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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZOITO DE ABRIL DE 

DOIS MIL E DEZESSEIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, 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 Jussara Barrada Cabral Menezes. Havendo número 

Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão e solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior. Após, colocou a ata em única discussão. 

Usou da palavra o Presidente esclarecendo que a falta da Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes justifica-se com atestado apresentado a Casa pelos dias 

solicitados. Em seguida, o Presidente colocou a ata em única votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade com a retificação. Passou-se a leitura do expediente que 

constou: Projeto de Lei nº 28/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 

“A abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no orçamento 

vigente da Prefeitura Municipal de Cordeiro”; Emenda e pareceres ao Projeto de Lei 

nº 30/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito especial no valor de R$500.000,00, e dá outras 

providências”; Emenda e pareceres ao Projeto de Lei nº 31/2016 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no 

valor de R$698.438,00 e dá outras providências”; Emenda e pareceres ao Projeto de 

Lei nº 32/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito especial no valor de R$2.965.600,00 e dá outras 

providências”; Emenda e pareceres ao Projeto de Lei nº 33/2016 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no 
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valor de R$1.419.046,56 e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 37/2016 de 

autoria do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que dispõe sobre “Institui no 

calendário oficial do município, a semana do lixo zero”; Requerimento nº 26/2016 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 25 e 26/2016 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva; Ofício nº 126/2016 do Conselho Tutelar de 

Cordeiro; Ofício nº 019/2016 da Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca; e, 

Comunicados do Ministério da Educação. Posteriormente, o Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador inscrito Robson Pinto da Silva que iniciou o seu 

pronunciamento discorrendo sobre o Ofício nº 019/2016 da Secretaria de Agricultura 

Pecuária e Pesca. Falou que ligou para o Secretário de Agricultura que disse estar 

se eximindo de qualquer responsabilidade sobre esta máquina. Falou que é crime de 

improbidade administrativa a utilização desta máquina para serviço particular, e que 

não há qualquer tipo de convenio entre os municípios. Falou ainda que a máquina 

estava em propriedade particular, conforme descrito em documento protocolado 

nesta Casa. Solicitou que fosse encaminhado ao jurídico da Casa esse ofício para 

que este possa emitir um Parecer para saber se houve improbidade, ou, qualquer 

tipo de dano ao Erário e assim este possa ser ressarcido, e, para que possa, 

também, trazer os envolvidos a esta Casa para responderem por isso. Disse que é 

um absurdo as estradas rurais do nosso município não serem atendidas. Disse que 

soube, segundo o próprio Secretário de Agricultura, que há um ofício do Prefeito 

autorizando esse serviço fora do município. Em aparte o Vereador Jader Maranhão 

solicitou, devido à gravidade deste assunto, que uma cópia deste ofício fosse 

encaminhada para cada vereador. Voltando a se pronunciar, o Vereador Robson 

disse que soube por algumas pessoas que segundo falas do Prefeito na Rádio só 

existem seis vereadores colaborando em prol do município. Simultaneamente, 

agradeceu a presença do Secretário de Planejamento do Município Sr. Vantoil. 

Após, direcionou-se ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza dizendo que, com 
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todo respeito ao seu trabalho executado nesta Casa e pela sua Liderança de 

Governo, sem questões pessoais, o Prefeito não deve insinuar que vereadores não 

estão ajudando o município, pois estão fiscalizando e ainda alertando o Prefeito 

sobre os gastos das finanças públicas. Citou o gasto com a exposição agropecuária, 

o gasto com a folha de pagamento que ultrapassou seu limite com diversas 

nomeações. Disse que o município não deve reclamar da receita, pois está 

“enchendo” a prefeitura de gente. Disse que há essas contratações, antes das 

eleições, para depois que as pessoas já tiverem votado ter que enxugar a máquina. 

Falou que o Prefeito deveria reduzir o número de cargos e Secretarias e ter uma 

Administração mais transparente. Citou a situação do IPAMC, e que está falido. 

Disse que o município de Cordeiro, até a presente data, não enviou ao Tribunal de 

Contas do Estado o terceiro quadrimestre, e que isso é falta de respeito com a 

legislação do Tribunal de Contas e as legislações estaduais; e, que só exite até o 

quinto bimestre de dois mil e quinze. Disse que informações são ocultadas, leilões 

são feitos sem qualquer tipo de divulgação, então questionou essas situações. Usou 

da palavra o Presidente dizendo que apoia as falas do Vereador Robson na íntegra. 

Disse que ficou indignado com essa questão do leilão. Após, disse que esse ato de 

“inchar” a máquina administrativa, frequentemente, no segundo quadrimestre, irá 

fazer com que o Prefeito responda por isso. Isso, pois, um gráfico de nível é 

apresentado para os Órgãos fiscalizadores, e quando o efetivo municipal cai 

bruscamente no gráfico para o próximo ano, consequentemente, ele irá responder 

por esses atos que estão inchando a máquina administrativa. Retomando suas falas, 

o Vereador Robson esclareceu que segundo a deliberação do Tribunal de Contas do 

Estado, deixar de enviar esse Relatório implica do município não poder receber 

certos tipos de verbas, ou seja, está atrapalhando o município, infringindo leis, 

então, citou o não cumprimento da Lei do Aporte Financeiro. Disse que o Prefeito 

mentiu nesta Casa, que mentiu na Rádio, e que enquanto ele não colocar a máquina 
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pública confiável, transparente, não tem como apoiá-lo. Disse que o Prefeito 

descumpre Portaria do Ministério da Previdência, Lei Municipal, Lei Federal, e que 

ninguém faz nada, um intocável acima do bem e do mal. Após, questionou a falta de 

equipamentos para os funcionários das empresas de coleta de lixo. Questionou 

como os vereadores irão fiscalizar a exposição agropecuária de dois mil e quinze já 

que a prestação de contas ainda não foi enviada para esta Casa. Fez menção a 

valores gastos no evento com dinheiro do município. Disse que o Prefeito não envia 

essas informações para esta Casa, então que seria caso de abertura de uma CPI 

para que os vereadores pudessem analisar esses documentos. Disse que os 

vereadores estão a um ano solicitando essas informações, mas questionou com que 

base eles ainda não enviram isso. Disse que deveriam dar mais publicidade as 

licitações. Disse ainda que na reunião com IPAMC, tanto o presidente anterior 

quanto o atual, disseram que realmente o Prefeito não agiu corretamente com o 

Instituto, que, realmente, ele não cumpriu com as leis que deveriam ser cumpridas, e 

que tudo isso está gravado, registrado nesta Casa. O Presidente pronunciou-se 

dizendo que a Lei do Aporte nunca foi cumprida, e que está com o Anexo décimo e o 

quatorze solicitado ao Presidente do Instituto de Pensão. Disse que pediu a parte 

contábil que analisasse e que na quarta-feira estaria discutindo esses Anexos. O 

Presidente disse que os vereadores não são contra o município, mas sim contra a 

maneira como ele é administrado hoje. Disse que o atual gestor não é condizente 

com o que é apresentado. Que hoje serão analisados Projetos em benefício do 

município e que serão aprovados aqueles em prol do município. Após, falou que foi 

abordado por dois funcionários municipais que disseram que a prefeitura irá 

confeccionar uniformes. Então, questionou o motivo desse ato já que os salários não 

foram atualizados com a perda inflacionária em cima dos salários. Disse que é 

solícito as falas do vereador Robson, pois deseja o melhor para o município de 

Cordeiro. Voltando a se pronunciar o Vereador Robson falou que não dá para 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

 

 

5 

 

concordar com alguns atos e se calar, pois foram assumidas responsabilidades no 

processo de improbidade administrativa com o prefeito anterior, do qual o atual 

prefeito viu o que aconteceu e parece achar que com ele não vai acontecer. Após, 

questionou novamente os Requerimentos que não são respondidos. Em aparte usou 

da palavra o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza dizendo que não é por estar 

na posição de Líder de Governo que ficará contra as falas do Vereador Robson, e 

que a Liderança foi criada para criar um elo entre ambos os Poderes. Disse que se 

as coisas começam a não correr corretamente não pode se esconder. Que todos 

têm que assumir seus atos. Falou que esteve na prefeitura procurando resolver 

alguns Projetos que estão nesta Casa. Quanto a Rádio, disse que ouviu sim o 

Prefeito falando das Comissões, mas não de vereadores e da Bancada. Contudo, 

que podem pedir sim essa gravação na Rádio e ouvir melhor. Disse que o Prefeito 

apenas falou que conta com o bom trabalho das Comissões. Disse que o Prefeito 

citou alguns nomes. Após, falou que o Prefeito não precisa de oposição nesta Casa, 

pois já tem oposição dentro da própria prefeitura, o seu Secretário ao enviar esse 

ofício. Disse que isso é uma covardia. Questionou o porquê do Secretário não ter 

feito isso antes, e, que irá cobrar do Executivo. O Presidente usou da palavra 

dizendo, novamente, que a Lei do Aporte não está sendo cumprida e que isso 

causou essa deficiência financeira no Instituto de Pensão. Falou sobre os 

Requerimentos não respondidos e que se prontificou a enviá-los ao Ministério 

Público por improbidade administrativa. Disse que com relação à questão do oficio 

do Secretário de Agricultura, este está assinado por ele, então, que a 

responsabilidade pelo ato é dele, contudo a execução pelo ato de responsabilidade 

por esse ato prestado é do Executivo, no caso o Prefeito. Voltando a se pronunciar o 

Vereador Amilton disse que faltou orientação, pois se ele fosse prefeito hoje não 

deixaria um Secretário mandar esse documento para Casa e colocá-lo em Plenário. 

Disse que isso é um descaso com o próprio município. O Presidente usou da palavra 
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dizendo que deve haver o aval do Executivo para essa resposta de Requerimento, 

pois em cinco dias ela chegou a Casa. Em aparte usou da palavra o Vereador Jader 

Maranhão dizendo que o Dr. Lauro foi muito correto e fez o que qualquer pessoa 

honesta tem a obrigação de fazer, que é responder o ofício, e responder com a 

verdade. Pois, de nada adiantaria se antes de responder ofício o Dr. Lauro tentasse 

de alguma forma “maquiar”, modificar, as informações que ele deu. Com relação à 

prestação de contas, disse que não veio a da exposição agropecuária, nem mesmo 

a prestação de contas da saúde. Falou que há uma desorganização administrativa 

muito grande. O Presidente pronunciou-se dizendo que no Governo do ex-prefeito 

Silvinho existia uma planilha de gastos da qual já se sabia de forma preventiva sobre 

o gasto, ela vinha anexada dentro do projeto. E, que até com relação à prestação de 

contas tinha uma estimativa de quanto seria gasto. Disse ainda que essa planilha 

poderia ser confeccionada. Retomando as falas, o Vereador Robson disse que 

poderiam reduzir os gastos com festividades, não deixando de realizar a exposição, 

mas sim terceirizando a festa, assim com a entrada de recursos para o município. 

Em aparte usou da palavra o Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil reportando-se a 

Liderança de Governo dizendo que também já foi Líder, e que é muito difícil a 

situação diante de tudo que esta acontecendo no município. Vê, hoje, o município 

como um “ralo sem fundo” que só vem pedindo suplementação. Disse que “roda” 

Cordeiro o dia inteiro e que hoje, praticamente, nada está sendo feito. Questionou o 

número de comissionados contratados para prefeitura. Após, discorreu sobre a 

reunião ocorrida na Casa com o IPAMC, e sobre o Requerimento que fez solicitando 

o quantitativo de funcionários comissionados de dois mil e quatorze até a data 

vigente, e que demorará a ser respondido. Disse que não há mais respeito e que 

estão “atropelando” tudo. Questionou a entrada de recursos para o município se ele 

se encontra inadimplente. Falou que nem mesmo o Tribunal de Contas está dando 

conta da prefeitura. Após, falou sobre a licitação para realização da exposição. Disse 
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que a licitação não deve ocorrer próxima a exposição, pois a festa já é programada 

desde o inicio do ano, talvez antes, e para uma exposição que não se tem dinheiro, 

aquelas empresas que vão ganhar a licitação que devem pagar a prefeitura, contudo 

parece que ocorre ao contrario, pois é a prefeitura quem paga pra eles trabalharem. 

Finalizou suas falas dizendo que é solidário ao Líder de Governo. O Vereador 

Robson voltou a usar da palavra e concluiu suas falas dizendo que em seu 

pronunciamento está defendendo e zelando esta Casa. O Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Mário Antônio Barros de Araújo que iniciou o seu 

pronunciamento dizendo que está faltando o encontro de interesses. Falou sobre o 

interesse do Governo em garantir a captação de verbas nos Projetos lidos na 

Sessão de hoje, e, que as falas do Vereador Robson estão completamente corretas. 

Após, fez considerações as falas dos Vereadores Robson, Jader e Amilton. Em 

seguida, falou sobre a resposta do Requerimento encaminhada pelo Secretário de 

Agricultura. Disse que não acredita que o Prefeito tenha conhecimento dessa 

resposta, e questionou a razão pela qual o Secretário respondeu dessa forma. Falou 

que a dificuldade em captar muitos dos recursos é por não cumprir as exigências da 

Lei. Em seguida, mencionou a falta de respostas do Executivo aos Requerimentos 

desta Casa. Solicitou ao Prefeito para que ele possa estar tomando as precauções 

para tais fatos. O Presidente fez uso da palavra e disse que estará solicitando a 

Rádio 94 FM as falas do Prefeito na sua última ida a esta instituição. Após, 

parabenizou o Vereador Amilton pela sua atuação como Presidente da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação para resolução dos Projetos. Após, o Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Amilton que esclareceu suas falas com relação o 

Dr. Lauro. Disse que ele foi sim uma pessoa honesta, contudo que ficou indignado 

com a falta de informação com Executivo, e até mesmo do Secretário com o Líder de 

Governo, para que pudesse ter uma defesa. E, que só não acha justo esse 

documento chegar a essa Casa como chegou. Após, o Presidente concedeu a 
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palavra na Tribuna Livre ao Sr. Vantoil Santos de Oliveira para falar sobre: “Projeto 

de Lei nº 20/2016”. Posteriormente, o Presidente colocou sob deliberação do 

Plenário a prorrogação da Sessão por mais trinta minutos, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Ato contínuo passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única 

discussão os pareceres ao Projeto de Lei nº 28/2016 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre: “A abertura de crédito adicional suplementar por superávit 

financeiro no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Cordeiro”. Usou da 

palavra o Presidente fazendo esclarecimentos sobre o Projeto. Após, colocou em 

única votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 28/2016 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre: “A abertura de crédito adicional suplementar por 

superávit financeiro no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Cordeiro”, que 

foram aprovados por unanimidades; em única discussão, votação e redação final o 

Projeto de Lei nº 28/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “A 

abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no orçamento 

vigente da Prefeitura Municipal de Cordeiro”, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão os pareceres de acordo com a Emenda Modificativa ao Projeto de 

Lei nº 30/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito especial no valor de R$500.000,00, e dá outras 

providências”. Usou da palavra o Presidente fazendo esclarecimentos sobre o 

Projeto. Após, usou da palavra o Vereador Amilton que fez esclarecimentos sobre a 

Emenda Modificativa a ser votada. Após, usou da palavra o Vereador Jader que 

mencionou a importância da Emenda que a Comissão fez ao Orçamento. Disse que 

se não tivesse sido vetada a criação de natureza de despesa no Orçamento, como 

foi feita, as Emendas referentes aos Projetos 30, 31,32 e 33 os vereadores não 

tomariam nem conhecimento. Isso porque eles poderiam fazer a dotação 

orçamentária dessa natureza de despesa, e daqui algum tempo seria criada uma 

natureza de despesa, iriam criar uma dotação orçamentária, iriam fazer ou não a 
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despesa dessas obras, ninguém veria essas obras e também não saberiam de nada. 

Entretanto, mantido o Projeto Orçamentário com as Emendas, como foram feitas 

pela Comissão, os vereadores terão instrumento para, pelo menos, tomarem 

conhecimento de coisas que forem importantes. Finalizou dizendo que a Câmara 

criou instrumentos para fiscalizar o Executivo. Após, o Presidente colocou em única 

votação os pareceres de acordo com a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 

30/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito especial no valor de R$500.000,00, e dá outras 

providências”. Usou da palavra o Vereador Jader perguntando se neste Projeto 

constavam, em anexo, alguns documentos que seriam necessários. O Presidente 

respondeu que não. O Vereador Jader voltou a usar da palavra e pediu Vista do 

Projeto até que seja apresentada fonte do recurso. Usou da palavra o Vereador 

Amilton dizendo que até quarta feira iria trazer esses documentos para serem 

inseridos no Projeto. O Presidente usou da palavra dizendo que através de Emenda 

parlamentar solicitou para saúde, Hospital Antônio Castro, alguns implementos, ao 

Secretário Marco Antônio Cabral, e foi informado que o CNES estava atrasado. 

Disse que o CRP e CAUC estão irregulares. O Presidente concluiu se 

comprometendo, juntamente com Vereador Amilton, de trazerem até a próxima 

quarta–feira, esse detalhamento para saberem de onde essa receita virá, e, inserir 

esses Projetos na Ordem do Dia. Disse que esse detalhamento seria para os demais 

Projetos também e, por isso, não iria dar sequencia na Ordem do Dia porque todos 

estão em pedido de Vista. O Presidente acatou o pedido de Vista para todos os 

Projetos. Retomando a Ordem do dia, o Presidente colocou em única discussão o 

Requerimento nº 26/2016 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva. Usou da 

palavra o Presidente fazendo considerações sobre o Requerimento. Parabenizou o 

Secretário de Meio Ambiente, Sr. Paulo Araújo, e parabenizou o Vereador Robson 

pela execução desse Requerimento. O Vereador Robson usou da palavra e fez 
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esclarecimentos sobre a importância desse Requerimento, e, também, parabenizou 

o Secretário de Meio Ambiente, Sr. Paulo, pelo comprometimento com a população. 

Usou da palavra o Vereador Gil dizendo que o recurso depende também, uma parte 

do Executivo, faltando a regulamentação com as certidões do município. Após, o 

Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 26/2016 de autoria do 

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

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

Sessão do Vereador Marcelo José Estael Duarte, que foi aprovado por unanimidade. 

Antes de encerrar a Sessão, o Presidente parabenizou a festa da Folia de Reis pela 

belíssima apresentação, mas que só não concorda com o local onde foi realizado o 

evento, o qual deveria ter sido feito dentro do Parque de Exposição, local mais 

apropriado. Usou da palavra o Vereador Gil mencionando o evento da Terceira 

Idade, no qual representou a Câmara, e o Certificado recebido por essa entidade 

para esta Casa. Ulteriormente, o Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia vinte de abril de dois mil e 

dezesseis 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. 
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