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

MIL E VINTE E UM NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezenove 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 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: Projeto de Lei 

nº 63/2021 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “As diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2022”; Projeto de Lei nº 37/2021 de 

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

imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN aos profissionais e empresas que 

ficarem impedidos de prestar serviços durante a situação de emergência decretada 

para enfrentamento da Covid-19”; Projeto de Lei nº 38/2021 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “A criação do auxílio emergencial 

pecuniário municipal às famílias de baixa renda e em situação de extrema pobreza 

afetadas economicamente pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), no âmbito do 

Município de Cordeiro, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 47/2021 de autoria 

do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre “Assegura aos alunos com 

necessidades educacionais especiais a antecipação de matrícula na rede de ensino 

público municipal”; Projeto de Lei nº 61/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto 

da Silva, que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder benefício 

financeiro aos proprietários ou arrendatários de veículos automotores, pessoas físicas 

ou jurídicas, para fins de aumento da cota-parte do município de Cordeiro referente ao 

imposto sobre propriedade de veículos automotores “Campanha emplaca Cordeiro”; 

Indicações nº 060, 061 e 278/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva;  
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Indicações nº 121, 128 e 139/2021 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; 

Indicações nº 149, 152 e 153/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 

Indicações nº 173, 174 e 175/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes; Indicações nº 248, 255 e 256/2021 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza 

Rosa; Indicações nº 267 e 290/2021 de autoria do Vereador Matheus Mattos Tomaz; 

Indicação nº 268/2021 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Indicações nº 279 

e 291/2021 de autoria do Vereador Thiago Romito Bon. Não havendo ordem do dia, o 

Presidente colocou sob deliberação do Plenário os Requerimentos de justificativa de 

ausência à sessão dos Vereadores Ronaldo de Souza Rosa e Matheus Mattos Tomaz, 

que foram aprovados por unanimidade. Após, o Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Thiago, que se pronunciou a respeito da Indicação nº 291/2021 de sua 

autoria. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Ronaldo, o qual agradeceu ao 

Poder Executivo pela reformulação do monumento dos Pracinhas de Cordeiro. O 

Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia vinte e seis 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 


