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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA QUATRO DE SETEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos quatro dias do mês de setembro 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 e Mário Antônio Barros de Araújo. Havendo número Regimental, o Presidente 

deu por aberta a sessão e convidou para compor a Mesa: a Vice-Prefeita, Sra. Maria 

Helena Coelho Pinto; o Deputado Estadual Wanderson Nogueira; o Reitor, Dr. Jefferson 

Manhães de Azevedo; o Diretor de Relações Institucionais, Sr. Fernando Ferrara; o 

Diretor de Implantação da Unidade do município de Cordeiro, Bruno Zanon. O Presidente 

registrou a presença do Secretário de Indústria e Comércio, Sr. Marcelo, e do Secretário 

de Educação, Sr. Luiz Antônio. Em seguida, convidou a todos para que de pé cantassem 

o Hino Nacional. Após, justificou a ausência dos Vereadores André e Mário e solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: Projeto de Lei nº 115/2017 

de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Dá nome de 

Terezinha Lopes Narciso a uma rua neste município”; Projeto de Resolução nº 18/2017 

de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que dispõe sobre “Concede título 

de cidadão cordeirense ao Sr. Luiz Gonzaga da Cunha”; Indicações nº 273 e 391/2017 de 

autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicação nº 455/2017 de 

autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 457/2017 de autoria do 

Vereador André Lopes Joaquim; Indicação nº 458/2017 de autoria dos Vereadores 

Elizabet Oliveira Linhares Correa e André Lopes Joaquim; Indicação nº 459/2017 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicação nº 465/2017 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva; Respostas de Indicações; Ofício nº 672/2017 da Secretária de 

Saúde; Ofício DETRO/VP nº 259/2017; Convite Expo Macuco 2017; Convite da Câmara 
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Municipal de Conceição de Macabu. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores 

inscritos. Usou da palavra o vereador Furtuoso, o qual se pronunciou falando sobre a 

importância da educação e da importância da implantação do IFF em nosso município. 

Usou da palavra a Vereadora Fabíola, afirmando que é a favor da implantação do IFF em 

Cordeiro, porém, não concorda que se feche o CIEP, e dizendo que nossa cidade 

encontra-se neste caos devido à má gestão. Em aparte, o Vereador Furtuoso afirmou que 

a implantação do IFF não irá prejudicar nenhuma instituição de ensino que funcione no 

município. Retomando a palavra, a vereadora Fabíola se pronunciou em relação à 

situação do Hospital Antônio Castro, dizendo que é um assunto complexo que precisa ser 

tratado com cuidado e afirmou que estão buscando meios de manter o Hospital 

funcionando. O Presidente concedeu a palavra à Vereadora Jussara, a qual falou da 

incerteza em que se encontra o Hospital Antônio Castro, dizendo que fez o requerimento 

convocando a Secretária de Saúde para que ela possa dar explicações a esta Casa a 

respeito do assunto, e criticou as instalações do local que estão preparando para 

funcionar como unidade de pronto atendimento, dizendo que o local não está apto para 

tal serviço. E encerrou comunicando que levou esta situação ao Ministério Público, para 

que possa ser apurada. O Presidente concedeu a palavra à vereadora Elizabet, que 

disse que a população não pode pagar por erros de administrações anteriores e relatou 

sua preocupação com os pacientes e com os funcionários do Hospital. O Presidente 

concedeu a palavra ao vereador Robson, que se pronunciou relembrando que a Câmara 

devolveu duzentos e quarenta e dois mil reais aos cofres públicos para que fosse 

comprado um arco cirúrgico para o Hospital, mas, infelizmente, isso não foi cumprido. 

Disse que o Hospital, como entidade filantrópica, não pode se manter somente com 

recursos do município, e todos precisam se envolver neste caso para tentar salvar a 

entidade, que é um patrimônio da população. Mencionou que a administração anterior 

assumiu o Hospital, de forma irresponsável, e entregou a entidade ainda mais 

endividada, o que é um crime de responsabilidade, que precisa ser apurado. O 

Presidente concedeu a palavra ao vereador Amilton, o qual disse que se a administração 
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anterior não tivesse feito a intervenção no Hospital, este já teria fechado há muito tempo. 

Além disso, disse que o Hospital se encontra nessa situação devido à gestões anteriores 

que passaram pela entidade. O Presidente concedeu a palavra, na Tribuna Livre, ao Sr. 

Mário Alfredo Vieira Botelho, para falar sobre “IFF”. Em seguida, convidou o Deputado 

Estadual Wanderson Nogueira para fazer uso da Tribuna Livre. Também convidou a 

Vice-Prefeita, Maria Helena Coelho Pinto para fazer uso da palavra. Na sequência, 

convidou o Reitor, Dr. Jefferson, para falar sobre a implantação do Instituto Federal 

Fluminense – Campus Cordeiro. O Presidente esclareceu que, em momento algum, esta 

Casa se manifestou contrária à instalação do IFF em Cordeiro, porém, cabe ao Governo 

do Estado ceder o espaço para instalação, e encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia seis de setembro 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 


