
 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

1 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE DE MAIO DE DOIS MIL E 

QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte 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 Mário Antônio Barros de Araújo. Faltaram os Vereadores André Lopes 

Joaquim, Gilberto Salomão Filho e Marcelo José Estael Duarte. Havendo número 

Regimental, o Presidente convidou o Vereador Mário para ocupar a primeira Secretaria 

e o Vereador Robson para ocupar a Vice-Presidência. Justificou a ausência dos 

Vereadores faltantes e, em seguida, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata 

da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Após, solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura do expediente do dia, que constou: Emenda e pareceres 

ao 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”; Projeto de Lei nº 46/2015 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre “Altera a Lei Municipal nº 854/99 e dá outras providências”; Requerimento 

nº 30/2015 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa; Requerimentos nº 31 e 

32/2015 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Requerimento nº 

33/2015 de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Indicação nº 

79/2015 de autoria do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil; Ofício nº 020/2015 do 

SindCor; Convite do PPS/RJ. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores 

inscritos. Usou da palavra o Vereador Jader Maranhão dizendo que achou um absurdo 

a atitude de uma escola da rede municipal, que solicitou aos seus alunos, do jardim de 

infância, que levem o seu lixo tóxico de casa até a escola, para ser recolhido. Solicitou 

ao Prefeito que mobilize a Secretária de Educação e a direção das escolas para que 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

2 

esse erro gravíssimo não venha a acontecer. Outro assunto abordado pelo Vereador foi 

a questão da saúde no município, dizendo que os funcionários do Hospital continuam 

sem receber seus salários, e ninguém sabe, ao certo, quem é o atual administrador do 

Hospital Antônio Castro. Falou sobre o Projeto de Lei nº 100/2014, que dispõe sobre o 

transporte escolar, informando que propôs uma emenda suprimindo alguns artigos do 

projeto, entre eles, o que fala sobre a limitação do número de veículos para fazer o 

transporte escolar. Em aparte, o Presidente esclareceu que não pode afirmar, com 

certeza, a existência do TAC sobre o qual havia mencionado na sessão passada, visto 

que o Secretário de Trânsito, à época, foi quem informou sobre a existência desse TAC 

determinando que fosse feita essa avaliação na lei de transportes escolares. 

Retomando a palavra, o Vereador Jader disse que é preciso considerar que não existe 

esse TAC, já que o Prefeito não o enviou, a esta Casa, junto com o Projeto de Lei em 

questão. Por isso vê a necessidade de se analisar melhor o projeto. Encerrando seu 

pronunciamento, afirmou que errou ao ser favorável à aprovação da Lei nº 1973/2015, 

que dispõe sobre o percentual de contribuição da Prefeitura para o IPAMC, que reduziu 

de vinte e dois para treze por cento o valor da contribuição patronal ao Instituto, o que 

será prejudicial ao IPAMC, e pediu desculpas aos funcionários, aposentados e 

pensionistas da Prefeitura. O Presidente disse que não irá culpar esta Casa antes de se 

informar juridicamente sobre essa questão da contribuição patronal. E, após, concedeu 

a palavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que se pronunciou a respeito do 

Projeto de Lei nº 42/2015, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, 

mencionando que a Prefeitura ainda não enviou, a esta Casa, nenhum balancete deste 

ano, e questionou como o projeto será analisado sem os balancetes, pois é através 

desses balancetes que poderão saber quais foram as despesas e receitas do 

município, em cada mês. Além disso, o dinheiro está chegando aos cofres públicos, no 

entanto, o Legislativo não sabe onde estão sendo gastos os recursos. Relatou a 

importância dos requerimentos que fez, os quais são de extrema importância para 

poderem fiscalizar as áreas da educação e da saúde, porém, já passou o prazo para 
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resposta e o Executivo ainda não respondeu a esta Casa. Disse que o Prefeito precisa 

prestar esclarecimentos a esta Casa e agir corretamente com a população do 

município, mencionando que, de acordo com o Decreto Lei nº 201/67, o Prefeito precisa 

responder aos requerimentos dentro do prazo, sob pena de sofrer sanções político-

administrativas. Disse que, como Presidente da Comissão de Promoções e Eventos, 

quer ser informado sobre os gastos com o Carnaval, por isso fez o requerimento 

solicitando informações a respeito. Mencionou também outro requerimento que fez, no 

qual solicitou a relação nominal de todos os cargos comissionados da Prefeitura, para 

saber se as pessoas que ocupam esses cargos, realmente estão trabalhando. Retomou 

o assunto do Projeto de Lei nº 42/2015, dizendo que sabe que o Executivo precisa da 

suplementação para poder remanejar as verbas dentro das Secretarias, no entanto, o 

Legislativo precisa estar atento a esses créditos suplementares, verificando se o 

Prefeito não vai tirar recursos de alguma Secretaria e fazer o remanejamento para a 

Secretaria de Turismo, na intenção de utilizar esses recursos na realização da 

Exposição Agropecuária. Em aparte, o Vereador Jader falou que o Portal da 

Transparência da Prefeitura não funciona, e não tem nada do ano de 2015 no Portal, 

nem as licitações, que deveriam constar. Falou também sobre a falta de um tipo de 

insulina, que não tem na saúde para ser fornecida aos munícipes. Em aparte, o 

Vereador Gil informou que está reiterando uma indicação, que fez no ano passado, 

para correção nos níveis e padrões de alguns funcionários que estão enquadrados de 

forma errada e se queixou das respostas do Executivo em relação às indicações, pois 

são respostas sem nenhum sentido, além disso, nada tem sido feito. Retomando a 

palavra, o Vereador Amilton encerrou seu pronunciamento agradecendo ao Secretário 

de Estado de Esporte e Lazer, Deputado Marco Antônio Cabral, pelo seu esforço e 

desempenho em ajudar às atletas da Academia Cecília Gym, pois conseguiu, através 

de uma empresa, o patrocínio para a viagem dessas atletas à Finlândia, esclarecendo 

que o patrocínio foi somente para as atletas e não para os acompanhantes. O 

Presidente, usando a palavra, também agradeceu ao Secretário Marco Antônio Cabral 
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e ao Secretário Afonso Monnerat pelo apoio dado à viagem das alunas da Academia 

Cecília Gym. Leu um artigo de jornal que fala da obrigatoriedade dos municípios 

manterem o Portal da Transparência funcionando corretamente, e afirmou que a 

Câmara mantém sempre atualizado o seu Portal. Ato contínuo, passou-se a Ordem do 

Dia, que constou: em única discussão os pareceres ao Projeto de Lei nº 42/2015 de 

autoria do Poder Executivo. Usou da palavra o Vereador Jader sugerindo que fosse 

feita uma emenda determinando que essa suplementação não seja utilizada para 

suplementar a dotação orçamentária da Exposição, o que seria uma alternativa para 

limitar os gastos com a festa. Usou da palavra o Vereador Robson concordando com a 

sugestão do Vereador Jader, pois não há nenhuma garantia que o Prefeito não irá 

utilizar esse valor com a Exposição ou outras festas. O Presidente concordou e 

consultou ao jurídico sobre a possibilidade de se fazer essa emenda. Dando 

continuidade a ordem do dia, o Presidente passou os trabalhos para o Vereador 

Robson, que colocou em única discussão o Requerimento nº 30/2015 de autoria do 

Vereador Anísio Coelho Costa. Usou da palavra o Vereador Anísio explicando a 

importância do seu requerimento para terem uma estimativa de gastos do município 

com ações judiciais. Usou da palavra o Vereador Jader concordando com a iniciativa do 

Vereador Anísio, pois é de extrema importância o conhecimento desses dados para 

verificar as falhas e propor correções na administração da saúde. O Vereador Robson 

colocou em única votação o Requerimento nº 30/2015 de autoria do Vereador Anísio 

Coelho Costa, que foi aprovado por unanimidade. Assumindo novamente os trabalhos, 

o Presidente colocou em única discussão e votação o Requerimento nº 31/2015 de 

autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão e votação o Requerimento nº 32/2015 de autoria do Vereador 

Amilton Luiz Ferreira de Souza, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão 

e votação o Requerimento nº 33/2015 de autoria da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou sob deliberação 

do Plenário dois Requerimentos de justificativa de ausência à sessão do Vereador 
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Silênio Figueira Graciano, que foram aprovados por unanimidade. Após, concedeu a 

palavra na Tribuna Livre a Sra. Deuzimar de Souza Caetano, para falar sobre 

“Educação”. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente leu e colocou sob 

deliberação do Plenário, a Emenda Aditiva, de autoria das Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação; Finanças, Orçamento e Fiscalização; e Obras Públicas e Serviços 

Urbanos, ao Projeto de Lei nº 42/2015, que foi aprovada por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 42/2015 de autoria do Poder 

Executivo, que foram aprovados por unanimidade, de acordo com as emendas das 

Comissões; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 42/2015 de autoria do 

Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade, de acordo com as emendas das 

Comissões. O Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e cinco 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 Secretário e pelo Presidente após a aprovação do Plenário. 
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