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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE MARÇO DE 

DOIS MIL E VINTE E DOIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezesseis dias do mês de março 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. Havendo número Regimental, o 

Presidente deu por aberta a sessão e solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do 

expediente, que constou: Pareceres ao Projeto de Lei nº 38/2022 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre “Reorganiza parcialmente a estrutura administrativa do 

Poder Executivo do município de Cordeiro”; Projeto de Lei nº 54/2022 de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre “O controle populacional de cães e gatos, sua 

elevação à função de saúde pública e dá outras providencias”; Projeto de Lei nº 

11/2022 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Institui o 

premio “Aluno Esportista do ano” no município de Cordeiro”; Projeto de Lei nº 14/2022 

de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Institui no âmbito 

do município de Cordeiro o programa remédio em casa e da outras providencias”; 

Projeto de Lei nº 53/2022 de autoria do Vereador Washington da Silva Vianna, que 

dispõe sobre “Torna obrigatório a fixação de placas com normas de conservação e 

segurança nos elevadores dos prédios comerciais e residenciais no município de 

Cordeiro”; Indicações nº 13 e 14/2022 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; 

Indicações nº 44 e 76/2022 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 

Indicações nº 72 e 73/2022 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva; e, 

Indicações nº 136 e 139/2022 de autoria do Vereador Pablo Sergio de Freitas. Ato 

continuo passou-se a ordem do dia que constou: em única discussão os pareceres ao 

Projeto de Lei nº 38/2022 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Reorganiza 

parcialmente a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cordeiro”. 
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Usou da palavra o Vereador André Luiz Cruz Mion dizendo que nesta gestão o 

problema não são os três milhões e meio do magistério que iria quebrar a prefeitura, o 

problema é que o Prefeito quer fazer política. Outro ponto, quando houve a 

necessidade da contração de Mediação e Motorista, em fevereiro, foram mandados 

projetos de lei para aprovação do processo seletivo e que foram aprovados por 

unanimidade. Disse que acha totalmente fora de propósito voltar com as práticas 

antigas de “voto de cabresto” com cargos comissionados. Disse ainda que entende que 

poderia ser feito um processo seletivo, visto que há tamanha urgência. E, defendeu o 

concurso público. Finalizou convidando os munícipes a fazerem uma analise de tudo 

que ele e o Vereador Thiago Romito Bon votaram contra nesta Casa, desde que 

assumiram o mandato. Logo após, usou da palavra o Vereador Thiago dizendo que já 

debateram exaustivamente sobre essa situação e questionou a capacitação das 

pessoas para esses cargos criados. Disse que setenta e nove por cento desses cargos 

não exige capacitação nenhuma. Contudo, que há cargos específicos, técnicos, que 

não cabem nomeação, e que o STF já disse isso. Disse que nesse Projeto há vícios, 

que tem complicações. Falou também que a questão do “voto de cabresto” é veemente 

neste Projeto. E, entende que esse Projeto deveria ser rejeitado. Logo após, o 

Presidente colocou em única votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 38/2022 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Reorganiza parcialmente a estrutura 

administrativa do Poder Executivo do município de Cordeiro”, que foram aprovados por 

nove votos favoráveis a dois votos contrários, os dos Vereadores André Luiz Cruz Mion 

e Thiago Romito Bon; em única discussão, votação e redação final o Projeto de Lei nº 

38/2022 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Reorganiza parcialmente a 

estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cordeiro”, que foi aprovado 

por nove votos favoráveis a dois votos contrários, os dos Vereadores André Luiz Cruz 

Mion e Thiago Romito Bon. Posteriormente, o Presidente encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e um de 
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março 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 


