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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRÊS DE MAIO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, 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 Pablo Sérgio de Freitas e 

secretariada pelo Vereador Ronaldo de Souza Rosa. Faltou o Vereador André Lopes 

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

convidou a todos para que de pé cantassem o Hino Nacional e o Hino do Município de 

Cordeiro. Em seguida, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que 

constou: Processo nº 496/2021 – TCE/RJ – Parecer prévio favorável com ressalvas e 

determinações sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, referente ao exercício de 

2014, sob a responsabilidade do Sr. Leandro José Monteiro da Silva; parecer ao Projeto 

de Lei nº 15/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 

“Regulamenta a colocação de placas informativas em todas as obras públicas 

realizadas no município de Cordeiro”; parecer ao Projeto de Lei nº 26/2021 de autoria 

da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre “A obrigatoriedade 

da publicação diária de listagem de todos os vacinados contra Covid-19 no município 

de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 48/2021 de autoria do Vereador 

Luiz Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui a aplicação do questionário M-

CHAT para realização do rastreamento de sinais precoces do autismo durante 

atendimentos em Unidades de Saúde Pública e Privada no âmbito municipal”; Projeto 

de Lei nº 57/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 

“Institui o Festival de Música Professora Jane Nacif da rede pública de ensino do 

Município de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 81/2021 de autoria 

do Vereador Washington da Silva Vianna, que dispõe sobre “A implantação de 

subprefeituras no município de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 
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82/2021 de autoria do Vereador Washington da Silva Vianna, que dispõe sobre “A 

implantação de exames toxicológicos para os motoristas de categoria C, D e E a cada 

30 meses no município de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 83/2021 

de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que dispõe sobre “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço de solo em 

áreas públicas municipais pelo sistema de posteamento de rede de energia elétrica e 

de iluminação pública, de propriedade da concessionária de energia elétrica que os 

utiliza”; Projeto de Lei nº 86/2021 de autoria dos Vereadores Luiz Gustavo Pinto da 

Silva e  Ronaldo de Souza Rosa, que dispõe sobre “Torna obrigatório o fornecimento de 

kits de acessibilidade aos alunos com deficiência da rede municipal de ensino”; 

Indicações nº 062 e 063/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva; 

Indicações nº 179, 180 e 181/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes; Indicações nº 189, 190 e 191/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho; Indicações nº 217, 226 e 230/2021 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de 

Freitas; Indicação nº 269/2021 de autoria dos Vereadores Ronaldo de Souza Rosa e 

Luiz Gustavo Pinto da Silva; Indicações nº 271 e 272/2021 de autoria do Vereador 

Ronaldo de Souza Rosa; Indicação nº 304/2021 de autoria dos Vereadores Washington 

da Silva Vianna e Thiago Romito Bon; Ofício nº 529/2021 do Gabinete do Deputado 

Alexandre Knoploch. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única 

discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 015/2021 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

redação final o Projeto de Lei nº 015/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o parecer 

ao Projeto de Lei nº 026/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e redação final o 

Projeto de Lei nº 026/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, 

que foi aprovado por unanimidade. O Presidente convidou a Sra. Cláudia da Silva 

Queiro para falar na Tribuna Livre sobre “Saúde de Cordeiro”. O Presidente concedeu a 
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palavra ao Vereador Ronaldo Rosa, o qual relembrou que nesta data comemoramos 

cem anos de realização da Exposição Agropecuária do nosso município, ressaltando 

sua importância para Cordeiro e região; agradeceu ao Prefeito e à sua equipe pelo 

empenho, cuidado e zelo que está tendo com o Parque de Exposição. O Presidente 

concedeu a palavra à Vereadora Jussara, que parabenizou o Secretário de Saúde, Dr. 

Marcus Delfraro, pelo trabalho que vem realizando à frente da Secretaria. E solicitou ao 

Secretário que seja resolvida a questão da comunicação entre o CTI de Cordeiro e os 

familiares dos pacientes internados, que vem sendo precária. O Presidente concedeu a 

palavra à Vereadora Fabíola, que também falou do centenário da Exposição 

Agropecuária do município. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Luiz 

Gustavo, o qual agradeceu ao Deputado Federal Hugo Leal pelos dois milhões de reais 

em emendas parlamentares que conseguiu disponibilizar para Cordeiro. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador inscrito, Elielson, que se pronunciou a respeito da 

folha de pagamento da Prefeitura, referente ao ano de 2016, que foi vendida por um 

milhão de reais. Relatou, também, que a folha de pagamento de 2021 foi vendida por 

mais de três milhões de reais, sendo que vinte e cinco por cento deste valor será 

repassado ao Ipamc, e o restante será para pagamento de décimo terceiro e férias dos 

servidores, do ano de 2016, bem como, rescisão de comissionados e dívidas de 

gestões anteriores. O Vereador citou algumas obras realizadas nesta gestão e falou 

que recebeu, no gabinete do Prefeito, o Deputado Otoni de Paula, o qual firmou 

compromisso de melhorias para o nosso município. Parabenizou o trabalho realizado 

no Parque de Exposição pela Secretaria de Agricultura, Defesa Civil, Secretaria de 

Obras, Serviços Públicos e Segurança Pública. O Presidente se pronunciou a respeito 

da importância dos trabalhos que a Prefeitura vem realizando no Parque de Exposição 

e parabenizou os Secretários Municipais pelo trabalho que vêm realizando no 

município. Antes de encerrar a sessão, o Presidente pediu um minuto de silêncio pelo 

falecimento do Sr. Manoel Eduardo, conhecido como Gerê, funcionário da Prefeitura e, 

em seguida, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 
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realizar-se no dia dez de maio de dois mil e vinte e um às dezoito horas. Nada a mais 

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

Presidente.  

 

 

 

      Ronaldo de Souza Rosa                                          Pablo Sérgio de Freitas                                   

              1º Secretário                                                              Presidente 


