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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRINTA DE SETEMBRO  

DE DOIS MIL E QUINZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos trinta dias do mês de setembro 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 Gilberto 

Carlos Mendes Gil. 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, passou-se à leitura do expediente, que constou: Projeto de 

Lei nº 86/2015 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Disciplina a 

participação do município de Cordeiro em consórcio público, dispensa a ratificação do 

protocolo de intenções e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 87/2015 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 

88/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “A publicação 

na internet dos nomes dos empregados das empresas prestadoras de serviços 

terceirizados que atuam junto à Administração Pública Direta e Indireta”; Projeto de 

Resolução nº 19/2015 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que dispõe sobre 

“Concede Medalha Mérito Esportista Professor Alcimar Sarruf Bittencourt ao Sr. 

Fabrício Ferreira Garcia”; Projeto de Resolução nº 29/2015 de autoria do Vereador 

André Lopes Joaquim, que dispõe sobre “Concede Título de cidadania cordeirense ao 

Sr. Afonso Paula Pinto Filho”; Projeto de Resolução nº 30/2015 de autoria da Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre “Concede Título de cidadão 

cordeirense ao Sr. José Carlos Ferreira Júnior”; Projeto de Resolução nº 31/2015 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre “Concede 

Medalha Mérito Esportista Professor Alcimar Sarruf Bittencourt ao Sr. Carlson Pessôa 
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de Oliveira Monteiro de Souza”; Projeto de Resolução nº 32/2015 de autoria do 

Vereador Gilberto Salomão Filho, que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão 

Cordeirense ao Sr. Bernardo Esteves da Silva Pinto”; Projeto de Resolução nº 33/2015 

de autoria do Vereador Mário Antônio Barros de Araújo, que dispõe sobre “Concede 

Medalha de Honra ao Mérito Pastor Rubem Coelho dos Santos ao Padre Marcelo 

Piller”; Projeto de Resolução nº 34/2015 de autoria do Vereador Mário Antônio Barros 

de Araújo, que dispõe sobre “Concede Diploma Mulher Cidadã Ione de Carvalho Pecly 

a Sra. Delva Esteves”; Projeto de Resolução nº 35/2015 de autoria do Vereador André 

Lopes Joaquim, que dispõe sobre “Concede Medalha Mérito Esportista Professor 

Alcimar Sarruf Bittencourt ao Sr. Marcos Cesar do Nascimento Meireles”; Projeto de 

Resolução nº 36/2015 de autoria do Vereador Marcelo Sardinha, que dispõe sobre 

“Concede Medalha Professor Pedro Américo da Silva a Professora Elaine Teixeira de 

Abreu”; Requerimento nº 81/2015 de autoria do Vereador Jader Maranhão; 

Requerimentos nº 82 e 87/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Requerimento nº 83/2015 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 

Requerimentos nº 84 e 85/2015 de autoria da Comissão de Saúde; Indicações nº 134 e 

135/2015 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Indicações nº 136 e 138/2015 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicação nº 137/2015 de autoria do 

Vereador Gilberto Salomão Filho; Ofícios nº 520, 521, 556, 558 e 559/2015 do Poder 

Executivo; Ofício nº 509/2015 da Secretaria Municipal de Saúde. O Presidente justificou 

a ausência do Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil e, após, concedeu a palavra aos 

Vereadores inscritos. Usou da palavra o Vereador Jader Maranhão, que iniciou seu 

pronunciamento fazendo referência ao Projeto de Lei nº 78/2015, que dispõe sobre a 

seleção interna para preenchimento dos cargos de diretor, diretor-adjunto e dirigente 

das escolas municipais, dizendo que antes que isso seja feito, é preciso haver 

instrumentos que possam avaliar cada unidade escolar, bem como o desempenho de 

cada diretor, por este motivo é contrário ao projeto. Em aparte, o Vereador Robson 

concordou com o Vereador Jader e também se manifestou contrário ao projeto, 
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sugerindo que o mesmo seja arquivado. Em aparte, o Vereador Amilton Biti concordou 

com as falas dos Vereadores Jader e Robson e disse que o projeto está sendo 

analisado pelas Comissões, e acha que antes de ser arquivado, o projeto deveria ir a 

Plenário para apreciação, mas isso não significa que será aprovado, e convidou os 

demais vereadores, que não fazem parte das Comissões, para discutirem o projeto e 

opinarem a respeito. Em aparte, o Presidente também se manifestou contrário ao 

projeto, dizendo que acredita que os demais vereadores também sejam contrários. 

Retomando a palavra, o Vereador Jader falou sobre a situação do Hospital Antônio 

Castro, criticando a forma como a entidade está sendo administrada, e dizendo que 

está havendo uma deterioração do Hospital que ele nunca havia visto em todos esses 

anos que reside neste município. Mencionou que há dois ou três meses o INSS do 

Hospital não é pago; isso irá fazer com que o INSS cancele o financiamento do 

PROSUS, além de impedir qualquer tipo de repasse dos Governos Federal, Estadual e 

Municipal; fato que é muito grave. Mencionou que alguns funcionários do Hospital 

disseram que há três ou quatro meses não há depósito do FGTS, o que constitui 

apropriação indébita. Falou também de obras que deveriam ser feitas com urgência, 

mas estão paradas; enquanto isso o centro cirúrgico fica fechado, além do aparelho de 

Raio X, que não está funcionando, e os salários dos médicos, que estão atrasados. Em 

aparte, o Vereador Robson sugeriu, diante dos fatos que vêm ocorrendo, que se abra 

uma CPI para investigar onde os recursos repassados ao Hospital estão sendo 

aplicados, e para que a Câmara possa averiguar o que realmente está acontecendo 

naquela entidade. O Vereador Jader, retomando a palavra e finalizando, disse que o 

ideal seria que a Prefeitura fosse transparente e informasse tudo que está sendo feito 

no Hospital. O Presidente parabenizou os funcionários do Hospital Antônio Castro pelo 

bom atendimento, apesar de toda dificuldade financeira que vem enfrentando. Após, 

concedeu a palavra à Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, a qual se 

pronunciou a respeito do Hospital, dizendo que os funcionários estão há vinte e nove 

dias com o pagamento atrasado. Relatou que ouviu comentários de que o Prefeito 
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estaria indo em outros municípios para tentar contratar serviços de outros hospitais, 

pois estava prestes a fechar o Hospital Antônio Castro; o que deixou a Vereadora muito 

indignada, pois acreditava na intervenção. Disse que a situação do Hospital piorou 

muito nos últimos trinta dias; não estão sendo feitas as cirurgias eletivas, no entanto, o 

município está pagando o município vizinho para que realize as cirurgias das pessoas 

que ganham o direito na justiça. Afirmou que aceitou ser vice-líder de governo para 

tentar chegar a um acordo para que as coisas melhorem no município. Falou também 

que há seis meses não tem carne para os funcionários do Hospital, e citou outros 

problemas, como: o fechamento da pediatria, a obra do centro cirúrgico, que está 

parada, e o Raio X, que está com defeito. Relatou que ficou indignada com o Chefe de 

Transporte, que esqueceu três pessoas, de uma família, que foi visitar um parente que 

está no CTI e hospitalizado há trinta dias no Hospital de Itaperuna. Em aparte, o 

Vereador Mário parabenizou as palavras da Vereadora Jussara, e mencionou que o 

Secretário de Meio Ambiente, André Correa, estará em nosso município na sexta-feira 

para visitar obras e, após, virá à Câmara, e convidou a todos para comparecer a esta 

Casa. Em aparte, o Vereador Jader disse que algumas pessoas afirmam que o Sr. 

Wanderson estaria recebendo seis mil reais do Hospital, pelo seu trabalho, o que não 

acha justo, apesar da competência do Sr. Wanderson, devido à situação em que se 

encontra o Hospital. Soube também que o Sr. Wanderson estaria trabalhando sem 

carteira assinada, gerando um passivo trabalhista para o Hospital. E questionou como 

foi feita a sua contratação. A Vereadora Jussara afirmou que não sabe se realmente é 

este valor que o Sr. Wanderson está recebendo, mas não acredita que seja, diante da 

situação do Hospital e, em relação à carteira de trabalho dele, afirmou que realmente 

não está assinada; que pegaram a sua documentação e o devolveram sem assinar a 

carteira. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho Costa, convidando os Vereadores, 

em especial a Comissão de Educação, para a reunião que acontecerá sábado, aqui na 

Câmara, que vai tratar da Comissão dos professores que irá acompanhar o projeto de 

lei que se encontra nesta Casa. Lembrou a eleição do Conselho Tutelar, que acontece 
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no próximo domingo. Expôs sua indignação com as ações do Poder Executivo, 

afirmando que não compactua com tais ações. Disse que está tentando ajudar o 

Executivo, assim como os demais vereadores, mas está cada vez mais difícil. Relatou 

que na data de hoje encerra-se o prazo para publicação, em jornal, do Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária, no entanto, o Executivo Municipal, por 

incompetência e incapacidade da sua gestão, não executou o ato. Afirmou que o 

Legislativo enviou sua parte ao Executivo, que tem a incumbência de publicar, porém, 

não o fez, por incompetência. Informou que enviou ofício ao Executivo, solicitando o 

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida referente ao quarto bimestre do corrente 

exercício, e que o Executivo enviou um ofício, assinado pelo Secretário de 

Administração, respondendo que não poderiam encaminhar o documento solicitado 

pelo Vereador devido a problemas técnicos no servidor do sistema contábil, que teria 

ocasionado a perda de todas as informações contábeis, no entanto, realizaram, no dia 

de hoje, uma audiência pública de prestação de contas; inclusive haviam solicitado, 

primeiramente, o espaço da Câmara para realizá-la, porém, em seguida, cancelaram o 

pedido e realizaram a audiência em outro local, no mesmo horário em que aconteceria 

a sessão da Câmara, impedindo que os Vereadores pudessem participar, além disso, 

nenhum Vereador foi convidado para a audiência. Disse que fica indignado porque 

poderá responder por este ato por incompetência do Executivo Municipal. Apesar disso, 

afirmou que vai continuar buscando melhorias para o município. Falou também da 

situação preocupante pela qual está passando o IPAMC, por isso, vê a necessidade de 

o Executivo fazer cortes dentro das Secretarias, tirando gratificações e horas extras. 

Lembrou a todos da reunião do Conselho Municipal de Segurança, no dia de amanhã, 

convidando a todos para participar. Em aparte, o Vereador Mário se congratulou com as 

falas do Vereador Anísio em relação à necessidade de o Prefeito se adequar e fazer 

cortes dentro das Secretarias, devido à crise pela qual o nosso país está passando. O 

Presidente colocou sob deliberação do Plenário a prorrogação da sessão por trinta 

minutos, que foi aprovada por unanimidade. Após, concedeu a palavra ao Vereador 
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Robson Pinto da Silva, que falou sobre a falta de informação das licitações, no site da 

Prefeitura, e mencionou a existência de licitações fraudulentas para beneficiar algumas 

empresas. Disse que se todos os dados fossem disponibilizados no portal da 

transparência da Prefeitura, não haveria a necessidade de se fazerem tantos 

requerimentos. Disse que repudiou a atitude do Executivo em realizar a audiência de 

prestação de contas no mesmo dia e horário da sessão da Câmara, impedindo que os 

Vereadores pudessem participar. Também falou da necessidade de cortes nas 

Secretarias do Executivo. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em 

única discussão e votação o Requerimento nº 81/2015 de autoria do Vereador Jader 

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

Requerimento nº 82/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 83/2015 

de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 84/2015 de autoria da 

Comissão de Saúde, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação 

o Requerimento nº 85/2015 de autoria da Comissão de Saúde, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 87/2015 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente 

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

dia cinco de outubro 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. 

 

 

 

 

Marcelo José Estael Duarte                                       Anísio Coelho Costa 

1º Secretário                                                             Presidente 


