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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA ONZE DE MAIO DE DOIS 

MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos onze 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 José Estael Duarte, faltaram os Vereadores 

André Lopes Joaquim, e Mário Antônio Barros de Araújo. 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 

42/2015 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A abertura de crédito 

suplementar para o orçamento geral do município de Cordeiro e dá outras 

providências”; Requerimento nº 26/2015 de autoria do Vereador Jader Maranhão; 

Requerimento nº 27/2015 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte; 

Requerimento nº 28/2015 de autoria da Comissão de Saúde; Requerimento de 

justificativa de ausência do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Requerimento 

de justificativa de ausência do Vereador Anísio Coelho Costa; Requerimentos de 

justificativa de ausência do Vereador Marcelo José Estael Duarte; Indicação nº 

68/2015 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte; Indicação nº 72/2015 

de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicação nº 73/2015 de 

autoria da Comissão de Saúde; Indicação nº 74/2015 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Indicação nº 75/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva; Ofício nº 19/2015 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca. 
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Após, o Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra o 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que iniciou o seu pronunciamento 

discorrendo sobre o dever do vereador como político, e que desde o seu primeiro 

dia como vereador vem se desgastando com os problemas da saúde no município; 

contudo, que irá continuar fazendo o seu papel de fiscalizar como vereador, e 

declarou a sua indignação como Presidente da Comissão de Saúde. Disse que o 

hospital está sem a vacina hepatite B, e que os recém-nascidos devem tomar essa 

vacina no próprio hospital, no entanto ela só está disponível no posto de saúde. Que 

uma criança necessitou tomar essa vacina e só conseguiu tomá-la no posto de 

saúde através da sua intervenção como vereador. Questionou ainda a dificuldade 

para marcação de consulta com pediatra para os recém nascidos. Disse que atender 

um munícipe é dever do município, e não um dever do vereador, visto que dessa 

forma é politicagem barata. Após, falou sobre sua Indicação lida no expediente da 

Sessão com relação aos PSF’s. Em seguida, disse que o município hoje está parado 

e citou a falta da gasolina para os carros que buscam as crianças para as escolas, a 

falta de comida para os trabalhadores da prefeitura, e falou ainda que ouviu boatos 

sobre a exposição que já estaria sendo projetada e que irá ser paga. Contudo, com 

relação à exposição, isso não ocorrerá com o dinheiro dos cofres públicos até que 

os problemas com a saúde sejam resolvidos. Após, falou sobre o Requerimento da 

Comissão de Saúde para o Executivo com relação à correção do salário dos ACS’s. 

Após, falou sobre um ofício emitido por essa Casa na data de seis de maio de dois 

mil e treze, do qual solicitava ao Diretor Presidente da CEHAB a cessão de um 

terreno no bairro Retiro Poético para que fosse sede da associação de moradores 

deste mesmo bairro. E, esse ofício foi reiterado por esta Casa ao Secretario de 

Habitação, da época, no dia vinte e dois de agosto. Contudo, disse que observou 

que esse terreno estava sendo preparado para ser cercado pelo ex-vereador desta 
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Casa, e que assinou na época o oficio que solicitava a cessão do mesmo, o Sr. 

Furtuoso da Conceição, que alegou que esse terreno era dele. Então, disse que 

tirou fotos para comprovar essa situação, e que entrou em contato com o Sr. 

Heráclito, que é do órgão de Posturas do município. E, solicitou um oficio, assinado 

por todos os vereadores, direcionado ao Secretario de Habitação do Estado para 

que este dê informações sobre a quem pertence esse terreno. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador inscrito Jader Maranhão que questionou a situação 

dos professores, e disse que o Executivo teria que fazer um documento, por escrito, 

dizendo quais são as ações que pretendem tomar com relação aos professores para 

que os vereadores possam intervir. Questionou também o Projeto de solicitação de 

suplementação de trinta e oito por cento, dizendo que para ele isso é um disparate, 

já que ainda há falta do gás no CAPS, de comida para os funcionários e do leite 

para as creches. E, tem que haver a apresentação da prestação de contas dizendo 

aonde o dinheiro foi gasto. Disse que até o momento não veio nenhuma prestação 

de contas do hospital. Solicitou que o procurador da Câmara pudesse analisar o 

quadrimestre do ano passado e do último quadrimestre apresentado pela prefeitura 

para que os vereadores possam fazer uma avaliação e um comparativo de quanto 

foi a arrecadação do mesmo período, no ano passado, e quanto foi nesse ano de 

dois mil e quinze. Após, pediu que a Comissão de Saúde fiscalizasse o CNES, no 

portal da transparência, pois existem dois funcionários da saúde que constam como 

ativos no mês de março, contudo não são mais funcionários. E, se consta nesta 

listagem de funcionários ativos, o Ministério da Saúde está pagando a prefeitura e 

isso é uma fraude. Em aparte do Vereador Amilton disse que a Comissão de Saúde 

pedirá informação ao Secretario de Saúde sobre essas informações. Retomando 

suas falas o Vereador Jader disse que a prefeitura e o Secretario de Saúde devem, 

então, em vista disso, colocar duas pessoas para trabalharem para melhoria da 
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saúde da população de Cordeiro. Disse que olhou no CNES, também, para saber se 

existem médicos recebendo ou outros funcionários, e neste consta no PSF do 

Manancial atendimento de dentista e médico, então se está recebendo por esses 

funcionários eles devem estar trabalhando neste PSF. Após, disse que a situação 

do Governo está muito complicada, e que quer explicações do Secretário de Saúde 

ou da Comissão de Saúde sobre o pagamento de um médico que não está 

trabalhando para esse PSF que não está funcionando. Disse que obvio que a culpa 

não é do Secretário, mas do Comandante e da forma como ele governa. Após, o 

Presidente pronunciou-se dizendo que foram sábias as falas dos vereadores, e que 

esta é a função do vereador: fiscalizar e cobrar. Então, pediu a Comissão de Saúde 

que fizesse esse oficio ao Secretario de Saúde para que possa esclarecer essa 

situação desses dois ex-funcionários que constam como ativos no CNES desde dois 

mil e treze, assim como a situação dos médicos do PSF do Manancial. Mas, que 

faça oficialmente para que possa estar embasado na lei. Após, mencionou a 

presença dos professores na Casa, e leu o Requerimento nº 25 que foi aprovado por 

essa Casa e todos os vereadores votaram favoráveis. Em seguida, leu outro 

Requerimento em que fez solicitações com relação à remuneração dos professores 

da rede pública municipal. Disse que esse documento é para se ter a real situação 

da decisão judicial tomada e do cumprimento desta. Após, solicitou as professoras 

para que se reportem ao advogado delas para marcarem uma reunião. Com relação 

ao terreno mencionado nas falas do Vereador Amilton, disse que se reportará ao 

Secretário Estadual de Habitação Bernardo Rossi para se ter uma resposta sobre a 

quem pertence esse terreno. Usou da palavra o Vereador Amilton pedindo para que 

se esse terreno não puder ser cedido para a Associação de moradores, então que 

seja cedido para alguém que precise e tenha feito o seu cadastro no social. 

Retomando suas falas, o Presidente discorreu com relação ao crédito suplementar 
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com a estimativa de vinte milhões, e disse que deve se saber de onde ele está 

tirando e para aonde estará alocando esse recurso. O presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva que perguntou ao Presidente se o 

Executivo está enviando o balancete bimestral. Em resposta ao Vereador Robson o 

Presidente disse que não, e que poderá se pronunciar na quarta feira sobre o que 

determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Após, o Presidente concedeu a palavra 

ao Vereador Amilton que falou que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

fará um ofício pedindo, até a presente data, o quanto a Câmara já aprovou de 

crédito suplementar para o Executivo, e com isso saber para que o Executivo quer 

esses trinta e oito por cento. Disse que a Comissão de Justiça acompanhará isso de 

perto, e que esse Projeto virá sim à Plenário para ser votado, mas de forma correta. 

Após, o Presidente voltou a se pronunciar falando que é justo o comparativo 

proposto pelo Vereador Jader dos dois quadrimestres. Posteriormente, discorreu 

sobre o relatório da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, lido no 

expediente da Sessão. E, solicitou a Comissão de Agricultura que, através desse 

ofício, enviado a essa Casa, que veja se realmente as ações que constam no 

relatório foram concretizadas. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Amilton 

Luiz Ferreira de Souza que sugeriu a Comissão de Agricultura que faça uma 

convocação ao Secretario para que ele possa vim até essa Casa prestar 

esclarecimentos. O Presidente usou da palavra novamente parabenizando o 

Presidente da Câmara Municipal de Petrópolis Paulo Igor, junto com o Deputado 

Estadual Bernardo Rossi, e o Deputado Federal Rodrigo Maia pelo convite feito para 

participar da reunião da reforma política. Ato continuo passou-se a ordem do dia: em 

única discussão e votação o Requerimento nº 26/2015 de autoria do Vereador Jader 

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

Requerimento nº 27/2015 de autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte; em 
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única discussão o Requerimento nº 28/2015 de autoria da Comissão de Saúde, que 

foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, colocou sob deliberação do Plenário 

os Requerimentos de Justificativa de ausência dos Vereadores Amilton Luiz Ferreira 

de Souza, Anísio Coelho Costa, e Marcelo José Estael Duarte. Em seguida, o 

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

realizar-se no dia treze 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 

                           1º Secretário                                                           Presidente 


