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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUATORZE DE MARÇO 

DE DOIS MIL E DEZESSEIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quatorze dias do mês de março 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 Mário Antônio Barros de 

Araújo. Faltaram os Vereadores Jader Maranhão e Marcelo José Estael Duarte. 

O Presidente justificou a ausência do Vereador Marcelo José Estael Duarte, e 

convidou o Vereador Mário Antônio Barros de Araújo para que ocupasse a 

Primeira Secretaria. 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 em única votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Passou-se a leitura do expediente que constou: Parecer ao Veto do Poder 

Executivo a Lei nº 2039/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 

“Altera os valores da tabela salarial dos servidores do município de Cordeiro e dá 

outras providências”; Parecer ao Veto do Poder Executivo a Lei nº 2026/2015 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “A obrigatoriedade 

de fixação de aviso informativo nos cartórios de Registros de Imóveis e 

Imobiliárias com sede na cidade do município de Cordeiro e dá outras 

providências”; Parecer ao Veto do Poder Executivo a Lei nº 2028/2015 de autoria 

do Vereador Robson Pinto da Silva que dispõe sobre: “A inclusão do 

mapeamento de áreas de alto de risco de deslizamento de encosta na página 

oficial da prefeitura na internet, e dá outras providências”; Parecer ao Veto do 

Poder Executivo a Lei nº 2029/2015 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”; Pareceres ao Projeto de Lei nº 13/2016 
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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”; Requerimentos nº 12 e 13/2016 de autoria da Vereadora Jussara 

Barrada Cabral Menezes; Indicação nº 13/2016 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva; Ofícios nº 081, 082, 087, 088, 089/2016 do Poder Executivo; 

Convite da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Após, o Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador inscrito Mário Antonio Barros de Araújo que iniciou o seu 

pronunciamento agradecendo aos munícipes moradores das margens do Rio 

Macuco pelo carinho e a compreensão que vêm concedendo ao operador da 

máquina do projeto Limpa Rios. Após, direcionou-se aos Vereadores Jussara 

Barrada Cabral Menezes, André Lopes Joaquim e Silênio Figueira Graciano 

dizendo que esteve com o Chefe de Gabinete da Secretaria, Dr. Jose Antonio 

Machado, o qual informou que está certo a disponibilidade de uma máquina de 

pequeno porte para atender a área que compreende o Constantino, São Manoel 

e Lavrinhas. Após, disse que a direção da Secretaria do INEA é inquestionável, o 

Secretario e Deputado André Correa é um homem de grande responsabilidade. 

Em aparte a Vereadora Jussara agradeceu ao Vereador Mário e ao Deputado 

André Correa pela noticia da máquina já estar indo para o bairro Lavrinhas. Disse 

que os moradores têm feito essa cobrança e que é uma área que precisa muito. 

Retomando suas falas o Vereador Mário também elogiou a equipe de trabalho 

que vem conduzindo a draga de limpeza. Disse ainda que nesse foco de dengue 

esse serviço veio para somar, pois se não fosse a limpeza do rio acredita que a 

situação estaria pior. Após, o Presidente pronunciou-se agradecendo em nome 

da Câmara e do município de Cordeiro ao Secretario de Meio Ambiente André 

Correa pelo Projeto Limpa Rios que foi um favorecimento para o município. Após, 

agradeceu ao Vereador Mário por essa solicitação ao Secretario de Meio 

Ambiente. Disse que com certeza essa limpeza foi favorável a diminuição o 

quantitativo de dengue. Falou que todos os moradores vêm elogiando, 

principalmente, como atua o operador da máquina. Após, o Presidente concedeu 

a palavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que iniciou suas falas 
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dizendo que a Comissão de Saúde foi até a Secretaria para saber como estão 

indo os trabalhos. Disse que estiveram com o Secretario de Saúde Rodrigo 

Romito, e que perceberam que está tendo uma boa quantidade de liberação de 

exames. Que foram lá para fiscalizar e passar para a população o que está 

acontecendo. Disse ainda que os exames de sangue e alguns encaminhamentos 

estão sendo feitos direto nas UBS’s, eles estão sendo liberados lá mesmo, visto 

que isso facilita o munícipe; exceto, os exames de auto custo que continuam 

sendo liberados na Secretaria de Saúde. Falou também sobre a distribuição de 

remédios. Após, disse que esteve com o Secretario de Obras e Serviços Públicos 

e viram que alguns serviços na rede de esgotos e tapagem de buracos já estão 

sendo realizados. Após, falou que também entraram em contato com a Secretaria 

de Educação para tratarem da situação dos ônibus para os universitários. Disse 

que existe um projeto nesta Casa dizendo que estes ônibus são para os 

universitários e similares. Após, o Presidente usou da palavra dizendo que estará 

fazendo um oficio, amanhã, sobre o pregão realizado, do qual solicitará o edital 

deste ato para sanar dúvidas que surgiram. Após, disse que em reunião com o 

Chefe de transportes, vereadores, e Secretária de Educação iria ser formada 

uma comissão com os alunos representantes de cada entidade escolar para que 

fiscalizem o próprio ônibus junto com o Chefe do Transporte. Contudo, que até o 

momento os estudantes não comunicaram a Casa sobre essa comissão que iria 

ser formada. Disse que essa fiscalização é valida, e que está aguardando essa 

comissão ser formalizada pelos estudantes. Voltando a se pronunciar o Vereador 

Amilton disse que gostaria de deixar registrado que através do Secretario de 

Obras Sr. Alexandre e do Deputado Federal Washington Reis foi feito o convite 

ao Líder de Governo e a Vice-líder para irem até Brasília. E, que realizou um 

sonho ao conhecer Brasília. Disse que o Executivo foi destinado a resolver 

questões sobre algumas obras que estarão chegando para o município. Então, 

deixou o seu agradecimento ao Deputado Federal Washington Reis o qual 

possibilitou, hoje, um convenio, já assinado, com a Caixa Econômica num valor 

de dois milhões e meio para a construção de um pronto socorro. E, que estão 
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apenas aguardando só a liberação do Fundo Municipal de Saúde para a 

realização do processo licitatório. Disse que existe ainda outra Emenda 

Parlamentar no valor de três milhões para a construção do terminal rodoviário. 

Falou que existe um valor de novecentos mil para o custeio de exames e 

remédios. Disse que estiveram, também, com o Senador Lindbergh Farias. Falou 

sobre uma Emenda de quinhentos mil para a reforma da Quadra de Esportes 

Eugenio Tavares. Após, falou que estiveram também com o Deputado Federal 

Luiz Carlos Ramos que tem uma Emenda Parlamentar de um milhão para a 

infraestrutura e reordenação urbana, que abrange o saneamento básico, o 

conserto das calçadas e pavimentação, e que depende do Ministério das 

Cidades para liberação. Falou ainda sobre uma Emenda de trezentos mil para 

Saúde ofertada pelo Deputado Julio Lopes, e que está apenas aguardando 

liberação do Fundo Municipal da Saúde. Em aparte a Vereadora Jussara disse 

que já houve contratação de um neurologista para a rede municipal que é o Dr. 

Marcelo Pino; e, que para os PSF’s aumentou mais um dia de atendimento dos 

médicos; quanto aos eletrocardiogramas serão feitos nas unidades, e um 

cardiologista será contratado somente para dar os laudos porque uma 

cardiologista apenas não daria vazão para fazer todas as consultas e dar os 

laudos. Após, parabenizou os Secretários Alexandre e Luciano Capitão pelos 

serviços que estão sendo prestados dentro do hospital. Disse que foram 

reformados o quarto cinco, duas enfermarias cirúrgicas, e o centro cirúrgico que 

provavelmente será reformado esta semana. Parabenizou o Secretario Alexandre 

pela atuação com relação ao PS do Rodolfo que está prestes a ser inaugurado. 

Finalizou agradecendo o Deputado Federal Washington Reis por todas as 

Emendas que está trazendo para Cordeiro. Após, disse que com relação ao 

transporte, ficou indignada com atuação do Sr. Zé Mário, disse que os alunos 

vêm até a Câmara fazerem reivindicações sobre o transporte, e que a Secretaria 

de Educação está colocando a responsabilidade sobre os vereadores. Então, 

questionou a licitação dos ônibus para os universitários. Falou que deveria ser 

feita uma boa triagem entre os alunos que utilizarão o ônibus uma vez por mês e 
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aqueles que usarão todos os dias, trazendo os alunos uma declaração das 

universidades para comprovação disso. Após, questionou alegações dos alunos 

de não poderem pagar o valor de vinte reais para a confecção das carteirinhas. 

Disse que o Sr. Zé Mário alegou que ela e o Vereador Biti, no ano passado, 

impediram o ônibus amarelinho de viajar. Que o ônibus estava sem pneu, mas 

não era do seu conhecimento. Disse que não fizeram isso, mas que se 

soubessem iriam impedir sim. Disse que os vereadores irão fiscalizar, e que fará 

um Requerimento que poderá ser assinado pelos vereadores que se sentirem a 

vontade porque quer a comprovação de todos os fatos que estão ocorrendo. 

Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil 

que iniciou seu pronunciamento dizendo que a Comissão de Educação esteve na 

Secretaria de Educação e o que foi dito lá está sendo distorcido. Disse que o que 

foi falado foi para se ter o controle destas carteirinhas, que os alunos fariam essa 

Comissão, e que entrariam num acordo no que a lei abrange. Questionou a 

situação do bom senso entre aqueles que utilizarão o ônibus uma vez por mês, e 

que devem ser priorizados aqueles que têm aulas presenciais. Disse que a 

Comissão de Educação está ciente de tudo que foi conversado e que os 

estudantes entenderam toda situação. Após, agradeceu ao “Mestre Boleba” da 

capoeira Birimbal de Ouro pelo evento realizado no último dia doze, que tinha por 

objetivo levar mais jovens para a capoeira que faz parte da cultura do nosso país. 

Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva que 

iniciou suas falas parabenizando o pronunciamento do Vereador Biti, ao Governo 

Municipal e ao Secretario pela Emendas, pois são conquistas importantes para 

cidade. Em seguida, falou sobre a reunião que ocorrerá amanhã com o IPAMC. 

Disse que tem um dossiê com dados preocupantes e que a insuficiência 

financeira é obrigação do município, estado e do distrito de arcar com isso. Disse 

que o Instituto hoje tem apenas quarenta e três mil reais em caixa e no ano 

passado tinha quatro milhões setecentos e sessenta e quatro mil reais. Disse que 

tem que haver, na reunião de amanhã, uma justificativa grande para esses 

valores que vêm se perdendo. Disse que a todo instante a Administração Pública 
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Municipal vinha sendo avisada pelo Presidente do IPAMC sobre a falta do 

repasse do aporte financeiro, do pagamento do patronal entre outras leis que 

poderiam fazer sofrer a Administração se fossem descumprida. Disse que essa 

Casa não será omissa e que tomará as medidas Administrativas cabíveis com 

relação ao Instituto. Enquanto, o município, hoje, deveria estar tomando outras 

providencias como a diminuição do número de Secretarias e de cargos 

comissionados. Disse ainda que o Sr. Rodrigo Mazzo veio relatando ao Prefeito, 

a todo o momento, sobre a insuficiência que vinha ocorrendo no instituto de 

pensão do município. Encerrou seu pronunciamento solicitando que seja posto 

no Portal da Transparência para que todos tenham acesso todas as execuções 

realizadas na obra das calçadas, todas as notas, os processos licitatórios do 

empenho, visto que a última parcela de cento e quarenta e sete mil e quinhentos 

reais já foi liberada. O Presidente fez uso da palavra direcionando-se ao 

Secretario Alexandre Monnerat dizendo que se ele quisesse fazer uso da Tribuna 

Livre para prestar esclarecimentos sobre a obra nas calçadas que se escrevesse 

hoje para sessão de quarta feira. Após, disse que ficou indignado com o corte de 

duas arvores dentro do Adro de Igreja. Falou que o Secretario de Meio Ambiente 

disse que não deu nenhuma autorização para esse ato; e, que muitas pessoas o 

indagaram sobre de quem seria a responsabilidade por aquele ato criminal. Disse 

que sanções devem ser executadas por isso, seja com o replantio de árvores. 

Disse ainda que estará fazendo um oficio ao Secretário de Meio Ambiente, ao 

Secretario do Código de Postura e ao Prefeito municipal para que respondam de 

quem é essa responsabilidade, pois esse ato tem sacões. Em seguida, explanou 

sobre a reunião com IPAMC que ocorrerá amanhã. Disse que aquele que 

recebeu o ofício para esta reunião e não comparecer receberá um ato de 

convocação para Tribuna. E, citou as pessoas que receberam o oficio. Falou que 

de fato só existe de saldo quarenta mil reais no Instituto e que o patronal não 

vem sendo pago. Disse que isso sim é apropriação indébita e que dá cassação, 

que causa o afastamento. Disse que deseja ver atos oficiais na reunião de 

amanhã. Disse o limite de gasto com o pessoal já foi ultrapassado, e que o único 
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meio que vê para solução é o corte de todos os cargos em comissão e o 

encerramento de algumas secretarias. Falou que o patronal e o aporte não 

estavam sendo cumpridos, e que se há um déficit, então, que tudo isso será 

discutido na reunião. E, que deseja sair da reunião com uma solução definida. 

Após, parabenizou ao Secretario Alexandre e ao Deputado Federal Washington 

Reis por disponibilizar as Emendas ao município. Ato contínuo passou-se a 

Ordem do Dia, que constou: em única discussão o parecer contrário da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Veto do Poder Executivo a Lei 

nº 2039/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Altera os valores 

da tabela salarial dos servidores do município de Cordeiro e dá outras 

providências”. Usou da palavra o Vereador Robson parabenizando os membros 

da Comissão pelo parecer contrário ao veto. Disse que há uma insatisfação com 

relação a esse projeto, pois o reajuste deve ser concedido para todos os 

servidores. Após, usou da palavra o Vereador Amilton dizendo que esse projeto 

foi muito discutido. Disse que estão votando contrários ao Veto, mas segundo o 

jurídico há inconstitucionalidade, então que será encaminhado um novo Projeto 

pelo Executivo, correto, para que possa ser apreciado e votado para que se 

acerte esse quadro de salários dos funcionários. O Presidente pronunciou se 

dizendo que estiveram reunidos, em seu Gabinete, o jurídico da Casa e do 

Executivo para discussão desse Projeto. Disse que foi discutido que o veto seria 

derrubado e que seria inserido um novo Projeto junto com a votação do veto, na 

mesma Ordem do Dia. Isso para que fosse apreciada e votada uma nova tabela 

salarial para o servidor comissionado. Isso porque se não houve aumento para 

servidor efetivo não poderia ser votado aumento apenas para os comissionados, 

e que o Executivo não enviou esse Projeto. Disse que o motivo da derrubada do 

veto é Regimental, pois vencerá amanhã e mais uma vez o Executivo não 

cumpre aquilo que é falado. Após, o Presidente colocou em única discussão o 

parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Veto do 

Poder Executivo a Lei nº 2039/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Altera os valores da tabela salarial dos servidores do município de 
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Cordeiro e dá outras providências”, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Veto do Poder Executivo a Lei nº 2039/2016 de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre “Altera os valores da tabela salarial dos 

servidores do município de Cordeiro e dá outras providências”, que após votação 

nominal foi reprovado por unanimidade; em única discussão o parecer contrário 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Veto do Poder Executivo a 

Lei nº 2026/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe 

sobre “A obrigatoriedade de fixação de aviso informativo nos cartórios de 

Registros de Imóveis e Imobiliárias com sede na cidade do município de Cordeiro 

e dá outras providências”. Usou da palavra o Vereador Robson agradecendo as 

Comissões, pois é um Projeto que não trará custo e será meramente informativo 

para as pessoas que irão adquirir imóveis no município. Após, o Presidente 

colocou em única discussão o parecer contrário da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Veto do Poder Executivo a Lei nº 2026/2015 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “A obrigatoriedade de fixação 

de aviso informativo nos cartórios de Registros de Imóveis e Imobiliárias com 

sede na cidade do município de Cordeiro e dá outras providências”, que após 

votação nominal foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Veto do Poder Executivo a Lei nº 2026/2015 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que dispõe sobre “A obrigatoriedade de fixação de aviso 

informativo nos cartórios de Registros de Imóveis e Imobiliárias com sede na 

cidade do município de Cordeiro e dá outras providências”, que após votação 

nominal foi reprovado por unanimidade; em única discussão e votação o parecer 

contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Veto do Poder 

Executivo a Lei nº 2028/2015 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que 

dispõe sobre: “A inclusão do mapeamento de áreas de alto de risco de 

deslizamento de encosta na página oficial da prefeitura na internet, e dá outras 

providências”, que, após, votação nominal foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Veto do Poder Executivo a Lei nº 2028/2015 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “A inclusão do 
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mapeamento de áreas de alto de risco de deslizamento de encosta na página 

oficial da prefeitura na internet, e dá outras providências”, que após votação 

nominal foi reprovado por unanimidade; em única discussão e votação o parecer 

contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Veto do Poder 

Executivo a Lei nº 2029/2015 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”, que após votação nominal foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Veto do Poder Executivo a Lei nº 

2029/2015 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”, 

que após votação nominal foi reprovado por unanimidade; em única discussão os 

pareceres ao Projeto de Lei nº 13/2016 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”. Usou da palavra o Vereador 

Robson Pinto da Silva dizendo que seu voto contrário se mantem exatamente 

pela falta de algumas informações e pela falta de uma planilha detalhada com as 

aplicações desses recursos. O Presidente se pronunciou dizendo que também 

fica indignado pela falta de uma planilha. Usou da palavra o Vereador Gil 

parabenizando as Comissões, mas disse que também é contrário, pois todos 

estão “sofrendo”. Disse que se manterá contrário até que as coisas comecem a 

se ajustar. O Presidente voltou a usar a palavra e disse que com essa Emenda 

solicitada de três porcento, da qual gira em torno de um milhão e quatrocentos, 

sobrará ainda em torno de um milhão e duzentos. Disse que a preocupação com 

essa Emenda é com o Instituto de Pensão, e. que estão fazendo o papel de 

fiscalizadores. Após, o Presidente colocou em única votação os pareceres ao 

Projeto de Lei nº 13/2016 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”, que foram aprovados por sete votos favoráveis e dois 
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votos contrários, os dos Vereadores Gil e Robson de acordo com a Emenda 

Modificativa; em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 

13/2016 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”, que foram aprovados por sete votos favoráveis e dois votos 

contrários, os dos Vereadores Gil e Robson de acordo com a Emenda 

Modificativa; em única discussão e votação o Requerimento nº 12/2016 de 

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

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 13/2016 de 

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

unanimidade. Posteriormente, o Presidente colocou sob deliberação do Plenário 

os Requerimentos de justificativa de ausência a sessão dos Vereadores Gilberto 

Salomão Filho e André Lopes Joaquim, que foram aprovados por unanimidade. 

Em seguida, comunicou que os Projetos de Lei nº 97 e 98/2015 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva serão arquivados conforme preceitua o artigo 49 

do Regimento Interno: “Todo projeto de lei que receber parecer contrário, quanto 

ao mérito de todas as Comissões a que for distribuído será tido como rejeitado”. 

Após, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão ordinária a 

realizar-se no dia dezesseis de março 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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