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

DOIS MIL E VINTE E DOIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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. Faltou o Vereador André Luis 

Cruz Mion. Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a sessão e 

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

Poder Executivo à Lei nº 2623/2022 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, 

que dispõe sobre “A criação da „Olimpíada da Terceira Idade‟ no âmbito do Município 

de Cordeiro; pareceres ao 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 Resolução nº 09/2022 de autoria da Mesa Diretora, que 

dispõe sobre “Concede a Comenda Municipal do Mérito Adhemar Bianchini de Carvalho 

ao Sr. Bruno Boaretto.”; Projeto de Lei nº 108/2022 de autoria da Vereadora Fabíola 

Melo de Carvalho, que dispõe sobe “Fixa no calendário municipal o feriado religioso 

municipal no dia de Corpus Christi nas repartições públicas municipais na data”; Projeto 

de Lei nº 109/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que dispõe sobre 

“Dá o nome de Pavilhão Dulce Pereira Brites ao Pavilhão do Artesanato, situado no 

Parque de Exposição Raul Veiga, Centro – Cordeiro-RJ”; Projeto de Resolução nº 

10/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que dispõe sobre “Concede 

Medalha Mérito Esportista Professor Alcimar Sarruf Bittencourt ao Sr. Everaldo da 

Costa Alves.”; Projeto de Resolução nº 11/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de 

Freitas, que dispõe sobre “Concede Medalha Edgar Rodrigues Lutterbach a Ronnie 

Corrêa de Moraes Freire.”; Projeto de Resolução nº 12/2022 de autoria do Vereador 

Pablo Sérgio de Freitas, que dispõe sobre “Concede título de cidadão cordeirense ao 
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Sr. André Ceciliano.”; Projeto de Resolução nº 13/2022 de autoria do Vereador Pablo 

Sérgio de Freitas, que dispõe sobre “Concede título de cidadão cordeirense ao Sr. 

Marcos Muller.”; Projeto de Resolução nº 14/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio 

de Freitas, que dispõe sobre “Concede Medalha Professor Pedro Américo da Silva a 

Professora Maria Elisa Bittencourt Franca.”; Indicações nº 230 e 231/2022 de autoria 

dos Vereadores Jussara Barrada Cabral Menezes e André Lopes Joaquim; Indicações 

nº 224 e 233/2022 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 

237 e 238/2022 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; Indicação nº 242/2022 

de autoria do Vereador Thiago Romito Bon. O Presidente interrompeu a sessão para 

que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação exarasse parecer aos Projetos de 

Resolução. Retomando a sessão, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a 

leitura dos pareceres. Ato contínuo, passou-se à Ordem do dia, que constou: em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 80/2022 de autoria do Poder 

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

Projeto de Lei nº 80/2022 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Resolução nº 

10/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que, após votação nominal, foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Resolução 

nº 10/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que, após votação nominal, 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de 

Resolução nº 11/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que, após 

votação nominal, foi aprovado por unanimidade; em única discussão e redação final o 

Projeto de Resolução nº 11/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que, 

após votação nominal, foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

parecer ao Projeto de Resolução nº 12/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de 

Freitas, que, após votação nominal, foi aprovado por unanimidade; em única discussão 

e redação final o Projeto de Resolução nº 12/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio 

de Freitas, que, após votação nominal, foi aprovado por unanimidade; em única 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 
Poder Legislativo 

 

3 

discussão e votação o parecer ao Projeto de Resolução nº 13/2022 de autoria do 

Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que, após votação nominal, foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Resolução nº 13/2022 de 

autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que, após votação nominal, foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Resolução nº 

14/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que, após votação nominal, foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Resolução 

nº 14/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que, após votação nominal, 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os Requerimentos de 

Justificativa de ausência à Sessão da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que foram 

aprovados por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Ronaldo 

Rosa, que registrou a conquista, para o município, do Projeto Intramuros. O Presidente 

solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Antonio Luiz Mion, pai do 

Vereador André Luis Cruz Mion e, em seguida, encerrou a Sessão convocando os 

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


