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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE JUNHO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho 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. Faltaram os Vereadores André 

Lopes Joaquim e Fabíola Melo de Carvalho. Havendo número Regimental, o Presidente 

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

que constou: parecer ao Veto Total do Poder Executivo a Lei nº 2498/21, que dispõe 

sobre: “Estabelece a acessibilidade nas disponibilizações de campanhas de utilidade 

pública sobre a pandemia do novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito do município de 

Cordeiro-RJ.”; Veto Total do Poder Executivo as Leis nº 2500/2021, que dispõe sobre: 

“Disciplina a instalação de faixa para travessia de pedestres em frente as escolas do 

município e dá outras providências” e Lei nº 2501/2021, que dispõe sobre: “Institui a 

política de mobilidade sustentável e incentivo ao uso da bicicleta e dá outras 

providências.”; parecer ao 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.”; parecer ao Projeto de Resolução nº 11/2021 de autoria da Mesa Diretora, que 

dispõe sobre: “A observância da ordem cronológica de pagamentos das obrigações 

relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de 

serviços, no âmbito da Câmara Municipal de Cordeiro.”; parecer ao Projeto de Lei nº 

11/2021 de autoria do Vereador André Luis Cruz Mion, que dispõe sobre: “Dispõe sobre 

o reconhecimento da prática da atividade física e do exercício físico em 

estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em 

espaços públicos, como essenciais para a população do município de Cordeiro, em 

tempos de crise ocasionada por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.”; 
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parecer ao Projeto de Lei nº 32/2021 de autoria do Vereador Thiago Romito Bon, que 

dispõe sobre: “Reconhece a atividade religiosa como essencial para a população do 

município de Cordeiro, inclusive, em tempos de crises ocasionadas por moléstias 

contagiosas, epidemias, pandemias ou catástrofes naturais.”; Projeto de Lei nº 60/2021 

de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Autoriza o 

Executivo Municipal a celebrar convênio com clínicas médicas, visando a implantação 

do Programa Meia Consulta junto aos pacientes hipossuficientes do município e dá 

outras providências.”; Projeto de Lei nº 88/2021 de autoria dos Vereadores Luiz 

Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Cria o selo anticorrupção, a ser concedido 

pela Prefeitura Municipal às empresas que adotem os programas de integridade.”; 

Indicação nº 136/2021 de autoria dos Vereadores Luiz Gustavo Pinto da Silva e Elielson 

Elias Mendes; Indicação nº 150/2021 de autoria dos Vereadores Luiz Gustavo Pinto da 

Silva e Thiago Romito Bon; Indicações nº 327 e 329/2021 de autoria do Vereador 

Ronaldo de Souza Rosa; Indicação nº 364/2021 de autoria do Vereador Washington da 

Silva Vianna; Indicação nº 375/2021 de autoria do Vereador Thiago Romito Bon; 

Indicação nº 378/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 

Indicações nº 379 e 380/2021 de autoria do Vereador Matheus Matteus Mattos Tomaz. 

Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão e votação o 

parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Veto Total do 

Poder Executivo a Lei nº 2498/2021, que, após votação nominal, foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Veto Total do Poder Executivo a Lei nº 

2498/2021, que, após votação nominal, foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 63/2021 de autoria do Poder 

Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em primeira discussão e primeira 

votação o Projeto de Lei nº 63/2021 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Resolução 

nº 11/2021 de autoria da Mesa Diretora, que foram aprovados por unanimidade; em 

única discussão e redação final o Projeto de Resolução nº 11/2021 de autoria da Mesa 
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Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao 

Projeto de Lei nº 11/2021 de autoria do Vereador André Luis Cruz Mion, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 

11/2021 de autoria do Vereador André Luis Cruz Mion, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 32/2021 de 

autoria do Vereador Thiago Romito Bon, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e redação final o Projeto de Lei nº 32/2021 de autoria do Vereador Thiago 

Romito Bon, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra aos 

Vereadores inscritos. Usou da palavra o vereador Thiago Romito Bon, repassando as 

informações da reunião que participou, juntamente com o vereador André Mion, com o 

Secretário de Saúde e o responsável pelo CTI do Hospital. Mencionou que foi 

informado que o CTI terá dois horários de atendimento presencial para os familiares dos 

pacientes internados, e que, em relação à falta de fraldas descartáveis, disse que o 

problema já foi resolvido. Informou também que a equipe médica do CTI está sendo 

substituída por profissionais qualificados para este trabalho, e que o Hospital contará, a 

partir do mês de julho, com maior cobertura de médicos plantonistas e com cirurgião 

vascular. Ressaltou que os procedimentos cirúrgicos, inclusive partos, estão sendo 

realizados no Hospital de Cordeiro. Usou da palavra o vereador Elielson Elias Mendes, 

dizendo que está levando todas as demandas para o Executivo. Informou que solicitou, 

do Administrador do Hospital, Sr. Alan, um serviço de qualidade à população e este lhe 

prestou diversos esclarecimentos a respeito da situação do Hospital. Registrou algumas 

ações da área da saúde em relação à vacinação contra a Covid-19 e à higienização das 

ruas da cidade, além de ações de outras secretarias, como a de Obras e de Agricultura. 

Parabenizou os cem anos do Cordeiro Futebol Clube e os cinqüenta anos da Escola 

Rodolfo Gonçalves, e encerrou dizendo que se sente honrado em fazer parte deste 

governo. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador André Mion, que agradeceu a 

parceria do Vereador Thiago Romito e fez esclarecimentos a respeito do procedimento 

cirúrgico de alguns pacientes. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Luiz 
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Gustavo, o qual parabenizou o Deputado Hugo Leal pelos treze anos da Lei Seca, 

através da qual conseguiu-se economizar cinqüenta e oito bilhões de reais; mencionou 

a liberação de uma emenda de um milhão de reais destinada à realização de obras em 

diversas localidades do município. Parabenizou o Prefeito, o Vice-Prefeito, Secretários 

e toda equipe pelo trabalho que vêm realizando na nossa cidade. Usou da palavra o 

Vereador Elielson dizendo que não tem nada contra a equipe médica do Hospital e 

falou sobre o caso de um paciente que estava internado. O Presidente solicitou um 

minuto de silêncio pelo falecimento de Márcio Veiga e dos falecidos nesta semana 

devido à Covid-19. Em seguida, o Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e oito de junho 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 


