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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL 

E VINTE E UM NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos cinco dias do mês de abril 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. 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. Em seguida, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do 

expediente, que constou: parecer ao Projeto de Lei nº 18/2021 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Regulamenta o procedimento de cessão e de permuta 

dos servidores públicos do município de Cordeiro a outros órgãos do Poder Executivo, 

Legislativo ou Judiciário”; parecer ao Projeto de Lei nº 04/2021 de autoria da Vereadora 

Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre “Institui a Campanha Janeiro 

Branco, dedicada à promoção da saúde mental”; Projeto de Lei nº 28/2021 de autoria 

da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Institui a política municipal 

para a população em situação de rua e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

42/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui 

a política de fomento à adoção de animais domésticos no Município de Cordeiro e dá 

outras providências”; Projeto de Lei nº 44/2021 de autoria dos Vereadores Luiz Gustavo 

Pinto da Silva e Pablo Sérgio de Freitas, que dispõe sobre “Institui a política municipal 

de segurança hídrica e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 52/2021 de autoria da 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre “A implantação do 

Programa „Bueiro Inteligente‟ como forma de prevenção de alagamentos no Município 

de Cordeiro”; Requerimentos nº 07 e 08/2021 de autoria do Vereador Thiago Romito 

Bon; Requerimento nº 09/2021 de autoria do Vereador André Luis Cruz Mion; 
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Indicações nº 37 e 52/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva; 

Indicações nº 96, 99 e 104/2021 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; 

Indicações nº 112, 113 e 114/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 

Indicações nº 167, 168 e 169/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes; Indicação nº 241/2021 de autoria dos Vereadores Ronaldo de Souza Rosa, 

Luiz Gustavo Pinto da Silva e Matheus Mattos Tomaz; Indicações nº 242 e 247/2021 de 

autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; Indicação nº 251/2021 de autoria do 

Vereador André Lopes Joaquim. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: 

em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 18/2021 de autoria do 

Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e redação 

final o Projeto de Lei nº 18/2021 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 04/2021 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 04/2021 de autoria 

da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 07/2021 de autoria do Vereador Thiago 

Romito Bon, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 08/2021 de autoria do Vereador Thiago Romito Bon, que foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 09/2021 de autoria 

do Vereador André Luis Cruz Mion, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente 

pediu um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Maria Lidia dos Santos Almeida e, 

em seguida, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia doze de abril 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 


