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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS NA FORMA ABAIXO: 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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. Compareceram 

todos os vereadores. 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 09/2023 de autoria do Vereador Pablo Sergio de Freitas, que dispõe 

sobre “Dá o nome de Professor Gilberto Salomão ao prédio da unidade da Fundação de 

Apoio a Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC, no município de 

Cordeiro”; Requerimento nº 01/2023 de autoria da Mesa Diretora; Indicações nº 02 e 

03/2023 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicação nº 25/2023 de 

autoria dos Vereadores Luiz Gustavo Pinto da Silva e Pablo Sérgio de Freitas; 

Indicação nº 29/2023 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva; Indicação nº 

40/2023 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; Indicação nº 64/2023 de 

autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa. Ato contínuo, passou-se à Ordem do Dia, 

que constou: em única discussão e votação o Requerimento nº 01/2023 de autoria da 

Mesa Diretora, que, após votação nominal,  foi aprovado por unanimidade. Em seguida, 

o Presidente concedeu a palavra ao Vereador André Mion, o qual se manifestou sobre 

a Empresa Sellix, cobrando o serviço de caiação dos meio-fios, obrigação que está 

contida no edital e no projeto básico. Cobrou o pagamento das férias dos colaboradores 

da referida Empresa, para que sejam pagas na data estabelecida pela CLT. Também 

cobrou o fornecimento de uniformes, botinas e ferramentas adequadas para a 

prestação dos serviços. O Presidente concedeu a palavra ao vereador Pablo Sérgio, 

que falou sobre o projeto de sua autoria em relação à homenagem ao Professor 

Gilberto Salomão, e parabenizou ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e a 
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todos os envolvidos na realização do Carnaval. O Presidente concedeu a palavra ao 

vereador Matheus, que falou das Indicações que assinou juntamente com o Vereador 

Gustavo Careca, que tratam da reforma e manutenção do PSF e do CRAS do bairro 

Manancial. O Presidente concedeu a palavra ao vereador Amilton Biti, que também 

parabenizou ao Poder Executivo pela realização do carnaval. O Presidente concedeu a 

palavra ao vereador Thiago, o qual falou sobre o funcionamento do Castramóvel. O 

Presidente concedeu a palavra à vereadora Fabíola, que parabenizou a Liga 

Cordeirense de Blocos, a Gresur e a Imperatriz de São Manoel, pelo carnaval que 

apresentaram. O Presidente concedeu a palavra ao vereador Felipe, o qual reiterou as 

palavras da vereadora Fabíola, parabenizando os desfiles do carnaval e também 

reiterou as palavras do vereador Matheus em relação às necessidades do bairro 

Manancial. O Presidente se pronunciou falando da conquista da FAETEC para o nosso 

município e, após, encerrou a sessão convocando os Vereadores para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia seis 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.  
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