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

DOIS MIL E VINTE E DOIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e nove 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 Matheus Mattos 

Tomaz. 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 2630/22 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; pareceres 

ao Projeto de Lei nº 104/2022 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A 

criação de vagas para os cargos de Professor I, para docência nas disciplinas de inglês 

e educação física para atuação junto à rede municipal de ensino e dá outras 

providências”; pareceres ao Projeto de Lei nº 109/2022 de autoria dos Vereadores 

Pablo Sérgio de Freitas e Fabíola Melo de Carvalho, 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”; parecer ao 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 Senhor Bruno Boaretto”; Projeto de 

Resolução nº 62/2022 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “Colocação de 

placa em homenagem aos 100 anos da primeira edição da Exposição de Cordeiro”; 

Projeto de Lei nº 110/2022 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que 

dispõe sobre “A obrigatoriedade do atendimento psicológico às gestantes na rede 

pública de saúde, no âmbito do Município de Cordeiro”; Projeto de Lei nº 111/2022 de 

autoria do Vereador Washington da Silva Vianna, que dispõe sobre “Cria o Programa 

de apadrinhamento afetivo de idosos no Município de Cordeiro”; Projeto de Lei nº 

112/2022 de autoria do Vereador Thiago Romito Bon, que dispõe sobre “Altera a Lei nº 

2523 de 23 de agosto de 2021 e dá outras providências.”; Projeto de Resolução nº 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 
Poder Legislativo 

 

2 

49/2022 de autoria do Vereador Thiago Romito Bon, que dispõe sobre “Concede 

Medalha Mérito Esportista Professor Alcimar Sarruf Bittencourt ao Sr. Michel Chaves”; 

Projeto de Resolução nº 50/2022 de autoria do Vereador Thiago Romito Bon, que 

dispõe sobre “Concede Medalha Edgar Rodrigues Lutterbach a Delmar Natalino Bon 

Lima”; Projeto de Resolução nº 51/2022 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, 

que dispõe sobre “Concede Medalha Professor Pedro Américo da Silva à Professora 

Bianca Miranda Campos”; Projeto de Resolução nº 52/2022 de autoria do Vereador Luiz 

Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre “Concede Medalha Professor Pedro Américo 

da Silva à Professora Samira Garcia de Oliveira”; Projeto de Resolução nº 53/2022 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “Concede Medalha Edgar 

Rodrigues Lutterbach à Empresa Souza e Chermout Auto Peças Oficina Mecânica”; 

Projeto de Resolução nº 54/2022 de autoria do Vereador Thiago Romito Bon, que 

dispõe sobre “Concede Título de cidadão cordeirense ao Sr. Sidney de Castro 

Emmerick”; Projeto de Resolução nº 55/2022 de autoria do Vereador Elielson Elias 

Mendes, que dispõe sobre “Concede Título de cidadão cordeirense ao Sr. Pablo Sérgio 

de Freitas”; Projeto de Resolução nº 56/2022 de autoria do Vereador André Lopes 

Joaquim, que dispõe sobre “Concede Medalha Mérito Esportista Professor Alcimar 

Sarruf Bittencourt ao Sr. Julio Cezar Beltrão”; Projeto de Resolução nº 57/2022 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “Concede Título de 

cidadão cordeirense ao Sr. Nacib Miguel Mansur”; Projeto de Resolução nº 58/2022 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “Concede Medalha Mérito 

Esportista Professor Alcimar Sarruf Bittencourt ao Sr. Antonio Soares”; Projeto de 

Resolução nº 59/2022 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que dispõe 

sobre “Concede Título de cidadão cordeirense a Sra. Berenice Piana de Piana”; Projeto 

de Resolução nº 60/2022 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa, que dispõe 

sobre “Concede Título de cidadão cordeirense ao Sr. Dalto Roberto Medeiros”; Projeto 

de Resolução nº 61/2022 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa, que dispõe 

sobre “Concede Medalha Edgar Rodrigues Lutterbach a Sra. Delva Esteves”; 

Requerimento nº 15/2022 de autoria do Vereador Washington da Silva Vianna; 
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Requerimentos nº 16 e 17/2022 de autoria do Vereador André Luis Cruz Mion; 

Indicação nº 239/2022 de autoria das Vereadoras Fabíola Melo de Carvalho e Jussara 

Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 241 e 244/2022 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 243/2022 de autoria do Vereador Luiz Gustavo 

Pinto da Silva; Indicações nº 246 e 247/2022 de autoria do Vereador Washington da 

Silva Vianna; Indicações nº248 e 249/2022 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza 

Rosa; Ofício nº 203 e 204/2022 do Poder Executivo. Ato contínuo, passou-se à Ordem 

do dia, que constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

104/2022 de autoria do Poder Executivo, que foram aprovados por unanimidade; em 

única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 104/2022 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os 

pareceres de acordo com a Emenda ao Projeto de Lei nº 109/2022 de autoria dos 

Vereadores Pablo Sérgio de Freitas e Fabíola Melo de Carvalho, que foram aprovados 

por unanimidade; em única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 109/2022 de 

autoria dos Vereadores Pablo Sérgio de Freitas e Fabíola Melo de Carvalho, que foi 

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

Resolução nº 09/2022 de autoria da Mesa Diretora, que, após votação nominal, foi 

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

nº 09/2022 de autoria da Mesa Diretora, que, após votação nominal, foi aprovado por 

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

62/2022 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e redação final o Projeto de Resolução nº 62/2022 de autoria da Mesa 

Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os 

pareceres aos Projetos de Resolução nº 54, 55, 57, 59 e 60/2022, que, após votação 

nominal, foram aprovados por unanimidade; em única discussão e redação final os 

Projetos de Resolução nº 54, 55, 57, 59 e 60/2022, que, após votação nominal, foram 

aprovados por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres aos Projetos 

de Resolução nº 50, 53 e 61/2022, que, após votação nominal, foram aprovados por 

unanimidade; em única discussão e redação final os Projetos de Resolução nº 50, 53 e 
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61/2022 , que, após votação nominal, foram aprovados por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres aos Projetos de Resolução nº 51 e 52/2022, que, 

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

redação final os Projetos de Resolução nº 51 e 52/2022, que, após votação nominal, 

foram aprovados por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres aos 

Projetos de Resolução nº 49, 56 e 58/2022, que, após votação nominal, foram 

aprovados por unanimidade; em única discussão e redação final os Projetos de 

Resolução nº 49, 56 e 58/2022, que, após votação nominal, foram aprovados por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 15/2022 de autoria do 

Vereador Washington da Silva Vianna, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Requerimento nº 16/2022 de autoria do Vereador André Luis 

Cruz Mion, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 17/2022 de autoria do Vereador André Luis Cruz Mion, que foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Elielson, que 

falou de sua viagem à cidade de Brasília, agradecendo a receptividade do assessor do 

Deputado Antonio Furtado, do Deputado Luiz Lima e do Deputado Federal Altineu 

Cortes. O Presidente usou da palavra encerrando o primeiro ciclo deste ano legislativo 

e agradecendo aos demais vereadores. Também mencionou sua viagem à Brasília e 

falou das ações do Legislativo em prol do município. Após, o Presidente solicitou um 

minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Antonio Maia e, em seguida, encerrou a 

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

primeiro 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 


