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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE MAIO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezessete, 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 Elielson Elias Mendes e 

secretariada pelo Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca. Faltaram os vereadores 

Amilton Luiz Ferreira de Souza e Mário Antônio Barros de Araújo. Havendo número 

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

a leitura do expediente, que constou: Projeto de Lei nº 78/2017 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Altera as Leis Municipais nº 1147/2005 e 1380/2009 

reorganizando parcialmente a estrutura administrativa do Poder Executivo do município 

de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 77/2017 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Dispõe sobre alimentos 

orgânicos na merenda escolar na rede pública municipal de Cordeiro e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 79/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, 

que dispõe sobre “Autoria o Chefe do Poder Executivo a instituir a semana de incentivo 

à produção literária na rede municipal de ensino de Cordeiro”; Requerimento nº 36/2017 

de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Requerimento nº 37/2017 de autoria da 

Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa; Requerimentos nº 38 e 39/2017 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 207 e 208/2017 de autoria do 

Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicação nº 310/2017 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 311 e 312/2017 de autoria 

da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 313 e 314/2017 de autoria da 

Vereadora Elizabet Oliveira Linhares Correa; Indicações nº 316 e 317/2017 de autoria 

do Vereador Robson Pinto da Silva; Correspondência da Escola do Legislativo 
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Fluminense do Estado do Rio de Janeiro; Convite da Câmara Municipal de Macuco; 

Comunicado do Ministério da Educação. O Presidente justificou a ausência do Vereador 

Amilton e do Vereador Mário e, após, concedeu a palavra ao Vereador inscrito, 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, o qual se pronunciou cobrando, do Executivo, 

as respostas às suas indicações, em especial aquela em que ele solicitou a limpeza do 

Rio Macuco. Parabenizou o Secretário de Obras pelo serviço executado na Rua 

Francisco Pimentel da Silva e encerrou se queixando da falta de iluminação nas ruas da 

cidade. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva, que se 

reportou ao Vereador Furtuoso dizendo que entrará em contato com a Secretaria de 

Governo para solicitar que sejam providenciadas as respostas das suas indicações e, 

com relação à iluminação pública, disse que o serviço já está sendo realizado, porém, 

sugeriu que pode ser marcada uma reunião com o representante da empresa 

responsável pelo serviço, a fim de tirar dúvidas a respeito deste contrato. Relatou que 

recebeu, em seu gabinete, o Sr. Rubens Zanon, representante do IFI, e esclareceu que 

é preciso que os Deputados tragam emendas para o município para que seja possível 

ajudar também os universitários, diminuindo os custos com transporte; e esclareceu 

também, que esta foi uma recomendação do Ministério Público, e que os vereadores 

estão tentando ajudar os universitários. Afirmou que é favorável à vinda do IFI e 

também à vinda da Companhia Avançada da Polícia Militar e que é preciso arranjar 

meios de conciliar essas duas entidades para que o município de Cordeiro não venha a 

perdê-las. O Presidente concedeu a palavra à Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes, a qual agradeceu ao Prefeito, Sr. Luciano, pela instalação das lixeiras no 

Centro da cidade e sugeriu que também sejam instaladas nos bairros do município. 

Mencionou que vem lutando, há mais de um ano e meio, pela instalação da Companhia 

Avançada da Polícia Militar em Cordeiro e que o espaço do Colégio Ítalo Mileno Lopes 

foi cedido para este fim, e outro espaço foi oferecido para instalação do IFI, porém, não 

foi aceito. Afirmou que deseja a expansão do IFI no município de Cordeiro e relatou que 

está tendo uma conversação entre o Secretário de Governo, Sr. Afonso Monnerat e o 
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Secretário de Educação para resolver essa questão do IFI, que é um Instituto Federal, 

porém, há alguns políticos oportunistas querendo crescer e se sobressair se 

aproveitando dessa questão do IFI e da Companhia Avançada. Ato contínuo, passou-se 

à ordem do dia, que constou: em única discussão e votação o Requerimento nº 36/2017 

de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 37/2017 de autoria da Vereadora Elizabet 

de Oliveira Linhares Correa, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão o 

Requerimento nº 38/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva. Usou da 

palavra o Vereador Robson, esclarecendo que os recursos do Fundeb são exclusivos 

para a Educação, principalmente para o pagamento dos profissionais da área, e que 

quer ter certeza como foram gastos estes recursos, visto que os funcionários do 

magistério e da educação ainda não receberam os salários de dezembro e o décimo 

terceiro salário, e todos sabem que estes recursos chegaram aos cofres do município. 

O Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 38/2017 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão o Requerimento nº 39/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva. 

Usou da palavra o Vereador Robson, parabenizando o Secretário de Esporte, Sr. Jairo 

Amaral, por ter apoiado o evento “Pedalada em família”, que foi de grande proporção no 

município, e parabenizou também os idealizadores do evento, Sr. Felipe Inácio e 

família. O Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 39/2017 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 trinta e um de maio de dois mil e dezessete às dezoito horas. Nada a mais para 

constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Primeiro Secretário e pelo 

Presidente.  

 

             Marcelo Marco Duarte Fonseca                        Elielson Elias Mendes                                   

                          1º Secretário                                                  Presidente 


