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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL 

E DOZE NA FORMA ABAIXO: 
 
 

Aos nove dias do mês de abril 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. Faltou o Vereador Júlio André Siqueira Vieitas. 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 nº 019/2012 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre “Abre crédito suplementar especial no Orçamento do Fundo Municipal 

de Saúde e dá outras providências”; Pareceres ao Projeto de Lei nº 020/2012 de autoria 

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

Orçamento do Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

022/2012 de autoria da Vereadora Maria Helena Coelho Pinto, que dispõe sobre “Dá 

nome de Sebastião Juliano a uma rua neste município”; Projeto de Lei nº 023/2012 de 

autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe sobre: “Dá 

nome de Anízio Teixeira a quadra de esportes no bairro Lavrinhas neste município”; 

Requerimentos nº 004 e 005/2012 de autoria da Vereadora Maria Helena Coelho Pinto; 

Indicação nº 021 e 022/2012 de autoria da Vereadora Maria Helena Coelho Pinto; Ofício 

nº 134 de autoria do Poder Executivo e Ofícios do Ministério da Saúde. O Presidente 

concedeu a palavra aos Vereadores Inscritos. Usou da palavra o Vereador Furtuoso de 

Fátima da Conceição Lopes que iniciou seu pronunciamento falando que irá falar mais 

uma vez sobre a falta de providências na Rota 116 especificando as péssimas 

condições dos trevos do Município de Cordeiro. Por fim falou sobre a falta de 

providências na Curva do Janú lamentando o descaso. Usou da palavra o Vereador 
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Robson Pinto da Silva que iniciou seu pronunciamento falando também sobre as 

péssimas condições dos trevos de acesso ao Município, parabenizou o Vereador 

Furtuoso pelo empenho e sugeriu que a Câmara Municipal fizesse uma queixa crime ao 

Ministério Público para que se resolva o fato. Falou sobre a visita a entidade Santa 

Cabrini que ajuda os dependentes químicos ressaltando a importância da socialização 

dos jovens. Por fim falou sobre o Projeto de Lei de autoria do Vereador Furtuoso que dá 

nome de Anísio Teixeira a uma quadra na Lavrinhas e ressaltou de outros nomes que 

também agradariam a todos os moradores do Bairro. Em aparte falou o Vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes que deixou claro que também admira os 

nomes sugeridos e que não agiu de má fé na escolha do nome. Passou-se a Ordem do 

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

017/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em 

segunda discussão e votação e redação final o Projeto de Lei nº 018/2012 de autoria do 

Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os 

pareceres ao Projeto de Lei nº 019/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 

019/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 020/2012 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por seis votos favoráveis e um voto contrário da Vereadora 

Maria Helena Coelho Pinto; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 

020/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por seis votos favoráveis e 

um contrário da Vereadora Maria Helena Coelho Pinto; em única discussão e votação o 

Requerimento nº004/2012 de autoria da Vereadora Maria Helena Coelho Pinto, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão o Requerimento nº005/2012 de autoria 

da Vereadora Maria Helena Coelho Pinto. O Presidente concedeu a palavra a 

Vereadora Maria Helena que solicitou aos Vereadores o apoio ao seu Requerimento 

visto a importância de fiscalizarem os laudos da Defesa Civil, o Presidente colocou em 

única votação o Requerimento nº 005/2012 que foi aprovado por unanimidade Logo 
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após, concedeu a palavra ao Senhor Vinicius Melo de Macedo na Tribuna Livre para 

falar sobre “o Bairro Lavrinhas”, após o discurso a Vereadora Sandra Maria Jardim 

Toledo Silva fez esclarecimentos quanto ao convênio da APAE com o instituto Holcim 

para que se façam o teste da orelhinha nos bebês. O Presidente agradeceu a 

preocupação do Senhor Vinicius e disse que irá tomar as providências necessárias 

quanto aos casos informados. Usou da palavra o Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes Falou sobre o ofício protocolado pelo Senhor Marcelo com relação 

aos nomes sugeridos para a quadra da Lavrinhas ressaltando que o seu Projeto foi 

dado entrada anteriormente e disse que o Senhor Vinicius tinha proposto outro nome 

para quadra que também não era do bairro. Usou da palavra o Vereador Marcelo Palma 

Leal que falou da importância de todos os nomes sugeridos principalmente o nome 

sugerido pelo Vereador Furtuoso e disse que em uma próxima oportunidade poderá ser 

usado os nomes sugeridos pelo Senhor Vinicius e relembrou também o nome do 

Senhor Milton Vieira de Carvalho. Logo após, o Presidente encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia onze de abril 

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 


