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

 
Aos vinte e três 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 que convidou o Vereador 

Anísio Coelho Costa para assumir a Vice-Presidência. Faltou a Vereadora: Sandra 

Maria Jardim Toledo Silva. Havendo número Regimental o Presidente solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura da ata da Sessão anterior, onde colocou em única 

discussão a qual foi aprovada por unanimidade. Passou-se a Leitura do Expediente que 

constou: Parecer ao Projeto de Lei nº 029/2012 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre “Dá nova redação a Lei 357/90, de 14 de dezembro de 1990, e dá outras 

providencias”; Parecer ao Projeto de Lei nº 030/2012 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre: “ Abre credito suplementar especial no orçamento do Fundo 

Municipal de Saúde e dá outras providencias”; Parecer ao Projeto de Lei nº 025/2012 

de autoria do Vereador Marcelo Palma Leal, que dispõe sobre “Institui a campanha de 

prevenção ao alcoolismo juvenil no município de Cordeiro e dá outras providencias”; 

Ofícios nº 214 e 216/2012 do Poder Executivo; Oficio nº 076/2012 do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Convite do Jardim de Infância Eny 

Galvoza da Costa. Ato contínuo o Presidente concedeu a palavra aos Vereadores 

Inscritos. Usou da palavra o Vereador Marcelo Palma Leal comunicando aos Senhores 

Vereadores a aos presentes sobre a saída do PSF do CIEP devido ao pouco espaço 

físico e que sugeriu um local, mas para o Prefeito seria inviável devido ao gasto de 

reformas que teriam que ser feitas. O Vereador ressaltou que o PSF citado atende não 

só ao Centro mas também ao Posto de Monta, Santo Antonio, Sumaré e Imigração 

cujos bairros tem índices alto de idosos. Pediu que essa reforma não fosse vista como 

gasto, mas como custo benefício. Em aparte a Vereadora Maria Helena Coelho Pinto 

informou que no ano passado havia solicitado ao Prefeito, que esse PSF fosse 
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transferido para local onde funcionava a Delegacia de Polícia Civil, e obteve como 

resposta que já havia outro projeto para esse espaço, mas que até o momento não tem 

visto movimentação alguma, como reformas, no local. A Vereadora informou que 

recebeu reclamações sobre equipamentos que foram comprados para o PSF e que 

ainda não foram entregues neste PSF, falou também sobre a falta de acomodações. 

Retomando a palavra o Vereador Marcelo Palma Leal reforçou sobre o alto índices de 

idosos para atendimento nesse PSF e falou que devido o fechamento do PSF do CIEP 

haverá uma possível sobre carga ao Hospital Antonio Castro. O Vereador Marcelo 

Palma Leal, apesar da ausência da Vereadora Sandra Maria Jardim Toledo Silva pediu 

ao Presidente desta Casa que nomeasse outro Vereador para dar parecer ao Projeto 

de Resolução nº 012/2012, que dispõe sobre o desconto do Vereador que faltar a 

sessão, para o quanto antes ser colocado em votação justificando que até o momento a 

Presidente da Comissão Constituição, Justiça e Redação não deu o parecer, visto que 

o prazo para o mesmo já acabou.  Em a parte o Vereador Anísio Coelho Costa 

esclarece que não pode dar parecer no Projeto pelo fato da Presidente da Comissão 

ainda não tê-lo dado. O Vereador Marcelo Palma Leal esclarece que a partir do dia 14 

de maio de 2012 fará parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e que por 

ser auto deste Projeto não poderá dar parecer. O Vereador Marcelo Palma Leal convida 

para o encontro do PP (Partido Progressista) que acontecerá dia 26 de maio na sede 

da banda em Cantagalo. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho Costa que 

parabenizou esta casa pela aquisição dos novos microfones e a Cidade de Cantagalo 

pela festa de Euclidelândia. Falou sobre o concurso público que será realizado no 

município de Cordeiro, e que achou algumas diferenças na Lei Orgânica pedindo se 

pudesse ser feito uma emenda ou um projeto de preposição de autoria da mesa para 

rever alguns artigos.  Usou da palavra a Vereadora Maria Helena Coelho Pinto que 

solicitou desta casa o laudo da RM que o executivo afirmou já estar na secretaria da 

Câmara, o Presidente falou de verificará sobre a existência do mesmo e a informará. A 

Vereadora relata a sugestão dada neste momento por um munícipe, da possibilidade de 
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haver a troca de endereços entre o PSF e o Conselho Tutelar, visto que atenderia a 

necessidade de todos. A Vereadora relatou uma reunião com diretor do Hospital 

Antonio Castro sobre a preocupação de uma possível falta de energia causada por 

problemas no gerador e pediu a comissão de saúde que expedisse um oficio ao 

Hospital para informar qual a real situação do gerador. Parabenizou a servidora Selma 

Calvo Palma pela formatura de sua filha e pediu que deixasse registrado sua 

indignação sobre a questão salarial dos conselheiros tutelares. Usou da palavra o 

Vereador Emmanuel Gerk Naegele que ressaltou a falta de respostas exatas do 

Executivo sobre indicações e requerimentos pedidos e menciona o fato ocorrido, em um 

ofício em que pede todo o aumento de tarifas de ônibus desde o ano de 1994, e que 

não obteve a resposta requerida. O Vereador pede que seja esclarecido essas 

informações para que haja um estudo melhor sobre o assunto, visto que há um pedido 

das empresas para a concessão desse aumento. O vereador pede também que as 

empresas se manifestem com dados informativos claros para que haja transparência. 

Em a parte o Vereador Robson Pinto da Silva questionou o porque do aumento das 

tarifas passarem pelo Legislativo, já que existe DETRO e por que não seguir as suas 

regulamentações. Retomando com a palavra o Vereador Emmanuel Gerk Naegele diz 

que como o poder concedente é municipal compete a ele a concessão do reajuste não 

ao DETRO, já que esse concede às linhas intermunicipais, mas que seria bom fazer um 

comparativo com DETRO. O Presidente falou que o reajuste de tarifa é inconstitucional 

visto que este ato é feito por decreto através do Poder Executivo. Passou-se a ordem 

do dia que constou: em segunda discussão e votação e redação final o Projeto de Lei nº 

015/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 5 votos a um; em única 

discussão e votação ao Parecer do Projeto de Lei nº 029/2012 de autoria do Poder 

Executivo, que após votação nominal foi aprovado por unanimidade; em primeira 

discussão e votação ao Projeto de Lei nº 029/2012 de autoria do Poder Executivo, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação aos Pareceres ao Projeto 

de Lei nº 030/2012 de autoria do Poder Executivo, que após votação nominal foi 
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aprovado por unanimidade; em primeira discussão e votação ao Projeto de Lei nº 

030/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação ao Parecer o Projeto de Lei nº 025/2012 de autoria do Vereador 

Marcelo Palma Leal, que após votação nominal foi aprovado por unanimidade; em 

primeira discussão e votação ao Projeto de Lei nº 025/2012 de autoria do Vereador 

Marcelo Palma Leal, que foi aprovado por unanimidade; o Presidente concedeu a 

palavra ao Sr. Elcio Pinheiro da Silva Shueler para falar sobre a Implantação de um 

curso Ensino Médio Integrado com Formação Profissional em Informática e ao Sr. 

Thiago Marra de Vargas para falar sobre o Município de Cordeiro. Logo após, o 

Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia vinte e oito 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 

 


