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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRÊS DE OUTUBRO DE DOIS 

MIL E VINTE E DOIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, 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. Compareceram todos os 

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

que constou: parecer ao Projeto de Lei nº 107/2022 de autoria do Vereador Luiz 

Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui no âmbito do Município de Cordeiro a 

Semana da Cultura Gospel”; parecer ao Projeto de Lei nº 110/2022 de autoria do 

Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre “A obrigatoriedade do 

atendimento psicológico às gestantes na rede pública de saúde, no âmbito do município 

de Cordeiro”; parecer ao Projeto de Lei nº 111/2022 de autoria do Vereador Washington 

da Silva Vianna, que dispõe sobre “Cria o Programa de apadrinhamento afetivo de 

idosos no Município de Cordeiro”; pareceres ao Projeto de Lei nº 113/2022 de autoria 

do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que dispõe sobre “Institui o selo de 

responsabilidade social „Parceiros das Mulheres‟, certificando empresas que priorizam a 

contratação de mulheres vítimas de violência doméstica”; parecer ao Projeto de Lei nº 

115/2022 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa, que dispõe sobre “Dar-se-á 

o nome de Carlos Peçanha Thomaz ao Centro Odontológico do Posto de Saúde 

Cordeiro”; parecer ao Projeto de Lei nº 120/2022 de autoria do Vereador Washington da 

Silva Vianna, que dispõe sobre “Inclui no calendário de datas comemorativas do 

Município de Cordeiro, o Dia municipal do profissional da contabilidade e o Dia do 

contador”; Requerimento nº 54/2022 de autoria do Vereador André Luis Cruz Mion; 

Indicações nº 278 e 279/2022 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho. Ato 
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contínuo, passou-se à Ordem do dia, que constou: em única discussão e votação o 

parecer ao Projeto de Lei nº 107/2022 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da 

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

de Lei nº 107/2022 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei 

nº 110/2022 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 110/2022 de 

autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 111/2022 de autoria do 

Vereador Washington da Silva Vianna, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e redação final o Projeto de Lei nº 111/2022 de autoria do Vereador 

Washington da Silva Vianna, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 113/2022 de autoria do Vereador Pablo 

Sérgio de Freitas, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão e 

redação final o Projeto de Lei nº 113/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de 

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

Projeto de Lei nº 115/2022 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 

115/2022 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 120/2022 de 

autoria do Vereador Washington da Silva Vianna, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 120/2022 de autoria do Vereador 

Washington da Silva Vianna, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 54/2022 de autoria do Vereador André Luis Cruz Mion, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento de 

justificativa de ausência a sessão do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento de 

justificativa de ausência a sessão do Vereador Washington da Silva Vianna, que foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra à Vereadora Jussara, a 
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qual agradeceu à população cordeirense pelos setecentos e vinte e dois votos para o 

Deputado Daniel Luiz Martins e pelos quinhentos e sessenta votos para o Deputado 

Juninho do Pneu. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador André Mion, que 

solicitou ao líder de governo, Vereador Elielson Francinha, informações a respeito da 

Dispensa nº 844/2021, referente à confecção de edital de licitação para as linhas de 

transporte coletivo, e também informações a respeito dos preços dos kits de lanche 

para pacientes que precisam se deslocar para atendimento em outros municípios. Em 

aparte, o Vereador Elielson Francinha, deu alguns esclarecimentos em relação aos 

questionamentos do Vereador André Mion. O Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Ronaldo Rosa, o qual agradeceu e parabenizou o Deputado Júlio Lopes pela 

parceria e confiança em sua pessoa, bem como parabenizou o Dr. Serginho por sua 

eleição para Deputado Estadual, com mais de cem mil votos em todo o Estado. O 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Matheus, que agradeceu à população 

cordeirense pelos votos confiados aos seus candidatos, Afonso Monnerat e Marco 

Antônio Cabral. O Presidente concedeu a palavra à Vereadora Fabíola, que também 

falou sobre os candidatos aos quais estava apoiando. O Presidente concedeu a palavra 

ao Vereador Thiago, que também agradeceu os votos que foram confiados aos 

candidatos por ele apoiados. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Elielson 

Francinha, que agradeceu à população pelos votos confiados aos seus candidatos, 

Deputado Chico Machado e Deputado Max Lemos. O Presidente também se 

pronunciou agradecendo à população pelos votos confiados aos seus candidatos, entre 

eles, o Deputado Altineu Cortes. Em seguida, o Presidente encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia cinco de 

outubro de dois mil e vinte e dois 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 


