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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE ABRIL DE 

DOIS MIL E VINTE E UM NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e seis 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. Faltou o Vereador Luiz Gustavo 

Pinto da Silva. 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 43/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “A 

instalação de energia limpa „Energia Solar‟ nas escolas municipais da rede de ensino 

do Município de Cordeiro”; Projeto de Lei nº 55/2021 de autoria da Vereadora Fabíola 

Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Torna obrigatória a execução do Projeto „Tenda 

Cultural‟, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a 

apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na Exposição 

Agropecuária, Comercial e Industrial de Cordeiro”; Indicações nº 154, 155 e 188/2021 

de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 156, 157 e 216/2021 

de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; Indicações nº 176, 177 e 178/2021 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicação nº 266/2021 de 

autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; Indicação nº 298/2021 de autoria do 

Vereador Washington da Silva Vianna; Indicação nº 299/2021 de autoria dos 

Vereadores Matheus Mattos Tomaz e Ronaldo de Souza Rosa. O Presidente concedeu 

a palavra ao Vereador Thiago, que enalteceu a presença do assessor da Deputada 

Alana Passos, Sr. Glauber, dizendo que este já se mostrou disposto a ajudar em 

algumas demandas do Executivo, inclusive em relação ao Projeto „Meu Bairro Seguro‟, 

do Governo do Estado, bem como em trazer para o município um tanque de 

combustível para a polícia militar e alguma coisa da FAETEC. Falou sobre o acidente 
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ocorrido com um munícipe de Cordeiro na Cooperativa de Macuco e sobre a falta de 

fraldas descartáveis no CTI do Hospital de Cordeiro. Em aparte, a Vereadora Jussara 

disse que os Vereadores deveriam fazer uma visita ao CTI para verificar o que está 

acontecendo, pois está havendo muitas reclamações dos munícipes. Em aparte, o 

Vereador Elielson afirmou que estará passando essas demandas para o Prefeito, no 

entanto, disse que é preciso verificar se as reclamações procedem. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Matheus, o qual solicitou aos demais vereadores para 

que, juntos, busquem conseguir emendas parlamentares a fim de adquirir uma UTI 

Móvel para o nosso município. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Ronaldo, 

que registrou a presença do Sr. Ricardo Pinto, jornalista e historiador, o qual estará, em 

breve, preparando uma edição especial pelos cem anos de nossa Exposição. O 

Presidente agradeceu a presença do Assessor da Deputada Estadual Alana Passos, 

Sr. Glauber Souza, e falou da importância do apoio da Assembléia Legislativa para o 

nosso município, reforçando o pedido do Vereador Matheus em relação à UTI Móvel. 

Falou também da questão da taxa de esgoto cobrada pela Cedae. E, em seguida, o 

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

realizar-se no dia três de maio 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.  
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