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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA ONZE DE ABRIL DE DOIS MIL 
E DOZE NA FORMA ABAIXO: 

 
Aos onze 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. Compareceram todos os Vereadores. Havendo número Regimental o 

Presidente, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata da Sessão anterior. O 

Presidente colocou em única discussão. O Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes solicitou que onde consta em seu pronunciamento Senhor Marcelo conste 

Senhor Vinicius Macedo. O Vereador Marcelo solicitou que constasse em seu 

pronunciamento a citação do nome do Senhor Nilton Vieira de Carvalho, conhecido 

como Capitão, que muito fez pelo Bairro Lavrinhas e falou sobre a necessidade de 

homenageá-lo dando seu nome a alguma obra. O Presidente colocou a ata em única 

votação a qual foi aprovada por unanimidade com as retificações. Passou-se a Leitura 

do Expediente que constou: Projeto de Lei nº024/2012 de autoria do Vereador Marcelo 

Palma Leal, que dispõe sobre “Torna obrigatória a inscrição do grupo sanguíneo e do 

fator RH na ficha escolar dos alunos da rede municipal de ensino e dá outras 

providências”; Projeto de Resolução nº012/2012 de autoria do Vereador Marcelo Palma 

Leal, que dispõe sobre: “Modifica o artigo 101 do Regimento Interno”; Requerimento nº 

006/2012 de autoria do Vereador Luciano Ramos Pinto; Indicações nº 023 e 024/2012 

de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa; Ofícios do Ministério da Saúde e Convite 

da Escola Municipal José Pinho de Carvalho. O Presidente registrou a presença do 

Vereador do Município de Cantagalo, Senhor Ciro Fernandes e logo após, concedeu a 

palavra aos Vereadores Inscritos. Usou da palavra o Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes que falou sobre o assalto ocorrido em uma loja no Município, o 

assalto a um munícipe na entrada do Bairro São Luiz e ressaltou a necessidade de 

mais vigilância na cidade. Falou sobre a falta de limpeza do Córrego no Bairro Alto do 
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Retiro e parabenizou o Presidente pelo esforço na tentativa de atender aquela 

comunidade. Falou que esteve no DER de Cordeiro para averiguar as obras de 

asfaltamento no Bairro Manancial para que seja resolvido o problema de falta de ônibus 

no Bairro e por fim falou novamente sobre a falta de respeito com o Município e os 

problemas da Curva do Janú e da Rota 116. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho 

Costa que iniciou seu pronunciamento falando sobre a cobrança de IPTU das casas 

interditadas do Bairro Santo Antônio dizendo que em procura ao Secretário de Fazenda 

foi informado que a Prefeitura irá ressarcir os impostos já pagos e levantou a questão 

das pessoas que ainda moram nas residências. Falou que o prazo para a solução das 

questões levantadas na audiência pública dos Correios está findando e solicitou ao 

Presidente que oficiasse a empresa. Falou sobre a biblioteca itinerante que está 

disponível no Centro de Cordeiro parabenizando a Secretaria de Educação pela 

iniciativa, falou também sobre a sua indignação quanto a violência no Município e por 

fim falou sobre a situação da aquisição de um elevador para a nova sede da Câmara 

lendo as atas da Comissão de Obras onde se discutiram o assunto e ressaltou o 

esforço da Câmara para a solução do problema e do descaso da Prefeitura com o 

assunto e opinou na não inauguração da nova sede da Câmara enquanto não se 

adquirir o elevador. Em aparte falou o Vereador Marcelo Palma Leal que parabenizou o 

Vereador Anísio pelo empenho em resolver a questão e disse que concorda com a 

postura do Vereador em não inaugurar a nova sede enquanto não se resolver a 

questão da acessibilidade e ressaltou que a Câmara devolveu quarenta e sete mil reais 

no ano de 2011 para a Prefeitura com intuito de adquirir o elevador e questionou o 

destino desse dinheiro. O Vereador Anísio, retomando a palavra, finalizou dizendo que 

existe uma lei de acessibilidade a prédios públicos que tem que ser cumprida. Usou da 

palavra o Vereador Emmanuel Gerk Naegele que também concordou com as palavras 

dos Vereadores e acrescentou a necessidade que acessibilidade para que se evitem os 

problemas que já aconteceram, citando o transtorno com a Deputada Georgette Vidor 

que é cadeirante. Falou também sobre a falta de calçamento na Rua do importante 
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Hotel do Município, House Hotel, elogiou o Projeto de Resolução nº 012/2012 de autoria 

do Vereador Marcelo e finalizou agradecendo a indicação do seu nome para a 

Comissão de avaliação histórica. Usou da palavra o Vereador Marcelo Palma Leal que 

falou que justificará posteriormente seu Projeto de Resolução nº 012/2012, parabenizou 

o Vereador de Cantagalo, Senhor Ciro Fernandes pelo belo trabalho que tem realizado 

naquele município e parabenizou também o Presidente, Vereador Luciano Ramos 

Pinto, pela ajuda a uma família do Município. Por fim parabenizou os dirigentes do 

Jornal Folha dos Municípios pela qualidade nas edições tanto nas reportagens quanto à 

diagramação e ressaltou a diferença da boa qualidade do mesmo com a péssima 

qualidade do jornal Folha Popular que é quem publica os atos do município e solicitou 

às futuras lideranças do município para que priorizem os jornais da Região para as 

vindouras licitações. O Presidente falou sobre a breve inauguração da nova sede da 

Câmara e garantiu que terá a acessibilidade necessária ressaltando que estará 

economizando os recursos da Câmara para que, se precisar, fazer a aquisição do 

elevador. Após, o Presidente passou a Ordem do Dia que constou: em segunda 

discussão e redação final o Projeto de Lei nº 019/2012 de autoria do Poder Executivo, 

que foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação e redação final o 

projeto de lei nº 020/2012 de autoria do Poder Executivo que foi aprovado por sete 

votos favoráveis e um voto contrário da Vereadora Maria Helena Coelho Pinto; em 

única discussão e votação o Requerimento nº 006/2012 de autoria do Vereador Luciano 

Ramos Pinto que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o Presidente encerrou a 

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

dezesseis 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 


