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

 
Aos quatorze 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 

Anísio Coelho Costa para assumir a Primeira Secretaria e o Vereador Emmanuel Gerk 

Naegele para assumir a Vice-Presidência. Faltaram os Vereadores Robson Pinto da 

Silva 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: Parecer 

ao Projeto de Lei nº 024/2012 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”; Parecer do Projeto de Lei nº026/2012 de 

autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que dispõe sobre “A obrigatoriedade de 

divulgação na página oficial da internet do município, da relação de medicamentos 

existentes e daqueles em falta nos estoques”; Parecer ao Projeto de Lei nº 027/2012 de 

autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que dispõe sobre “A obrigatoriedade do 

fornecimento do prontuário de atendimento médico na forma que menciona, e dá outras 

providências”; Parecer ao Projeto de Resolução nº 016/2012 de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre “Altera o artigo 1º da Resolução nº 015/2011 na forma que 

dispõe”; Parecer ao Projeto de Resolução nº 017/2012 de autoria da Mesa Diretora, que 

dispõe sobre “Altera o artigo 1º da Resolução nº 001/2011 na forma que dispõe”; 

Parecer ao Projeto de Resolução nº 018/2012 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe 

sobre “Altera o artigo 1º da Resolução nº 002/2011 na forma que dispõe”; Parecer ao 

Projeto de Resolução nº 013/2012 de autoria do Vereador Marcelo Palma Leal, que 

dispõe sobre “Concede Medalha Mérito Agrícola Senhor Carlos Eugenio Gerk Tavares 

ao Senhor Luiz Ronaldo de Oliveira Paula”; Parecer ao Projeto de Resolução nº 
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014/2012 de autoria do Vereador Marcelo Palma Leal, que dispõe sobre “Dá nome de 

Vereador Luiz Otavio Herdy da Silva (Careca), a Galeria dos Presidentes da Câmara 

Municipal de Cordeiro”; Requerimento nº 008/2012 de autoria do Vereador Furtuoso de 

Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 032 e 033/2012 de autoria do Vereador 

Luciano Ramos Pinto; Ofícios do Fundo Nacional de Saúde; Ofícios Circular da 

Secretaria Nacional de Assistência Social e Convite da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos. O Presidente concedeu a palavra aos 

Vereadores Inscritos. Usou a palavra o Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes que iniciou seu pronunciamento falando sobre a sua alegria na conquista de um 

sinal eletrônico a ser implantado na Curva do Janú e complementou falando sobre 

algumas irregularidades no DER e na Rota 116 dizendo que irá levar as reclamações 

ao Ministério Público.  Falou que já esta pronta a ata da reunião com o Diretor do 

Hospital Antônio Castro em relação a falta de remédios e falta de pagamento de 

salários. Em aparte falou a Vereadora Maria Helena Coelho Pinto sobre a falta dos 

medicamentos no Hospital ressaltando que o Presidente do Hospital falou que em 

momento algum faltaram os medicamentos e falou sobre a importância de se fiscalizar 

os gastos do dinheiro público principalmente na área da Saúde. Em aparte o Vereador 

Marcelo Palma Leal falou que tem que haver uma ligação entre a Secretaria de Saúde 

com o Hospital para que a Prefeitura compre os remédios que realmente são receitados 

pelos médicos. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho Costa que iniciou seu 

pronunciamento falando sobre a conquista da sinalização eletrônica para a Curva do 

Janú e parabenizou a 94 FM por mais um ano de existência no município. Ressaltou os 

Projetos de Leis nº 026 e  027 e suas utilidades para o município. Falou sobre a Lei da 

ficha limpa e a importância no cumprimento da mesma para os municípios e por fim 

solicitou ao Presidente que faça a concessão de diárias para os servidores 

comissionados que viagem oficialmente para algum Vereador. O Vereador Marcelo 

Palma Leal falou sobre as Indicações nº 032 e 033/2011 de autoria do Vereador 

Luciano Ramos Pinto ressaltando a necessidade de tais medidas para o município 
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principalmente na economia de tempo e dinheiro para o cidadão. Passou-se a Ordem 

do Dia que constou: em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 

024/2012 de autoria do Vereador Marcelo Palma Leal, que foi aprovado por 

unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 024/2012 de autoria 

do Vereador Marcelo Palma Leal, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 026/2012 de autoria do Vereador 

Anísio Coelho Costa, que foi aprovado por unanimidade; em primeira discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 026/2012 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão o Parecer ao Projeto de Lei nº 

027/2012 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que foi aprovado por 

unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 027/2012 de autoria 

do Vereador Anísio Coelho Costa, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o parecer ao Projeto de Resolução nº 016/2012 de autoria da 

Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto de 

Resolução nº 016/2012 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; 

em única discussão e votação o Parecer ao Projeto de Resolução nº 017/2012 de 

autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em redação final o Projeto 

de Resolução nº 017/2012 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Resolução nº 

018/2012 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por unanimidade; em redação 

final o Projeto de Resolução nº 018/2012 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado 

por unanimidade; em única discussão o Parecer ao Projeto de Resolução nº 013/2012 

de autoria do Vereador Marcelo Palma Leal, que após votação nominal foi aprovado por 

unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Resolução nº 013/2012 de 

autoria do Vereador Marcelo Palma Leal, que após votação nominal fopi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Resolução nº 

014/2012 de autoria do Vereador Marcelo Palma Leal, que foi aprovado por 

unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Resolução nº 014/2012 de 
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autoria do Vereador Marcelo Palma Leal, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação o Requerimento nº008/2012 de autoria do  Vereador Furtuoso de 

Fátima da Conceição Lopes, 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 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 

 


