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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZOITO DE ABRIL DE DOIS 

MIL E VINTE E DOIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezoito dias do mês de abril 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 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: Veto Parcial do 

Poder Executivo à Lei nº 2596/2022, que dispõe sobre “O controle populacional de cães 

e gatos, sua elevação à função de saúde pública e dá outras providências”; Projeto de 

Lei nº 80/2022 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “As diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2023”; Projeto de Lei nº 

78/2022 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Autoriza 

a criação da Fanfarra Municipal de Cordeiro – FAMC, e dá outras providências”; 

Indicações nº 27 e 28/2022 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; Indicações 

nº 124 e 125/2022 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 

172/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas. O Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador inscrito, Elielson Elias Mendes, que se pronunciou mencionando 

duas conquistas suas para o município, que foram: o muro da Rua Padre André 

Boaventura e o calçamento da rua do antigo Matadouro. Falou de uma funcionária do 

PSF do Bairro São Luiz, a qual está destratando os munícipes que procuram aquela 

unidade de saúde, e de uma solicitação de limpeza de bueiro na rua do House Hotel, 

dizendo que o Poder Executivo não está tomando providências em relação a essas 

situações. Criticou a empresa responsável pela coleta de lixo e também a empresa que 

realizou a festa do cavalo no Parque de Exposições. Usou da palavra o Vereador André 

Mion, mencionando um requerimento de sua autoria, em relação ao envio, a esta Casa, 
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mensalmente, dos contracheques dos funcionários da empresa responsável pela coleta 

de lixo, e dizendo que o Prefeito não está respondendo corretamente seus 

requerimentos, e falou também da festa do cavalo que aconteceu no Parque de 

Exposições. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Thiago Romito, que falou 

sobre a arrecadação do município, sobre o problema do esgoto no Bairro Rodolfo 

Gonçalves e do serviço gratuito que a Empresa Dymer realizou na caixa d’água do 

Bairro Pirazzo. Encerrou solicitando à Comissão de Saúde da Câmara que verifique a 

questão da falta de medicamentos básicos na rede pública municipal de saúde. O 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Ronaldo Rosa, que mencionou uma 

Indicação de sua autoria em relação à caixa d’água do bairro Pirazzo e agradeceu aos 

demais vereadores por também estarem apoiando esta causa. Também solicitou ao 

Prefeito que realize limpeza e melhorias necessárias no bairro Pirazzo. O Presidente se 

pronunciou dizendo que esteve reunido, juntamente com os Vereadores Ronaldo e 

Washington, com o Deputado Federal Altineu Cortes, o qual destacou que estará 

complementando o PAB e MAC do nosso Município, e parabenizou o Prefeito e o 

Deputado por esta conquista. Em seguida, o Presidente encerrou a Sessão convocando 

os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte de abril 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.  
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