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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUATRO DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quatro dias do mês de outubro 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 André Lopes 

Joaquim, Fabíola Melo de Carvalho e Thiago Macêdo Santos. Havendo número 

Regimental, o Presidente deu por aberta a sessão; registrou a presença do ex-vereador 

desta Casa, Sr. Carlos Augusto; justificou a ausência dos vereadores André e Thiago e 

da vereadora Fabíola, que se encontra em período de licença devido ao falecimento de 

sua mãe. Após, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, 

que constou: Projeto de Lei nº 144/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 

“Institui o mês „Janeiro Dourado‟, dedicado à ações educativas de conscientização da 

importância do acompanhamento médico para a prática de exercícios físicos”; Projeto de 

Lei nº 140/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre 

“Disciplina os procedimentos relativos às sanções pelo desperdício em períodos 

decretados de estado de alerta para racionamento de água, e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 145/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe 

sobre “Proibir a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes à imagens, músicas, 

textos pornográficos ou obscenos, e dá outras providências”; Projeto de Resolução nº 

44/2017 de autoria do vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca, que dispõe sobre 

“Concede medalha mérito esportista Prof. Alcimar Sarruf Bittencourt ao Sr. Rafael 

Mendes Pinheiro”; Projeto de Resolução nº 45/2017 de autoria do vereador Marcelo 

Marco Duarte Fonseca, que dispõe sobre “Concede título de cidadão cordeirense ao Sr. 

Evandro de Jesus Moraes Fonseca”; Projeto de Resolução nº 50/2017 de autoria do 

vereador Mário Antônio Barros de Araújo, que dispõe sobre “Concede título de cidadã 
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cordeirense a Sra. Elizabet de Oliveira Linhares Correa”; Projeto de Resolução nº 

55/2017 de autoria da vereadora Elizabet Oliveira Linhares Correa, que dispõe sobre 

“Concede medalha mérito esportista Prof. Alcimar Sarruf Bittencourt ao Sr. Humberto 

Alencar Miranda Campos”; Projeto de Resolução nº 56/2017 de autoria da vereadora 

Elizabet Oliveira Linhares Correa, que dispõe sobre “Concede título de cidadão 

cordeirense ao Sr. Carlos José Pinto de Resende”; Requerimento nº 83/2017 de autoria 

do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 287 e 288/2017 de autoria do vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 504 e 505/2017 de autoria do 

vereador Robson Pinto da Silva; Ofícios nº 404/2017 do Poder Executivo – Veto às Leis 

nº 2155 e 2156/2017; Ofícios nº 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35/2017 do Poder 

Executivo; Ofícios nº 752 e 753/2017 da Secretária Municipal de Saúde. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador inscrito, Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, o qual 

expressou seus sentimentos à família da vereadora Fabíola, em virtude do falecimento 

da Sra. Fernanda Melo de Carvalho, mãe da vereadora. Informou que esteve em reunião, 

na segunda-feira, com o Secretário Geral do Governo do Estado, juntamente com o 

Governador do Estado, o representante do IFF, o vereador Robson e a Vice-Prefeita 

Maria Helena. Na ocasião, levaram o documento do IFF ao Governador, o qual liberou o 

espaço do Colégio Ítalo Mileno Lopes para implantação do IFF em Cordeiro. Disse que 

os onze vereadores desta Casa se empenharam para resolver esta questão que, agora, 

está oficialmente resolvida. Agradeceu ao Governo do Estado e esta Casa de Leis por 

terem se empenhado para que o IFF fosse instalado em nosso município. Registrou que 

neste mesmo dia, esteve no gabinete do Secretário de Governo, Afonso Monnerat, e que 

o Governador do Estado, entrando no gabinete, deu-lhes a notícia da liberação de 

trezentos mil reais para o município, que é de um programa de apoio aos hospitais, que 

existe desde o ano de 2014; e disse que essa conquista é dos onze vereadores desta 

Casa. Esclareceu que este valor é parte de um milhão de reais que foi disponibilizado 

para o município, sendo que os setecentos mil reais que ainda faltam, serão mais 

trezentos mil para o Hospital e quatrocentos mil para o Prefeito investir no município. 
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Relatou que já trouxe seis obras importantes para o município, juntamente com os 

demais vereadores à época. Em aparte, o vereador Mário Antônio Barros de Araújo 

agradeceu ao vereador Furtuoso por reconhecer que a conquista da implantação do IFF 

em Cordeiro foi dos onze vereadores desta Casa. Retomando a palavra, o vereador 

Furtuoso relatou que esteve na cidade de Valença, representando o nosso município, 

ocasião em que estavam presentes o Ministro do Esporte e o Reitor do IFF, professor 

Jefferson, o qual compareceu neste encontro à convite do vereador. O Presidente 

concedeu a palavra à vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, a qual parabenizou à 

Secretária de Saúde por ter respondido a reiteração de alguns de seus requerimentos, no 

entanto, acha que a Secretária não entendeu seus questionamentos, pois as respostas 

foram insatisfatórias. Mencionou sobre os trezentos mil reais que foram disponibilizados 

para o Hospital Antônio Castro, esclarecendo que o Governo do Estado devia, ao 

Hospital, esse valor referente ao PAHI, o qual foi liberado através de um ofício que saiu 

de seu gabinete e do gabinete da vereadora Fabíola, e que foi entregue no gabinete do 

Deputado Luiz Martins e ao Secretário de Governo, Afonso Monnerat. Disse que esse 

mérito, realmente, é desta Casa, pois todos trabalham em conjunto, porém, quis 

esclarecer que este ofício foi de sua autoria e de autoria da vereadora Fabíola. O 

Presidente parabenizou aos agentes comunitários de saúde pelo dia de hoje e, em 

seguida, concedeu a palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva, que se pronunciou 

dizendo que o IFF é uma conquista desta Casa. Em relação ao PAHI, o vereador Robson 

disse que também fez contato telefônico com o Secretário de Governo, e esclareceu que 

esse dinheiro é devido não somente a Cordeiro, mas também a todos os municípios do 

Estado do Rio de Janeiro, referente a um programa do ano de 2014, para custeio das 

salas de estabilização dos hospitais. Ato contínuo, passou-se a ordem do dia, que 

constou: em única discussão e votação o Requerimento nº 83/2017 de autoria do 

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

concedeu a palavra, na Tribuna Livre, a Sra. Soraya Carvalho Salgado, para falar sobre 

“Publicação em rede social”. Após, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 
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Sessão Ordinária a realizar-se no dia nove de outubro 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 


