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

E DOZE NA FORMA ABAIXO: 
 
 
Aos sete dias do mês de março 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 Anísio Coelho Costa e Maria Helena Coelho 

Pinto. Havendo número Regimental o Presidente 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 015/2012 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre: “Fixa a remuneração dos membros do Conselho Tutelar e 

dá outras providencias”; Projeto de Lei nº 016/2012 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre  “Reajusta as tarifas únicas de transportes coletivos e dá outras 

providências”; Parecer ao Projeto de Resolução nº 004/2012 de autoria do Vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre “Concede Diploma Mulher 

Cidadã Ione de Carvalho Pecly a Sra. Bethânia Ribeiro Coelho”; Indicações nº 006 e 

007/2012 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 008 e 009 /2012 

de autoria do Vereador Emmanuel Gerk Naegele e Ofícios do Ministério da Saúde. O 

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

Emmanuel Gerk Naegele que justificou sua indicação referente a importância de se 

fazer um plano diretor para o município. Usou da palavra o Vereador Marcelo Palma 

Leal que parabenizou o Executivo Municipal e o Secretário de Meio Ambiente pelas 

realizações que tem feito no município e leu um ofício do Ministério Público do Estado 

onde o mesmo também parabenizou o governo Municipal. Falou sobre um Programa 

Federal, através da Controladoria Geral da União, onde vem combatendo a corrupção 

dos órgãos públicos e ressaltou que em uma reunião foram eleitos três delegados para 

representar o município de Cordeiro em uma conferência em Brasília, citando os 
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delegados Senhores Humberto Campos, Sebastião Guimarães e Carlos Pinto. O 

Presidente parabenizou também o Executivo pelas conquistas e logo após, passou-se a 

Ordem do Dia que constou: em única discussão e votação o parecer ao Projeto de 

Resolução nº 004/2012 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes, que após votação nominal foi aprovado por unanimidade; em redação final o 

Projeto de Resolução nº 004/2012 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes, que após votação nominal foi aprovado por unanimidade. O 

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

realizar-se no dia doze de março 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 


