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

 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 das atas dos dias 

dezoito e vinte de junho de dois mil e doze as quais foram aprovadas por unanimidade. 

Passou-se a Leitura do Expediente que constou: Projeto de Lei nº 046/2012 de autoria 

do Poder Executivo que dispõe sobre: “Revoga o § 1º, art. 6º da Lei Municipal 

1218/2005, excluindo a obrigação de desincompatibilização para concorrer em novas 

eleições de Conselheiros Tutelares; Pareceres ao Projeto de Lei nº 031/2012 de autoria 

do Poder Executivo, que dispõe sobre “Fica implantado no município de Cordeiro o 

Programa Bolsa Aluguel Social na forma que especifica e dá outras providências”; Veto 

Total de autoria do Poder Executivo a Lei nº 1697/2012 de autoria do Vereador Robson 

Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui o programa de combate a venda ilegal de 

bebida alcoólica e de desestimulo ao seu consumo por crianças e adolescentes no 

âmbito do município de Cordeiro”; Veto Total de autoria do Poder Executivo a Lei nº 

1704/2012 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “A 

concessão de incentivos fiscais para a realização de projetos esportivos e culturais no 

município de Cordeiro e dá outras providencias”; 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 providencias”; Projeto de Lei nº 

042/2012 de autoria do Vereador Marcelo Palma Leal, que dispõe sobre “A criação do 

programa de educação de ensino fundamental olimpíadas do saber, no âmbito da 

municipalidade, e fixa outras providencias”; Projeto de Resolução nº 019/2012 de 

autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Requerimento nº 
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012/2012 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Oficio nº 141/2012 do Poder 

Executivo; Ofício nº 023/2012 – APAE Cordeiro; Convite do PMDB e Oficio 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 parabenizando o Presidente pela iniciativa de fazer a audiência pública 

com a Ampla ressaltando que convidou diversos amigos para participarem. Falou sobre 

a curva do Janú e as providencias tomadas quanto a colocação de sinal eletrônico e 

parabenizou a todos os Vereadores pelo empenho. Falou sobre o tempo dos sinais de 

transito no município e falou sobre a dificuldade que os motoristas estão enfrentando, 

parabenizou os organizadores do evento do C9onselho Tutelar e por fim relembrou 

algumas obras que o Engenheiro do DER prometeu ao Bairro Manancial. Usou da 

palavra o Vereador Anísio Coelho Costa que iniciou seu pronunciamento se justificando 

antecipadamente pela sua ausência à audiência pública, por motivos assumidos 

anteriormente. Falou sobre o mau cheiro que tem atormentado os moradores do Bairro 

Rodolfo e disse que em conversa com o Secretário o mesmo disse que tomará 

providências. Falou da sua indignação quanto o adiamento da Exposição agropecuária 

de Cordeiro e solicitou ao Presidente que oficiasse ao Prefeito para que esclareça o 

assunto. Falou sobre as respostas às suas indicações especialmente a sua indicação 

onde solicita o concerto do trecho da “ponte do açude”, onde o Prefeito respondeu que 

a responsabilidade é do Cordeiro Futebol Clube. Falou que então enviou um ofício ao 

Cordeiro Futebol Clube questionando a situação mas ressaltou que não tem como 

aquela obra ser de responsabilidade do mesmo uma vez que fica do outro lado da 

estrada. Usou da palavra o Vereador Emmanuel Gerk Naegele que parabenizou o 

Vereador Furtuoso de Fátima das Conceição Lopes  pela conquista da Curva do Janú e 

ressaltou que infelizmente na o teve a mesma sorte com as respostas as suas 

solicitações. Falou também sobre o adiamento da Exposição ressaltando que vai ser 

muito complicado em virtude ao término das férias estudantis e do recesso da Câmara 

e lamentou que as notícias estão sendo sabidas na rua e não oficialmente na Câmara 
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com deveria ser. O Presidente fez esclarecimentos quanto ao Projeto de Lei nº 

046/2012 de autoria do Poder Executivo e após, passou-se a Ordem do Dia que 

constou: em única discussão e votação a solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 

046/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 046/2012 de autoria do Poder 

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

046/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 031/2012 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em primeira discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 031/2012 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade; em segunda discussão e votação e Redação Final o Projeto de Lei nº 

034/2012 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade; em segunda discussão e votação e redação final o Projeto de Lei nº 

035/2012 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº012/2012 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente 

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

dia vinte e sete de junho 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 


