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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA OITO DE MARÇO DE DOIS MIL 

E VINTE E UM NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos oito dias do mês de março 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 colocou 

sob deliberação do plenário a não leitura das justificativas das indicações dos 

vereadores, que foi aprovado por unanimidade.  Após, o Presidente solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: Projeto de Lei nº 031/2021 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “O município de Cordeiro ratifica 

protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir 

vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e 

equipamentos na área de saúde”; Projeto de Resolução nº 05/2021 de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre “Efetiva a transferência de um veículo para a Prefeitura 

Municipal de Cordeiro na forma que dispõe”; Projeto de Lei nº 016/2021 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Estabelece diretrizes para 

implantação do Programa Material Escolar Solidário no município de Cordeiro”; Projeto 

de Lei nº 020/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe 

sobre “A criação do programa de incentivos ambientais no âmbito do município de 

Cordeiro-RJ, intitulado „IPTU Verde‟, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

027/2021 de autoria dos Vereadores Luiz Gustavo Pinto da Silva e Ronaldo de Souza 

Rosa, que dispõe sobre “A implantação do Projeto „Cordeiro pelo meio ambiente – 

Gestão de Resíduos‟, e dá outras providências”; Projeto de Resolução nº 06/2021 de 

autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “A criação da 

Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Cordeiro”; Projeto de 
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Resolução nº 07/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe 

sobre “Institui o Projeto Visite a Câmara e dá outras providências”; Indicações nº 04, 05 

e 06/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 21, 22 e 

27/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva; Indicações nº 40, 41 e 

42/2021 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; Indicações nº 48, 67 e 68/2021 

de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; Indicações nº 90, 91 e 93/2021 de 

autoria do Vereador Washington da Silva Vianna; Indicações nº 142, 143 e 144/2021 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicação nº 198/2021 de 

autoria do Vereador Matheus Mattos Tomaz; Indicação nº 199/2021 de autoria do 

Vereador Elielson Elias Mendes; Ofício nº PRS/SSE/CGC 5671/2021 do TCE – RJ – 

Prestação de Contas da Câmara Municipal de Cordeiro, relativa ao exercício de 2019, 

sob a responsabilidade do Sr. Elielson Elias Mendes; Ofício SME/GAB/nº 081/2021 da 

Secretaria Municipal de Educação. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que 

constou: em única discussão a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 031/2021 de 

autoria do Poder Executivo, que, após votação nominal, foi aprovada por unanimidade;  

em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 031/2021 de autoria do 

Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão e redação 

final o Projeto de Lei nº 031/2021 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Resolução nº 

05/2021 de autoria da Mesa Diretora, que foram aprovados por unanimidade; em única 

discussão e redação final o Projeto de Resolução nº 05/2021 de autoria da Mesa 

Diretora, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Elielson Elias Mendes, que agradeceu a todos os funcionários desta Casa 

pela aprovação de suas contas do ano de 2019. E agradeceu também aos vereadores 

que fizeram parte do último mandato, por terem assinado a seu favor em denúncia 

ofertada no Ministério Público, a qual foi arquivada. O Presidente encerrou a Sessão 

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


