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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE OUTUBRO 

DE DOIS MIL E VINTE E DOIS NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 Elielson Elias 

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

ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: pareceres ao Projeto de 

Lei nº 129/2022 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A concessão de 

auxílio para o exercício de 2022 e dá outras providências”; Requerimento nº 63/2022 de 

autoria dos Vereadores Fabíola Melo de Carvalho, André Luis Cruz Mion e Thiago 

Romito Bon; Requerimento nº 64/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; 

Requerimento nº 65/2022 de autoria dos Vereadores; Indicações nº 284 e 288/2022 de 

autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; Indicação nº 292/2022 de autoria do 

Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva; Ofícios nº 267, 277 e 278/2022 do Poder 

Executivo; Requerimento de justificativa de ausência à sessão, do Vereador Ronaldo de 

Souza Rosa. Ato contínuo, passou-se à Ordem do dia, que constou: em segunda 

discussão e votação e redação final o Projeto de Lei nº 117/2022 de autoria do Poder 

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

pareceres ao Projeto de Lei nº 129/2022 de autoria do Poder Executivo, que foram 

aprovados por unanimidade; em única discussão e votação e redação final o Projeto de 

Lei nº 129/2022 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 63/2022 de autoria dos Vereadores 

Fabíola Melo de Carvalho, André Luis Cruz Mion e Thiago Romito Bon, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 64/2022 

de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que foi aprovado por unanimidade; em 
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única discussão e votação o Requerimento nº 65/2022 de autoria dos Vereadores, que 

foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou sob deliberação do Plenário o 

Requerimento de justificativa de ausência à sessão do Vereador Ronaldo de Souza 

Rosa, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Thiago, que falou sobre a forte chuva que ocorreu no município, na semana 

passada, citando o Bairro Manancial, no qual entrou água em várias casas, por causa 

de um bueiro que não está dando vazão à água das chuvas, e disse que, segundo o 

relato de um morador do bairro, a Secretaria de Obras informou que não poderia 

realizar o serviço por ser uma obra realizada pela gestão passada. Disse, também, que 

é preciso fazer a limpeza dos bueiros para evitar mais problemas com a chegada das 

chuvas.  Questionou o motivo pelo qual ainda não foi colocado o nome Manoel Brasil no 

Centro de Convivência, pois a família está reclamando da falta de providências nesse 

sentido. O Presidente concedeu a palavra à Vereadora Jussara, a qual parabenizou ao 

Prefeito, ao Secretário de Saúde e ao Chefe de Transportes, Cristiano, pelo retorno dos 

kits-lanche que estão sendo oferecidos aos usuários que fazem tratamento fora do 

município. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador André Mion, que também fez 

um relato sobre os kits-lanche, elogiando o Executivo pela iniciativa, e enalteceu sua 

fiscalização em relação aos kits, que resultou na troca dos produtos que estavam em 

desacordo com os ofertados no momento da licitação. Cobrou ao Secretário de 

Serviços Públicos a fiscalização da empresa que faz a coleta do lixo, no tocante ao 

pagamento das férias dos colaboradores. O Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Matheus, que enalteceu as palavras do Vereador Thiago em relação aos 

perigos das chuvas, e falou sobre a necessidade de instalação de sirenes de alerta. 

Mencionou que o problema no Bairro Manancial será resolvido em breve, pois há 

emendas dos Deputados Hugo Leal e Delegado Antonio Furtado, para conclusão do 

calçamento do referido bairro. O Presidente também parabenizou ao Prefeito pelo 

retorno dos kits-lanche para os pacientes que fazem tratamento em outros municípios. 

Em seguida, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 
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realizar-se no dia sete de novembro 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 


