido à aquisição dos novos veículos. Em aparte, o Vereador Amilton Biti mencionou 

que a Comissão de Saúde fez visitas a todas as UBS’s, e fez uma indicação ao 

Executivo solicitando um veículo para transportar a enfermeira até o local da pessoa 

acamada, e está aguardando um retorno do Executivo. Em aparte, o Vereador Robson 

disse que as VD’s não estão sendo realizadas por falta de comprometimento do 

Executivo, já que esta Casa doou dois veículos semi-novos ao Executivo, tendo ficado 

acordado que os veículos seriam para as UBS’s realizarem as VD’s, no entanto, o 

Prefeito direcionou um dos veículos para uso exclusivo do seu gabinete, deixando a 

população sem o atendimento necessário. O Presidente colocou sob deliberação do 

Plenário a prorrogação da sessão por trinta minutos, que foi aprovada por unanimidade. 

Retomando a palavra, o Vereador Gil se queixou que o Executivo não atende às 

indicações e requerimentos desta Casa. Relatou também que os balancetes não estão 

sendo enviados a esta Casa. Em aparte, o Vereador Amilton Biti esclareceu que a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação fez requerimento solicitando ao Executivo 

que enviasse os balancetes de janeiro a abril deste ano, mas, até o momento, nenhum 

balancete chegou a esta Casa. Em aparte, o Presidente relatou que a prestação de 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

8 

contas do Executivo, do ano de 2014, que deveria ser enviada até o dia quinze de abril, 

ainda não havia sido enviada ao TCE. O Vereador Gil, retomando a palavra, falou 

também dos sete veículos que foram comprados pelo Executivo, dizendo que eram, na 

verdade, dez carros no orçamento. O Presidente afirmou que esteve presente na 

licitação dos veículos e que realmente foram somente sete. O Vereador Gil também se 

pronunciou sobre os valores que foram gastos na Exposição, pois o Prefeito disse que 

gastou um milhão e oitocentos mil reais, no entanto, observando a planilha, é possível 

constatar que foram gastos, na verdade, dois milhões e quatrocentos mil reais. E 

questionou a Comissão de Promoções e Eventos se já existe alguma resposta do 

Carnaval. O Vereador Amilton Biti respondeu que fez requerimento solicitando as 

informações do Carnaval e está aguardando a resposta. Encerrando seu 

pronunciamento, o Vereador Gil agradeceu o convite do Colégio CELC e se desculpou 

por não ter podido comparecer ao evento. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, 

que constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 52/2015 

de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em redação final 

o Projeto de Lei nº 52/2015 de autoria do Poder Executivo. Usou da palavra o 

Presidente, parabenizando a Comissão da Secretaria Municipal de Educação pela 

elaboração do PME. E colocou em única votação o Projeto de Lei nº 52/2015 de autoria 

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

o parecer ao Projeto de Resolução nº 07/2015 de autoria da Mesa Diretora, que foi 

aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Resolução nº 07/2015 de 

autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 45/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

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

Requerimento nº 46/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, 

que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 

47/2015 de autoria da Comissão de Saúde, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 48/2015 de autoria da Comissão de 
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Saúde, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 50/2015 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 51/2015 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente colocou sob deliberação do Plenário o Requerimento de justificativa de 

ausência à sessão do Vereador Marcelo Sardinha, que foi aprovado por unanimidade, e 

passou os trabalhos para o Vice-Presidente, Vereador Gilberto Salomão Filho, o qual 

colocou sob deliberação do Plenário o Requerimento de justificativa de ausência à 

sessão do Vereador Anísio Coelho Costa, que foi aprovado por unanimidade. Antes de 

encerrar a sessão, o Presidente parabenizou o Vereador Robson pelo seu casamento e 

encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no 

dia dezessete de junho de dois mil e quinze 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. 
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