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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE MARÇO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março 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. Compareceram todos os 

vereadores. Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a sessão e 

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: Indicações nº 61 e 62/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes; Indicações nº 81 e 82/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 

Indicações nº 112 e 119/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes; Indicações nº 116 e 123/2017 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte 

Fonseca; Indicação nº 124/2017 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares 

Correa; Indicação nº 125 e 126/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho; Ofício nº 154/2017 do Poder Executivo; Ofício 040/2017 do IPAMC. O 

Presidente registrou a visita que alguns alunos do Colégio Dr. Paulo Cesar Queiroz 

Faria fizeram a esta Casa na data de hoje, conforme proposto no projeto do ex-

vereador Rilley, que versa sobre o parlamento juvenil, e mencionou que todos os 

colégios do município foram convidados e que, após a visita de todos os colégios, será 

criado o Parlamento Juvenil. O Presidente parabenizou a Comissão de Saúde pela 

reunião com a Secretária de Saúde e solicitou aos membros da Comissão de 

Transporte que façam um ofício à Empresa 1001, solicitando esclarecimentos a respeito 

da dispensa de cobradores, que está causando muitos transtornos para a população do 
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nosso município e dos municípios vizinhos. Esclareceu que os vereadores não 

compareceram ao processo seletivo realizado pela Secretaria de Educação porque o 

Secretário informou que não haveria interferência política nessa seleção; e relatou que, 

após o processo seletivo, os vereadores começaram a receber várias denúncias de 

irregularidade nesse processo, por isso, solicitou à Comissão de Educação que 

convoque o Secretário de Educação a comparecer nesta Casa para prestar 

esclarecimentos e, caso seja comprovada alguma irregularidade, esta Casa tomará as 

providências cabíveis. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robson Pinto da 

Silva, o qual afirmou que a Comissão de Educação já está providenciando ofício para 

convocar o Secretário de Educação para tratar de três assuntos, sendo: as denúncias 

sobre o processo seletivo, a situação do transporte universitário e a questão do piso 

salarial do magistério. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Mário Antônio 

Barros de Araújo, que se pronunciou a respeito da ausência de cobradores nos ônibus 

da Empresa 1001, dizendo que esta Casa sozinha não terá forças para resolver essa 

situação, porém, afirmou que, junto com a Comissão, irá tentar ajudar nessa questão, 

enviando ofício à Empresa, pois a falta de cobradores nos ônibus está ocasionando 

atrasos nas viagens, e acha que a empresa poderia fazer uma adequação pelo menos 

nos horários de pico, para atender os moradores de todos os municípios da região que 

fazem uso dos serviços da referida empresa. O Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Thiago Macêdo Santos, o qual relatou que, em relação ao assunto da falta de 

cobradores, foi informado por alguns munícipes que trabalham em Nova Friburgo, que 

foi cortado o ponto de Cordeiro, e a passagem está sendo cobrada direto a Cantagalo; 

fato que também precisa ser averiguado pela Comissão de Transporte. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes e solicitou 

que suas falas sejam registradas em ata, na íntegra, que segue: “Boa noite Presidente, 

Mesa Diretora, colegas vereadores, platéia presente. Presidente, primeiramente eu 

quero parabenizar o senhor pela forma como o senhor vem conduzindo as sessões 
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nesta Casa e pela maneira como o senhor, hoje, conduziu a nossa reunião, então, é 

com muita tranqüilidade que venho parabenizar o senhor da maneira como o senhor 

vem conduzindo a nossa Casa. Presidente, eu também quero que registre em ata, que 

eu também gostaria de saber com qual fundo de conhecimento, com qual critério que o 

Secretário de Educação...algumas pessoas renovaram o contrato e outras pessoas não 

renovaram, então, eu gostaria que registrasse em ata e que ele viesse, no dia da 

explicação dele, que ele me explicasse, aqui nesta Casa, de que maneira que ele 

tomou essa decisão. Já que se renovou com uma, porque que não renovou com outra. 

A minha indignação é só essa ao Secretário”. O Presidente concedeu a palavra à 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, a qual relatou que, como integrante da 

Comissão de Defesa do Consumidor, encaminhou, no dia primeiro de março, um ofício 

ao gabinete do Deputado Luiz Martins, que também faz parte da Comissão de Defesa 

do Consumidor, na Alerj, informando-o sobre essa questão da falta de cobradores, pois 

esse fato também diz respeito à defesa do consumidor, já que estão lesando os nossos 

consumidores, pois as pessoas que trabalham em Nova Friburgo estão sendo 

obrigadas a saírem uma hora mais cedo daqui de Cordeiro para não chegarem 

atrasadas no trabalho, devido ao atraso nas viagens. Afirmou que vários deputados na 

Alerj já estão tentando resolver esta causa. E disse que, na semana passada, enviou 

ofício à Empresa 1001 solicitando explicações, no entanto, até o momento, a Empresa 

não respondeu. O Presidente concedeu, novamente, a palavra ao Vereador Robson, 

que registrou a presença do Prefeito e do secretário de Governo, os quais estiveram 

reunidos com os vereadores, hoje, nesta Casa. Em relação à questão da Empresa 

1001, sugeriu, como membro da Comissão de Transporte, uma audiência pública com 

todas as Câmaras da região e com a presença da Comissão de Transporte da Alerj, a 

qual tem poder para interferir nessa questão, e também a Comissão de Defesa do 

Consumidor da Alerj, para que seja cobrada, em conjunto, uma atitude em relação a 

esse ato que é reprovável. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Amilton Luiz 
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Ferreira de Souza, que falou sobre o processo seletivo da Secretaria de Educação, 

dizendo que já percebeu que em todo processo seletivo ocorre boatos de 

irregularidade, mesmo tendo ocorrido de maneira correta, por isso acha que os 

vereadores deveriam conversar com o Prefeito para que este providencie um concurso 

público a fim de acabar com este problema, já que o município está sempre precisando 

de pessoas para ocupar esses cargos. O Presidente concordou com as falas do 

Vereador Amilton sobre o concurso público, porém, acha necessário apurar as 

denúncias de possíveis irregularidades. Disse que a pessoa que protocolou a denúncia 

no Ministério Público deveria protocolar na Câmara também, já que a função da 

Câmara é fiscalizar o Executivo. Retomando a palavra, o Vereador Amilton concluiu 

suas falas dizendo que, realmente, a Câmara não vai deixar de fiscalizar e a sugestão 

do concurso, o qual seria de grande valia para o município, seria somente para depois 

que essa questão estivesse resolvida. Em aparte, o Vereador Mário disse que a 

realização de um concurso público também beneficiaria o IPAMC. O Presidente 

concedeu a palavra à Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que afirmou que conhece 

há muito tempo o Secretário de Educação e tem certeza que ele estará atendendo a 

solicitação dos vereadores. Disse que fica triste com o fato de alguns professores que 

serviram o município não terem sido contratados, pois sabemos a importância que eles 

tiveram para a nossa cidade. E afirmou que as denúncias sobre o processo seletivo 

serão averiguadas. O Presidente ressaltou que ninguém está duvidando da 

honestidade do secretário de Educação, mas apenas serão averiguadas as denúncias 

que chegaram nas mãos dos vereadores. O Presidente concedeu, novamente, a 

palavra ao Vereador Thiago, o qual esclareceu que essa questão do concurso foi 

colocada no parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pois esse 

processo de contratação na Educação já vem ocorrendo há algum tempo, e que é 

inconstitucional. O Presidente mencionou uma carta que foi jogada no comércio, a qual 

traz acusações a sua pessoa, e criticou a falta de assinatura na carta, dizendo que 
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quem fez essa carta gostaria de estar em seu lugar, mas não tem coragem de colocar o 

nome em julgamento para ser reconhecido pela população, e afirmou que todas as 

denúncias que chegarem a esta Casa serão apuradas. Não havendo ordem do dia, o 

Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia vinte e nove de março 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 após a aprovação do Plenário. 

 

 

 

 

       Marcelo Marco Duarte Fonseca                                 Elielson Elias Mendes                                   

                    1º Secretário                                                         Presidente 


