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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE 

JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro 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 onze horas a Sessão Extraordinária para tratar dos 

seguintes assuntos: Projeto de Lei nº 18/2022 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subsídio mensal aos 

serviços públicos de transporte coletivo municipal de passageiro urbano, e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 19/2022 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “Altera os anexos II e V da lei 2570/2021, que dispõe sobre a Estruturação do 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara Municipal de Cordeiro, 

estabelece normas gerais de enquadramento, institui tabela de vencimentos e dá outras 

providências”. A Sessão foi presidida pelo Vereador Pablo Sérgio de Freitas e 

secretariada pelo Vereador Ronaldo de Souza Rosa. Faltaram os Vereadores André 

Luis Cruz Mion, Matheus Mattos Tomaz, Thiago Romito Bon e Washington da Silva 

Vianna. Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a sessão e solicitou 

ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: leitura, emenda e 

pareceres ao Projeto de Lei nº 18/2022 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subsídio mensal aos serviços 

públicos de transporte coletivo municipal de passageiro urbano, e dá outras 

providências”; leitura e pareceres ao Projeto de Lei nº 19/2022 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre: “Altera os anexos II e V da lei 2570/2021, que dispõe 

sobre a Estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara 

Municipal de Cordeiro, estabelece normas gerais de enquadramento, institui tabela de 

vencimentos e dá outras providências”. Ato contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que 

constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 18/2022 de 

autoria do Poder Executivo, que, após votação nominal, foram aprovados por 
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unanimidade dos presentes, de acordo com a emenda; em única discussão e redação 

final o Projeto de Lei nº 18/2022 de autoria do Poder Executivo, que, após votação 

nominal, foi aprovado por unanimidade, de acordo com a emenda; em única discussão 

e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 19/2022 de autoria do Poder Executivo, 

que, após votação nominal, foram aprovados por unanimidade;  em única discussão e 

redação final o Projeto de Lei nº 19/2022 de autoria do Poder Executivo, que, após 

votação nominal, foi aprovado por unanimidade.  O Presidente esclareceu que todos os 

vereadores receberam a convocação para a presente sessão extraordinária através de 

e-mail e também via whatsapp. Em seguida, o Presidente encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia dezesseis de 

fevereiro 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 


