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

E DOZE NA FORMA ABAIXO: 
 
 
Aos doze 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 Júlio André Siqueira Vieitas e Robson Pinto da 

Silva. 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: Leitura do Projeto e Pareceres ao Projeto de Lei  

nº 006/2012 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre: “Alteração na Lei nº 

1565/10 e dá outras providências”; Leitura do Projeto e Pareceres ao Projeto de Lei nº 

008/2012 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “Concede revisão geral anual 

aos servidores do Poder Legislativo”; Leitura do Projeto e Pareceres ao Projeto de Lei 

nº 009/2012 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “Altera a tabela de 

vencimentos da Lei nº 1607 de 25 de maio de 2011 e dá outras providencias”; Indicação 

nº 010/2012 de autoria do Vereador Luciano Ramos Pinto; Ofícios do Ministério da 

Saúde; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e Ofício do Ministério 

da Educação. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores Inscritos. Usou da 

palavra o Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes que iniciou seu 

pronunciamento agradecendo e parabenizando o Presidente pela Sessão Solene do 

Dia da Mulher. Falou sobre seu pesar pelos falecimentos da Senhora Heloisa e do 

Senhor Sebastião Juliano. O Presidente convidou a todos para que fizessem um minuto 

de silêncio pelos falecimentos. Após o Vereador Furtuoso retomando a palavra, falou 

sobre as obras que não foram concluídas pela empresa que presta serviço para 

CEDAE e lamentou o fato. Lamentou também o acidente na Curva do Janú e ressaltou 

a importância de se colocar uma sinalização eletrônica. Falou sobre as 
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responsabilidades do Secretário de Estado em fiscalizar as estradas do Estado 

principalmente do interior. Usou da palavra o Vereador Marcelo Palma Leal que 

também parabenizou o Presidente pela belíssima festa de Sessão Solene e ressaltou a 

honrosa homenagem feita pela Vereadora Maria Helena Coelho Pinto a Senhora Elide 

Mansur. Usou da palavra o Vereador Emmanuel Gerk Naegele que falou também sobre 

as obras da CEDAE e ressaltou que as obras de Cordeiro foram abandonadas pela 

empresa M Alves e solicitou que a Câmara fizesse uma Moção de repúdio a prestação 

de serviços da empresa no Município. Em aparte falou o Vereador Furtuoso de Fátima 

da Conceição Lopes que enfatizou o pedido do Vereador Emmanuel. O Presidente 

esclareceu que as obras foram feitas pela empresa mas a Prefeitura entrou com uma 

contra-partida e questionou a possibilidade de se fazer um documento à Prefeitura 

questionando se a parte das obras que não foram realizadas eram de responsabilidade 

da Prefeitura ou da empresa. Os Vereadores concordaram e o Presidente falou que irá 

expedi-lo. Retomando a palavra o Vereador Emmanuel Gerk Naegele falou sobre a 

solicitude do Senhor Henrique Ribeiro, Presidente do DER, e falou que se poderia 

através dele talvez conseguir a solução para o problema do interior. Falou também 

sobre o péssimo sinal da torre de Televisão e solicitou providências. O Presidente falou 

que já havia feito esses questionamentos ao Responsável onde obteve como resposta 

que estão no aguardo da compra de um equipamento digital para a solução do 

problema. O Vereador Emmanuel Gerk Naegele também solicitou que se oficie a 

empresa prestadora de serviço de coleta de lixo que faça o serviço regularmente pois 

alguns dias o caminhão tem deixado de passar e por fim falou sobre o Projeto de Lei do 

Poder Executivo de reajuste de tarifa de ônibus e esclareceu que a fiscalização e a 

competência para aumento de Preço é do Pode Executivo e sugeriu que se realizasse 

uma audiência pública para esclarecimentos quanto ao aumento da tarifa de ônibus. 

Em aparte falou o Vereador Marcelo Palma Leal que ressaltou a importância de 

fiscalização por parte do Poder Legislativo e esclareceu que as empresas de ônibus 

estão a dois anos sem aumento considerando que tudo tem aumentado e falou não ser 
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necessário uma audiência pública justificando que a população nunca irá aprovar um 

aumento de passagem seja por qual motivo for e por fim esclareceu que as comissões 

precisam analisar os gastos das empresas para que o aumento seja justo. O Vereador 

Emmanuel Gerk Naegele ressaltou que tem a dois anos falando sobre a questão da 

comissão para análise das linhas de ônibus e nada foi feito e ressaltou a importância de 

democratizar o aumento trazendo a população para opinar. Usou da palavra o Vereador 

Anísio Coelho Costa que parabenizou o Presidente pela realização da Sessão Solene e 

também parabenizou o Prefeito de Cantagalo pela festa realizada em virtude a 

passagem do aniversário da Cidade. Falou também sobre a importância de se fazer 

uma análise apurada para justificar o aumento e ressaltou que também não é a favor de 

uma audiência pública assim como o Vereador Marcelo e falou que a Câmara não tem 

poder para legislar sobre matéria financeira então ficaria difícil fazer qualquer alteração 

no Projeto. Falou sobre a falta de consideração do Poder Executivo em enviar um 

convite na sexta feira às 17 horas para a inauguração de uma rua que leva o nome de 

sua avó e lamentou não poder ter participado por compromissos assumidos 

anteriormente. Lembrou a todos da reunião com o Poder Executivo na próxima quarta-

feira às 17 horas e por fim agradeceu ao Engenheiro Angelo Calvo pelas providências 

nas estradas da zona rural do município ressaltando não ser de obrigação do DER. Em 

aparte falou o Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes que também 

agradeceu ao Doutor Angelo pelo pronto atendimento a todas as solicitações. O 

Presidente passou-se a Ordem do Dia que constou: em única discussão e votação os 

Pareceres ao Projeto de Lei nº 006/2012 de autoria da Mesa Diretora, que após votação 

nominal foi aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei nº 006/2012 

de autoria da Mesa Diretora que após votação nominal foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão e votação os Pareceres ao Projeto de Lei nº 008/2012 de autoria da 

Mesa Diretora, que após votação nominal foi aprovado por unanimidade; em redação 

final o Projeto de Lei nº 008/2012 de autoria da Mesa Diretora que após votação 

nominal foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os Pareceres ao 
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Projeto de Lei nº 009/2012 de autoria da Mesa Diretora, que após votação nominal foi 

aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei nº 009/2012 de autoria da 

Mesa Diretora 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 quatorze 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 


