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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE AGOSTO 

DE DOIS MIL E VINTE E DOIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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. Faltou o Vereador André Lopes Joaquim 

(atestado). 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: Projeto de Lei nº 115/2022 de autoria do Vereador 

Ronaldo de Souza Rosa, que dispõe sobre “Dar-se-á o nome de Carlos Peçanha 

Thomaz ao Centro Odontológico do Posto de Saúde de Cordeiro”; Indicação nº 

259/2022 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 260 e 

261/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; Indicação nº 264/2022 de 

autoria do Vereador André Luis Cruz Mion; Requerimento de justificativa de ausência 

à sessão da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; e, Requerimento de justificativa 

de ausência à sessão do Vereador Elielson Elias Mendes. Após, usou da palavra, na 

Tribuna, o Presidente que discorreu sobre o caráter da sua família. Após, fez 

considerações sobre o Projeto CEPERJ e apresentou o contrato da sua filha. Disse 

que está a disposição para quem tiver alguma dúvida. Após, usou da palavra o 

Vereador Thiago Romito Bon que falou sobre a necessidade de manutenção do 

ônibus universitário. Após, usou da palavra o Vereador Elielson Elias Mendes que 

dissertou sobre a lista divulgada do CEPERJ. Após, usou da palavra o Vereador 

André Luis Cruz Mion que disse que fará uso na próxima sessão do seu 

pronunciamento na Tribuna. Após, o Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e quatro de agosto 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 


