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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE AGOSTO DE 
DOIS MIL E DOZE NA FORMA ABAIXO: 

 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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, onde colocou em única discussão. O Vereador Emmanuel Gerk 

Naegele solicitou que constasse em seu pronunciamento o nome de David Lindgren 

que é quem esta fazendo as gravações das Sessões. Após, o Presidente colocou a ata 

em única votação a qual aprovada por unanimidade com a ressalva. Passou-se a leitura 

do Expediente que constou: Parecer ao Veto Total de autoria do Poder Executivo a Lei 

nº 1704/12 – “A concessão de incentivos fiscais para a realização de projetos esportivos 

e culturais no Município de Cordeiro e dá outras providências”; Pareceres ao Projeto de 

Lei nº 050/2012 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Abre crédito 

Especial no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, e dá outras providências”; 

Pareceres ao Projeto de Lei nº 051/2012 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre: “Abre crédito Especial no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, e dá outras 

providências”; Parecer ao Projeto de Lei nº 041/2012 de autoria do Vereador Marcelo 

Palma Leal que dispõe sobre: “A criação do programa aluno consciente na cidade de 

Cordeiro e fixa outras providências”; Parecer ao Projeto de Resolução nº 019/2012 de 

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

“Concede Título de cidadão cordeirense ao Senhor José Alves do Espírito Santo”; 

Ofício Conjunto nº 190/2012 do Poder Executivo; Ofícios nº 342, 343, 344 e 345 de 

autoria do Poder Executivo e Ofício do Ministério da Saúde. Passou-se a Ordem do Dia 

que constou: em única discussão e votação o parecer ao Veto Total de autoria do 

Poder Executivo a Lei nº 1704/12 que foi aprovado por cinco votos favoráveis e dois 
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contrários; em única discussão e votação o Veto Total de autoria do Poder Executivo a 

Lei nº 1704/12 que foi aprovado por cinco votos favoráveis e dois contrários; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 050/2012 de autoria do Poder 

Executivo que foi aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei nº 

050/2012 de autoria do Poder Executivo que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os Pareceres ao Projeto de Lei nº 051/2012 de autoria do Poder 

Executivo que foi aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de Lei nº 

051/2012 de autoria do Poder Executivo que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 041/2012 de autoria do Vereador 

Marcelo Palma Leal, que foi aprovado por unanimidade; em primeira discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 041/2012 de autoria do Vereador Marcelo Palma Leal, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Parecer ao Projeto de 

Resolução nº 019/2012 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes, que após votação nominal foi aprovado por unanimidade; em primeira discussão 

e votação o Projeto de Resolução nº 019/2012 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 vinte e nove de agosto 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 


