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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E 
DOZE NA FORMA ABAIXO: 

 
Aos dois dias do mês de maio de dois mil e doze, na Câmara Municipal de Cordeiro, 

localizada na Avenida Presidente Vargas número quarenta e oito, foi realizada às 

dezoito horas a Sessão Ordinária para tratar de diversos assuntos. A Sessão foi 

Presidida pelo Vereador Luciano Ramos Pinto e secretariada pelo Vereador Emmanuel 

Gerk Naegele. Faltaram os Vereadores Júlio André Siqueira Vieitas e Robson Pinto da 

Silva. Havendo número Regimental o Presidente, convidou a todos para que de pé 

cantassem o Hino Nacional, logo após, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da 

ata da Sessão anterior a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Passou-se a Leitura 

do Expediente que constou: Projeto de Lei nº 029/2012 de autoria do Poder Executivo 

que dispõe sobre: “Dá nova redação a Lei nº 357/1990, de 14 de dezembro de 1990, e 

dá outras providências”; Projeto de Lei nº 030/2012 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre: “Abre crédito suplementar especial no orçamento do Fundo Municipal de 

Saúde e dá outras providências”; Urgência ao Projeto de Lei nº 031/2012 de autoria do 

Poder Executivo que dispõe sobre: “Fica implantado no Município de Cordeiro o 

Programa Bolsa Aluguel Social na forma que especifica e dá outras providências 

correlatas”; Projeto de Resolução nº 013/2012 de autoria do Vereador Marcelo Palma 

Leal, que dispõe sobre “Concede Medalha Mérito Agrícola Senhor Carlos Eugenio Gerk 

Tavares ao Sr. Luiz Ronaldo de Oliveira Paula”; Projeto de Resolução nº 014/2012 de 

autoria do Vereador Marcelo Palma Leal, que dispõe sobre “Dá nome de Vereador Luiz 

Otavio Herdy da Silva (Careca) a Galeria dos Presidentes da Câmara Municipal de 

Cordeiro”; Projeto de Lei nº 026/2012 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que 

dispõe sobre “A obrigatoriedade de divulgação na página oficial da internet do 

município, da relação de medicamentos existentes e daqueles em falta nos estoques”; 

Projeto de Lei nº 027/2012 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que dispõe 

sobre “A obrigatoriedade de fornecimento do prontuário de atendimento médico na 

forma que menciona, e dá outras providencias”; Indicação nº 028/2012 de autoria da 
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Vereadora Maria Helena Coelho Pinto; Indicação nº 029/2012 de autoria do Vereador 

Anísio Coelho Costa; Indicação nº 030/2012 de autoria do Vereador Emmanuel Gerk 

Naegele; Ofício Conjunto CGM/GP Nº 074/2012 do Poder Executivo; Prestação de 

Contas do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz de São Manoel e Ofício 

Circular nº 01/2012 da Câmara Municipal de Miracema. Ato contínuo a Presidente 

concedeu a palavra aos Vereadores Inscritos. Usou da palavra o Vereador Marcelo 

Palma Leal, que solicitou a descrição de seu pronunciamento na íntegra conforme 

segue: “Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores. No dia 22 de abril do 

corrente ano, faleceu em Cordeiro o nosso querido Luiz Otávio Herdy da Silva (Careca), 

ex Vereador e ex Presidente que desempenhou, com invulgar proficiência e 

devotamento, três mandatos consecutivos de Vereador, mantendo a mesma postura de 

dignidade e coerência, defendendo os legítimos interesses da população Cordeirense. 

Ao fazer o presente registro Senhor Presidente, desejo levar a toda família, aqui 

representada pelo seu filho, reservado amigo Vereador Robson a manifestação de 

nossas condolências, exaltando o inolvidável extinto, que pontificou, nesta Casa, como 

uma de suas figuras estelares, atentos às mais prementes necessidades da nossa 

coletividade. Foi uma das principais referências políticas de Cordeiro. Ele construiu uma 

carreira digna, honesta, pontuada pelo respeito à coisa pública. A ética era sua 

premissa básica. Mesmo diante dos maiores desafios e dificuldades ele não deixou de 

lado a dignidade, a correção e seus preceitos morais. Deixou um legado de respeito à 

coisa pública. Foi um exemplo de política. Careca, não mais estará conosco, mas suas 

idéias e propostas haverão de fazê-lo presente em espírito, para inspirar os membros 

desta Casa Legislativa, que ele soube honrar e dignificar nos mandatos 

desempenhados com invulgar proficiência. Ele partiu, deixando, porém, conosco provas 

inequívocas de dedicação ao povo cordeirense, principalmente aos menos favorecidos. 

Concluindo, Senhor Presidente, como amigo de Careca e de sua família, não poderia 

me furtar de vir esta tribuna para expressar a minha tristeza por vê-lo partir em 

demanda para eternidade. Que Deus o tenha no reino dos justos. Muito obrigado.” Por 
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fim o Vereador falou sobre seu Projeto de Resolução nº 014/2012 onde dá nome de 

Vereador Luiz Otavio Herdy da Silva (Careca) a Galeria dos Presidentes da Câmara 

Municipal de Cordeiro e convidou a todos que assim o mesmo. Usou da palavra o 

Vereador Emmanuel Gerk Naegele que também homenageou o ex Vereador Luiz 

Otávio relembrando os tempos em que legislaram juntos. Falou também sobre a 

inauguração da quadra do Bairro Lavrinhas questionando algumas irregularidades na 

obra e ressaltou o autor da emenda para a liberação dos recursos que foi o Deputado 

Alexandre Santos. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho Costa que falou ao 

Vereador Marcelo que assinará o Projeto de Resolução nº 014/2012 como uma 

homenagem póstuma. Falou sobre a situação dos banheiros da rodoviária solicitando a 

reforma urgente. Agradeceu ao Senhor Heracto Ortega Braga, funcionário da 

Prefeitura, pelos seus serviços de entrega dos carnês de IPTU. Falou da sua 

indignação quanto a desorganização da Secretária de Educação contando o fato que 

aconteceu onde o motorista faltou no dia em que alguns estudantes iriam ao Rio de 

Janeiro, ficando os mesmos, sem a condução e agradeceu ao Município de Cantagalo 

pela cessão de um veículo que ajudou a levá-los, falou da conversa sobre o Hospital de 

Cordeiro onde alguns funcionários tem questionado o valor dos salários dos 

profissionais da saúde, ressaltando que os salários são estabelecidos por Lei Federal e 

solicitou ao Presidente que oficie ao Hospital para questionar o valor dos salários de 

seus funcionários. Em aparte falou o Vereador Marcelo Palma Leal que solicitou que 

oficiasse também a Cruz Vermelha, a qual possui profissionais na área de saúde. Por 

fim, falou sobre a possibilidade de uma ação para que não se vendam novas linhas de 

celular da TIM enquanto não se regularizar a área de serviço. Passou-se a Ordem do 

Dia que constou: em única discussão e votação a solicitação de urgência ao Projeto de 

Lei nº 031/2012 de autoria do Poder Executivo que foi aprovado por unanimidade; em 

única discussão e votação os Pareceres ao Projeto de Resolução nº 015/2012 de 

autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em primeira discussão e 

votação o Projeto de Resolução nº 015/2012 de autoria da Mesa Diretora que foi 
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aprovado por unanimidade; em segunda discussão e votação e redação final o Projeto 

de Lei nº 022/2012 de autoria da Vereadora Maria Helena Coelho Pinto que foi 

aprovado por unanimidade; em segunda discussão e votação e redação final o Projeto 

de Resolução nº 023/2012 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o Presidente encerrou a Sessão 

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

de dois mil e doze às dezoito horas. Nada a mais para constar lavrei a presente ata que 

vai assinada por mim e pelo Presidente após a aprovação do Plenário. 

 

 

               Emmanuel Gerk Naegele                                Luciano Ramos Pinto 

                          1º Secretário                                                    Presidente 

 


