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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE  E OITO DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUATORZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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 dez horas a Sessão Extraordinária para tratar sobre:  

“Julgamento do Relatório Final do Processo que apura as possíveis irregularidades 

conforme denuncia do Sr. Carmelino Rodrigues Muniz.” A Sessão foi Presidida pelo 

Vereador Robson Pinto da Silva e Secretariada pelo Vereador Anísio Coelho Costa. 

Havendo número Regimental o Presidente deu por aberta a Sessão, e dispensou a 

leitura da Ata da Sessão anterior. Após, concedeu a palavra ao Vereador Amilton Luiz 

Ferreira de Souza que pronunciou-se sobre a importância dos trabalhos, e disse que 

não acha justo como Relator antes da dar início a Sessão ficar tirando fotos com o 

denunciado. Em seguida, o advogado de defesa Dr. Victor Reder falou que deseja 

saber se houve o cumprimento do documento que chegou da juíza, no dia de ontem, 

sobre a execução do procedimento baseado no Decreto Lei 201/67, visto que viu que a 

Câmara não corrigiu nenhum tipo de nulidade, e por ser uma decisão judicial deve ser 

cumprida. Disse que no Relatório da CP constam vários momentos em que foi 

respeitado o direito a ampla defesa, contudo que este não foi seguido. Em seguida, 

usou da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que solicitou que a secretaria a 

doque ficasse sentada separada da plateia. O Presidente acatou a solicitação do 

Vereador Gil. Após, esclareceu que não deixa de atender a qualquer solicitação, e 

sempre procurou manter uma boa relação com o Executivo. Quanto à liminar, que 

sempre pediu aos colegas da CP que agisse em conformidade com a lei; e que não 

cabe ao Legislativo decidir, mas sim a Justiça Eleitoral decidir sobre o afastamento do 

Prefeito se ocorrer. Após, leu o Ofício nº 37 que ele próprio enviou a CP, na data de 
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ontem, juntamente com a Intimação seguida do pedido de liminar recebida da Juiza, 

assim, como leu a resposta da CP ao Ofício nº 37 da presidência desta Casa. Porém, 

disse que não veio nesta resposta, ao Oficio nº 37, a legalidade sobre a ocorrencia da 

Sessão de hoje. Após, leu o art. 5º, inciso V do Decreto Lei 201/67, e solicitou que os 

membros da CP confirmassem a Sessão de hoje para que conste em ata para mostrar 

que o Presidente desta Casa não tem qualquer autonomia sobre os trabalhos da CP. 

Usou da palavra o Vereador Amilton que disse não ter aqui um jurídico para debater 

com o advogado de defesa, Dr. Victor Reder, contudo o que receberam da juíza já foi 

respondido. E, que não foi citado o prazo solicitado pela juíza de quinze dias. Quanto a 

confirmação da Sessão Extraordinária de hoje, isso já consta em ata, foi gravado, e já 

encaminhado aos advogados do prefeito o dia das oitivas, cedendo o Plenário para o 

Executivo se pronunciar, pela procedência ou improcedência do pedido da CP. Então, 

não entende se a CP cometeu tantas irregularidades porque a juíza não concedeu a 

nulidade total da CP; e, que tem certeza que o discurso de defesa não mudará o 

pensamento dos vereadores, assim como a juíza também não o acatou, e disse que 

existem documentos que estão guardados porque não podem vim a público. E, que na 

qualidade de Presidente da Comissão de Saúde muitos documentos lhe foram 

negados, e só foram enviados quando criada a CP e a pedido desta. O Presidente 

concedeu a palavra ao Prefeito o qual disse que a CP está fazendo a sua parte, e que 

respeita muito os Srs. Vereadores, mas que quer ver a “coisa” mais concreta sobre o 

resultado dos trabalhos, então, que a CP diga “quem é o ladrão”. Que a CP identificou 

um erro de cento e quarenta mil reais pago pela prefeitura, mas que isso já foi 

resolvido. E, que está aqui para descobrir se houve realmente desvio de medicamentos 

e quem o fez porque as contas batem exatamente. O Presidente solicitou, pela ordem, 

para dar andamento dos trabalhos que o Prefeito fizesse seu pronunciamento no 

decorrer das duas horas destinadas a defesa. Após, concedeu a palavra aos membros 

da CP. Primeiramente, pronunciou-se o Vereador e Presidente da CP, Sr. Mário Antonio 
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Barros de Araújo, que disse que quanto ao item de ter sido aprovada a Sessão de hoje, 

todos os vereadores assinaram na Sessão do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil 

e quatorze; e, que essa Sessão não veio para “crucificar” o Dr. Salomão, e quer deixar 

claro que a CP trabalhou durante esses três meses com imparcialidade e respeitando 

cumprindo todos os prazos legais, e que nenhum dos vereadores pode se acovardar 

diante dos fatos apontados. Finalizou suas falas pedindo aos vereadores que fiquem 

em reflexão para que julguem junto a CP. O Presidente colocou para deliberação no 

Plenário o acesso da defesa a toda documentação do processo. Usou da palavra o 

Vereador Amilton que questionou o porquê da defesa solicitar acesso a todos esses 

documentos hoje, pois isso só ocorreria para atrapalhar os trabalhos da CP, visto que 

eles já obtiveram acesso a toda documentação do processo da denuncia. O Presidente 

em razão de já ter sido fornecida a cópia de todo processo a defesa não acatou o 

pedido de Vista da defesa em respeito aos trabalhos da CP, então, será dado 

prosseguimento com a Sessão. Pois, deveria ter sido protocolado nesta Casa essa 

solicitação da defesa até a data de ontem e não hoje na Sessão de julgamento. Então, 

conforme o Decreto lei nº 201/67 fica determinado um tempo de quinze minutos para o 

vereador que quisesse se pronunciar sobre o processo. Após, o Presidente concedeu a 

palavra, por quinze minutos, ao Vereador Amilton que iniciou seu pronunciamento 

dizendo que o processo foi muito discutido, e que esse é o tramite normal; que 

acompanhou todo o processo da CP e encaminhou a todos os vereadores uma planilha 

que representa o que continha nas notas fiscais. Disse que nestas constam notas que 

foram dadas entradas, mas não foram dadas saídas, assim como o que ocorreu com os 

remédios. Que a CP tem todas essas notas e é onde foram encontradas todas as 

irregularidades, sendo documentos entregues pela Secretaria de Saúde. Então, que o 

Prefeito recorra depois se ele não tiver culpa porque ele é quem é o ordenador das 

despesas do município. Que a política do município tem que ser mudada e se ele 

estiver errado que também irá pagar, e para que o Sr. Prefeito recorra a justiça. Disse 
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que nunca desrespeitou o Prefeito e que na CP não chamou ninguém de “ladrão”. Que 

já teve suas duvidas tiradas e verificou falhas nos documentos, e que estes serão 

encaminhados as pessoas competentes. Falou que está cobrando do Prefeito quanto a 

administração do município, e que está fazendo o seu papel de fiscalizador, não 

querendo saber da vida pessoal do prefeito, pois isso não é uma perseguição política. 

Após, usou da palavra o Vereador Mário que disse que sempre respeitou o Dr. 

Salomão, mas que quer chamar a atenção dos funcionários da saúde e dos munícipes 

quanto aos dois milhões e quinhentos mil de crédito que existia, em torno, no caixa na 

prefeitura quando Dr. Salomão assumiu, e o déficit anual, que foi apresentado na 

prestação de contas, de três milhões e cem mil reais totalizando os quatro milhões de 

hoje. Que não admite que ninguém se utilize da saúde para se promover e alcançar um 

cargo público, visto que é com dinheiro público. Em seguida, falou sobre a ausência de 

medicamentos enquanto a receita é de quatro milhões. Encerrou suas falas dizendo 

que dará seu voto dentro da razão e espera o entendimento dos demais vereadores 

para que estes reflitam sobre seus votos. Em seguida falou o Vereador Anísio Coelho 

Costa se reportando ao advogado de defesa dizendo que não é de estar indo ao 

gabinete do prefeito porque sua função é de fiscalizar, e o Prefeito sabe das suas 

conquistas, como por exemplo, aquisição de um ônibus, e junto com os vereadores 

conseguiu com o Secretario de Estado Afonso Monnerat o Programa Estrada da 

Produção do Governo do Estado e a chegada de uma van para o transporte de 

pacientes. Disse também, que o valor anual de três milhões e cem mil de déficit num 

montante de quatro milhões e quinhentos mil da arrecadação mensal, e, deixar um 

orçamento faltante é caso de má administração e planejamento o deixando abismado. 

Falou também sobre o Sr. Carlos Henrique Andrade, ex Secretario de Saúde e 

funcionário público do município, ser sócio de uma farmácia fornecedora de 

medicamentos para o município, isso coletado em depoimento ontem pela Sra. Daniele. 

Sequencialmente, leu a entrada e saída de alguns medicamentos que estavam no 
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Relatório. Após, usou da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil que 

pronunciou-se com relação ao seu pedido de Vista. Disse que participou da oitiva das 

testemunhas e que nenhuma delas disse que algum dos vereadores tinha sido 

impedido de entrar na Secretaria de Saúde. Sobre o Relatório da CP o que o deixou 

atento foi que o denunciante em todo momento não esteve presente, além dele apenas 

levantar suspeitas de possíveis desvios de medicamentos, mas em nenhum momento 

acusa o Dr. Salomão. Falou sobre a imprudência do afastamento, e finalizou suas falas 

fazendo a leitura de um texto que escreveu. O Presidente parabenizou o trabalho da CP 

e disse ser uma função árdua julgar, e para que todos possam estar atentos a ampla 

defesa, também para que a platéia não se manifeste. Que hoje não será julgada a 

pessoa do Salomão, mas dele como administrador municipal. Que tem certeza que a 

CP fez o melhor trabalho possível e que hoje tem que se chegar a uma conclusão sobre 

todos os fatos. O Presidente suspendeu a Sessão por quinze minutos para que após a 

defesa fizesse o seu pronunciamento. Retomando a Sessão o Presidente concedeu a 

palavra a defesa. Pronunciou-se o Sr. Prefeito falando das reformas feitas no Hospital 

Antonio Castro, assim como do aumento da receita destinada a este município com 

oitenta mil a mais em doze meses o que equivale a um milhão. E, com relação aos 

quatro milhões e novecentos mil reais é só acompanhar a prestação de contas da 

Dorothea que está correta. Com relação a falta de medicamentos, que isso tem ocorrido 

nos outros municípios também, e que essa acusação é sem nexo, sem fundamento. 

Falou sobre suas obras feitas em um ano de administração dizendo que o serviço foi 

feito e o dinheiro investido. Disse que o município não aumentou a arrecadação e que 

teve que desviar outras verbas para a saúde. Finalizou explicando que tinha que se 

retirar para ver o filho que estava no hospital tendo uma crise compulsiva, mas que é 

uma pessoa instruída e que isso não irá parar por aqui, então, para que a Câmara tome 

a atitude correta. Em seguida, falou o advogado de defesa, Sr. Victor Reder, que pediu 

desculpas pela forma exaltada como o Prefeito discursou. Contudo, que iria se ater aos 
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fatos, e, com relação a Farmácia São Luiz, esta deu um desconto de 38,10% e todas as 

notas fiscais apresentadas no processo apresentam esse desconto, então, esse 

argumento que a farmácia não tem condições de fazer esse desconto é um absurdo. 

Após, leu parte do processo em que alega que algumas datas estão incorretas; e, disse 

que o Sr. Duilio não assinou nenhuma nota fiscal após dezoito de outubro de dois mil e 

treze, data da sua exoneração. Após, solicitou ao Presidente da Casa para que fizesse 

a leitura da Portaria da exoneração do Sr. Duilio. Após, disse que no inicio da Sessão 

requereu que fosse apresentado o Relatório dos pacientes atendidos com os 

medicamentos, Relatório que contem cinco mil paginas, e, por não poder mencionar o 

nome completo dos pacientes utilizará só o primeiro nome do paciente e o nome do 

medicamento para demonstrar as incorreções que existem nele. Após, fez a 

comparação de alguns erros do Relatório com a presidência da Casa. Disse que não 

lançar mão desses documentos que estão num cofre é um absurdo. Em seguida, falou 

sobre os valores do empenho que constam no processo. E, que a Câmara se vale de 

um documento de um cidadão que não acompanha as audiências da Câmara, e que 

era uma denuncia para ser feita pelo relator, porém não foi porque este disse que não 

poderia votar, assim como consta em vídeo. Alegou vicio na formação da CP e que não 

há qualquer infração política aqui; que nas oitivas desta CP nenhuma das testemunhas 

de acusação falou mal do Prefeito; e, que o Prefeito não proibiu o acesso de nenhum 

vereador a Secretaria de Saúde estando esse Relatório eivado de mentiras. Após, falou 

sobre o relatado na oitiva pelo Sr Romito que disse que não tem remédio porque o 

município de Cordeiro não tem dinheiro, mas não é por desvio. Falou que pela 

descentralização o Prefeito não era para estar respondendo aqui, pois quem seria era o 

Secretário de Saúde. Em seguida, usou da palavra o Vereador Amilton que disse que 

as planilhas foram feitas em cima das notas fiscais da Farmácia São Luiz, e que estas 

foram todas analisadas e não ficaram presas num cofre, então, que o Relatório não é 

mentiroso. Retomando suas falas, o advogado de defesa, Sr. Victor Reder, disse que 
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uma injustiça está sendo feita, pois isso é um julgamento político de infrações político 

administrativas e que não vê nenhuma. O Presidente fez uso da palavra e vez alguns 

questionamentos ao Sr. Victor Reder quanto ao valor excedente citado no Relatório da 

CP. O advogado respondeu que esse valor não está correto e leu a documentação que 

comprova o erro, e disse que esse valor excedente foi uma confusão da CP. Após, 

usou da palavra o Vereador Anísio que questionou a falta de conhecimento da 

Secretaria Municipal de Saúde quanto a esse valor; e, que a CP não procedeu de 

maneira equivocada, pois seguiu conforme disposto no ofício oriundo da Secretaria 

Municipal de Saúde que veio com esse valor. Após, usou da palavra o Vereador Mário 

que disse que reconhece o problema com a saúde é a nível nacional, contudo que a CP 

tem os recibos; disse também, que existem documentos sigilosos nestas planilhas. E, 

documentos que foram solicitados por essa Casa foram protelados enquanto o 

Legislativo sempre esteve pronto para aprovar os projetos de lei do Executivo. E, 

perguntou ao advogado de defesa, Sr. Victor Reder, como ele que não depende do 

Sistema Único de Saúde pode atribuir a falta de respeito a um cidadão carente quando 

ocorre o extravio de um exame. O advogado respondeu que a falta de medicamento é 

em razão da falta de recurso financeiro. Após, usou da palavra o Vereador Gilberto 

Salomão Filho que disse discordar da alegação do município ser pobre para compra de 

medicamentos, já que dinheiro para fazer festas ele tem. Após, o advogado, Sr Victor 

Reder, disse que ninguém pode criticar isso porque ao final todos participam das festas, 

além de ser um direito ao lazer. Em resposta o Vereador Gilberto disse que discorda 

com relação aos shows porque dispensa licitação e é aí que as “coisas” acontecem. 

Finalizando suas falas o Advogado, Sr. Victor Reder, pediu a revogação da Resolução 

nº 39/2012 que lhe concedeu Título de Cidadão Cordeirense dada pelo ex Vereador 

Júlio André Siqueira Vieitas; e, disse que o embate não acabou aqui, pois continuará no 

judiciário. Em seguida o Presidente questionou até que ponto o advogado da CP está 

preocupado com a integralidade moral da Câmara quando ocorreu o pedido de 
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afastamento do Sr. Prefeito, pois foi neste caso um erro da CP. Ato continuo passou-se 

ao julgamento que de acordo com o artigo V, inciso VI do Decreto Lei nº 201/67 

concluída a defesa proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem infrações 

articuladas na denuncia. Em única discussão o inciso II do art. 4º do Decreto Lei nº201 

– Impedir o exame de livros, folhas de pagamentos e demais documentos que devam 

constar nos arquivos da prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços 

municipais por comissão de investigação (Comissão de Saúde da Câmara) da Câmara 

ou auditoria, regularmente instituída, passou-se a votação nominal. O Presidente 

convidou o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza para que desse seu voto, o qual 

votou favoravelmente; o Presidente convidou o Vereador Mário Antonio Barros de 

Araujo para que desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o Presidente convidou o 

Vereador Marcelo José Estael Duarte para que desse seu voto, o qual votou 

favoravelmente; o Presidente convidou o Vereador Silênio Figueira Graciano para que 

desse seu voto, o qual deu seu voto contrário; o Presidente convidou o Vereador 

Elielson Elias Mendes para que desse seu voto, o qual deu seu voto contrário; o 

Presidente convidou o Vereador Jader Maranhão para que desse seu voto, o qual votou 

favoravelmente; o Presidente convidou o Vereador Gilberto Salomão Filho para que 

desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o Presidente convidou o Vereador André 

Lopes Joaquim para que desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o Presidente 

convidou o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil para que desse seu voto, o qual deu 

seu voto contrário; o Presidente convidou o Vereador Anísio Coelho Costa para que 

desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o Presidente também pronunciou o seu 

voto, o qual votou favoravelmente. Em única discussão o inciso III do art. 4º do Decreto 

Lei nº201 – Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de 

informações da Câmara, quando efeitos a tempo e em forma regular, passou-se a 

votação nominal. O Presidente convidou o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza 

para que desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o Presidente convidou o 
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Vereador Mário Antonio Barros de Araujo para que desse seu voto, o qual votou 

favoravelmente; o Presidente convidou o Vereador Marcelo José Estael Duarte para 

que desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o Presidente convidou o Vereador 

Silênio Figueira Graciano para que desse seu voto, o qual deu seu voto contrário; o 

Presidente convidou o Vereador Elielson Elias Mendes para que desse seu voto, o qual 

deu seu voto contrário; o Presidente convidou o Vereador Jader Maranhão para que 

desse seu voto, o qual deu seu voto contrário; o Presidente convidou o Vereador 

Gilberto Salomão Filho para que desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o 

Presidente convidou o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil para que desse seu voto, o 

qual deu seu voto contrário; o Presidente convidou o Vereador André Lopes Joaquim 

para que desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o Presidente convidou o 

Vereador Anísio Coelho Costa para que desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o 

Presidente também pronunciou o seu voto, o qual votou favoravelmente. Em única 

discussão o inciso VIII do art. 4º do Decreto Lei nº 201 omitir-se ou negligenciar na 

defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração 

municipal, passou-se a votação nominal. O Presidente convidou o Vereador Amilton 

Luiz Ferreira de Souza para que desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o 

Presidente convidou o Vereador Mário Antonio Barros de Araujo para que desse seu 

voto, o qual votou favoravelmente; o Presidente convidou o Vereador Marcelo José 

Estael Duarte para que desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o Presidente 

convidou o Vereador Silênio Figueira Graciano para que desse seu voto, o qual deu seu 

voto contrário; o Presidente convidou o Vereador Elielson Elias Mendes para que desse 

seu voto, o qual deu seu voto contrário; o Presidente convidou o Vereador Jader 

Maranhão para que desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o Presidente 

convidou o Vereador Gilberto Salomão Filho para que desse seu voto, o qual votou 

favoravelmente; o Presidente convidou o Vereador André Lopes Joaquim para que 

desse seu voto, o qual votou favoravelmente; o Presidente convidou o Vereador 
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Gilberto Carlos Mendes Gil para que desse seu voto, o qual deu seu voto contrário; o 

Presidente convidou o Vereador Anísio Coelho Costa para que desse seu voto, o qual 

votou favoravelmente; o Presidente também pronunciou o seu voto, o qual votou 

favoravelmente. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamou 

imediatamente o resultado e fez lavrar a ata que consignou a votação nominal de cada 

infração, e, como houve condenação será expedido o Decreto Legislativo competente 

de cassação do mandato de Prefeito. O Presidente encerrou a Sessão Extraordinária 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia dez de março 

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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