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

 
Aos sete dias do mês de maio 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 que convidou o Vereador Emmanuel 

Gerk Naegele para assumir a Vice-Presidência e o Vereador Anísio Coelho Costa para 

assumir a 1ª Secretaria. Faltaram os Vereadores Júlio André Siqueira Vieitas e Sandra 

Maria Jardim Toledo Silva. 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: Projeto de Lei nº 

032/2012 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre: “A concessão de auxílios de 

subvenções a entidades particulares e dá outras providencias”; Parecer ao Projeto de 

Lei nº 015/2012 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Fixa a remuneração 

dos membros do Conselho Tutelar e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

028/2012 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”; Ofícios nº 

089; 149; 15 e 151/2012 do Poder Executivo; Prestação de Contas da APAE e Ofícios 

do Fundo Nacional de Saúde. Ato contínuo a Presidente concedeu a palavra aos 

Vereadores Inscritos. Usou da palavra o Vereador Emmanuel Gerk Naegele que 

solicitou ao Presidente que reitere o Ofício onde solicita a cobrança da planilha com 

todos os aumentos de tarifas de ônibus para que o Projeto seja melhor analisado, e por 

fim, falou sobre o Projeto de aumento dos salários dos Conselheiros Tutelares 

ressaltando a importância dos mesmos e da sua árdua tarefa. Usou da palavra o 

Vereador Anísio Coelho Costa que parabenizou a Vereadora Maria Helena Coelho 

Pinto pelo evento do PSB na última sexta-feira e falou sobre a importância do Projeto 

de Lei nº 032/2012 que regulamenta a concessão de subvenções. O Presidente 
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registrou a presença do Senhor Jorge Vieira, ex-Vereador e do Chefe de Governo, 

ambos do Município do Carmo. Logo após, concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso 

de Fátima da Conceição Lopes que iniciou seu pronunciamento falando sobre o 

acidente ocorrido na Curva do Janú onde ressaltou que não vai se cansar em falar das 

necessidades daquele trecho e por fim falou sobre o trevo de Cordeiro administrado 

pela Rota 116 falando da necessidade da obra e do pouco caso da concessionária. 

Usou da palavra a Vereadora Maria Helena Coelho Pinto que iniciou seu 

pronunciamento falando sobre a resposta do Executivo a seu Requerimento nº 

004/2012 onde ressaltou que a mesma foi mal formulada. O Presidente sugeriu que a 

Vereadora convoque o Secretário de Fazenda para fazer esclarecimentos quanto a 

resposta. A Vereadora por sua vez, falou também sobre a resposta a seu requerimento 

onde solicitava a cópia do laudo do Bairro Santo Antônio da defesa Civil o qual teve 

como resposta que se encontrava na Casa, porém o laudo ainda não foi enviado. Falou 

também sobre o Projeto de Lei nº 032/2012 ressaltando a importância da Prestação de 

Contas por parte das entidades e cobrou a prestação de contas do ano de 2012 da 

Exposição Agropecuária de Cordeiro que ainda não foi enviada, por fim, agradeceu a 

presença dos Vereadores no evento do PSB. Nesse momento o Presidente concedeu a 

palavra a Vereadora Maria Helena Coelho Pinto que fez a entrega de uma Moção de 

Congratulações e aplausos ao Senhor Paulo Nunes. Usou da palavra o Vereador 

Robson Pinto da Silva que agradeceu o apoio de todos quanto ao falecimento do seu 

pai, o Ex-Vereador Luiz Otávio Herdy da Silva, ressaltando a dedicação do seu pai ao 

Município e a sua família e agradeceu ao Vereador Marcelo Palma Leal que fez o 

Projeto dando o nome da Galeria de Ex - Presidentes da Câmara o nome de seu pai. 

Após, passou-se a Ordem do Dia que constou: em única discussão e votação a 

solicitação de urgência ao Projeto de Lei nº 032/2012 de autoria do Poder Executivo 

que foi aprovado por unanimidade; em única discussão os pareceres ao Projeto de Lei 

nº 015/2012 de autoria do Poder Executivo que foi aprovado por unanimidade; em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 015/2012 de autoria do Poder Executivo. O 
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Presidente concedeu a palavra ao Vereador Marcelo Palma Leal que solicitou Vista ao 

Projeto para que possa ser melhor analisado. O Presidente colocou em única discussão 

o pedido de Vista ao Projeto de Lei nº 015/2012 que foi aprovado por unanimidade; em 

segunda discussão e votação e Redação Final o Projeto de Resolução nº 015/2012 de 

autoria da Mesa Diretora que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o Presidente 

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

dia nove de maio 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. 

 

 

                     Anísio Coelho Costa                                  Luciano Ramos Pinto 

                          1º Secretário                                                    Presidente 

 


