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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE MARÇO DE 

DOIS MIL E DOZE NA FORMA ABAIXO: 
 
 
Aos dezenove 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 Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes 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: Pareceres ao 

Projeto de Lei nº013/2012 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Abre 

crédito suplementar para o orçamento vigente do município de Cordeiro”; Pareceres ao 

Projeto de Lei nº 014/2012 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A 

alteração da redação da Lei nº 1305/2007 em seu art. 2º e dá outras providencias”; 

Projeto de Lei nº 017/2012 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A 

concessão de insalubridade e periculosidade previstos no art. 70 da Lei 354/90 devidos 

aos servidores municipais”; Projeto de Lei nº 018/2012 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre “ A abertura de credito especial para o orçamento vigente do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”; Projeto de Lei nº 019/2012 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre  “Abre credito suplementar especial no 

orçamento do Fundo Municipal de Saúde e dá outras providencias”; Projeto de Lei nº 

020/2012 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Abre credito suplementar 

especial no orçamento do Fundo Municipal de Saúde e dá outras providencias”; 

Indicação nº 016/2012 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva e Ofícios do 

Ministério da Saúde. O Presidente convidou a todos para que de pé fizessem um 

minuto de silêncio pelos falecimentos do Pai do Ex-Vereador Cosme Martins Macedo, 

do Senhor Antônio Cigano e Senhora Luiza, após, concedeu a palavra aos Vereadores 
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Inscritos. Usou da palavra o Vereador Marcelo Palma Leal que iniciou seu 

pronunciamento externando sua indignação pala exoneração do Dr. Ângelo Calvo da 

Chefia do DER, ressaltou o belo trabalho que o mesmo estaria fazendo a frente da 

pasta e pensou na hipótese de se fazer uma moção de repúdio caso o próximo gestor 

não atenda a demanda assim como o Dr. Ângelo. Usou da palavra o Vereador Anísio 

Coelho Costa que fez das palavras do Vereador Marcelo as suas palavras ressaltando 

as perdas que vem acontecendo no município citando a Coordenadoria e Justiça do 

Trabalho. Falou sobre a questão da aquisição do elevador para a nova sede da Câmara 

ressaltando que na próxima quarta-feira se fará a última reunião para solução do 

assunto. Falou sobre o Projeto de Lei nº 010/2012 e solicitou o impacto financeiro, 

parecer jurídico e Contábil para que seja melhor analisado. Usou da palavra o Vereador 

Emmanuel Gerk Naegele que iniciou seu pronunciamento lamentando o falecimento de 

vários amigos ressaltando o acidente no trevo de Cordeiro que culminou no falecimento 

do Senhor Leonardo e falou sobre a falta de providências da Rota 116 nos trevos do 

Município, falou também sobre a questão do Dr. Ângelo ressaltando a necessidade de 

cautela quanto ao assunto e por fim falou sobre o concurso público que o Secretário de 

Meio Ambiente do Município participará dizendo que torce para que o mesmo passe 

ressaltando que o mesmo teve muito tempo para estudar. O Presidente passou a 

Ordem do Dia que constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de 

Lei nº 013/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em 

redação final o Projeto de Lei nº 013/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de 

Lei nº 014/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em 

redação final o Projeto de Lei nº 014/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e um 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. 
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                 Emmanuel Gerk Naegele                                Luciano Ramos Pinto 

                          1º Secretário                                                    Presidente 


