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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA OITO DE MARÇO DE DOIS MIL 

E VINTE E TRÊS NA FORMA ABAIXO: 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e três, 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 Ronaldo de Souza Rosa e 

secretariada pela Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes. Faltou o Vereador 

Matheus Mattos Tomaz. Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a 

sessão e convidou a todos para que, de pé, cantassem o Hino Nacional e o Hino do 

Município de Cordeiro. Após, convidou a todos para fazer um minuto de silêncio pelo 

falecimento do Ex-Vereador Carlos Augusto Ferreira Lopes. Em seguida, o Presidente 

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

nº 016/2023 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Altera as Leis Municipais 

nº 2103/2017 e 2589/2022, reorganizando parcialmente a estrutura administrativa do 

Poder Executivo do município de Cordeiro e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

11/2023 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre 

“Dá nome de Joaquim Gomes da Rocha (Joaquim Caranguejo) ao Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, Lavrinhas”; Projeto de Lei nº 12/2023 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre “Dá nome de 

Assistente Social Robson Teixeira Cordeiro ao Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social, CREAS”; Projeto de Lei nº 14/2023 de autoria da Vereadora Fabíola 

Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Altera a Lei 1974/2015, acrescendo os artigos 9, 

10,11 e 12, sendo remunerados os artigos 9, 10 e 11 para 13, 14 e 15”; Projeto de Lei 

nº 15/2023 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa, que dispõe sobre “Dá 

denominação a uma praça pública”; Requerimento nº 02/2023 de autoria da Vereadora 

Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 04 e 05/2023 de autoria da Vereadora Fabíola 

Melo de Carvalho; Indicação nº 33/2023 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da 

Silva; Indicação nº 35/2023 de autoria dos Vereadores Luiz Gustavo Pinto da Silva e 
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Matheus Mattos Tomaz; Indicações nº 41 e 42/2023 de autoria do Vereador Pablo 

Sérgio de Freitas; Indicações nº 074 e 075/2023 de autoria do Vereador Washington da 

Silva Vianna; Indicação nº 76/2023 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; 

Indicação nº 77/2023 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza. Ato 

contínuo, passou-se à Ordem do Dia, que constou: em única discussão e votação o 

Requerimento nº 02/2023 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra aos vereadores inscritos. 

Usou da palavra o Vereador André Mion, se manifestando sobre a importância de uma 

fiscalização correta, justa e pautada no combate aos excessos cometidos pelo 

Executivo em exigências editalícias, dizendo que tais exigências extrapolam a 

legislação vigente e podem vir a comprometer a participação de empresas em 

licitações. Usou da palavra o Vereador Thiago, agradecendo ao Executivo pela 

execução de uma obra na rede pluvial na Rua Nacib Simão, em atendimento a uma 

Indicação de sua autoria no ano de 2021. Falou sobre a prestação de contas do 

Executivo, fazendo considerações sobre alguns pontos que foram falados nessa 

prestação de contas. E encerrou falando de algumas necessidades do município que 

precisam ser resolvidas pelo Poder Executivo, afirmando que o município tem recursos 

para realizar alguns serviços que serão de grande importância para os munícipes. Usou 

da palavra a Vereadora Fabíola, falando sobre o dia internacional das mulheres e de 

seu trabalho como vereadora, citando alguns projetos de sua autoria. O Presidente 

concedeu a palavra, na Tribuna Livre, ao Sr. Igor Bonan dos Santos, para falar sobre 

“Transporte Público”. Após, o Presidente encerrou a sessão convocando os Vereadores 

para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia treze de março de dois mil e vinte e três às 

dezoito horas. Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada 

pela Primeira Secretária e pelo Presidente.  

 

      Jussara Barrada Cabral Menezes                         Ronaldo de Souza Rosa                                           

                    1ª Secretária                                                       Presidente 


