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

 
Aos vinte e um 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 e que convidou o Vereador 

Marcelo Palma Leal para assumir a Primeira-Secretaria. Faltaram a os Vereadores: 

Anísio Coelho Costa, Emmanuel Gerk Naegele e Julio 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 Marcelo Palma Leal 

solicitou que onde se lê Secretaria de Saúde, leia-se Secretaria de Agricultura. Após, o 

Presidente colocou em única votação a qual foi aprovada por unanimidade. Passou-se 

a Leitura do Expediente que constou: Projeto de Lei nº 035/2012 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Fica instituído o sistema de prontuário 

eletrônico na rede de saúde do município de Cordeiro”; Indicações nº 035 e 036 /2012 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Ofício nº 048/2012 do Gabinete do 

Deputado Federal Glauber Braga e Ofícios do Ministério da Saúde. Ato contínuo 

passou-se a Ordem do Dia que constou: em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

015/2012 de autoria do Poder Executivo. A Vereadora Maria Helena Coelho Pinto falou 

sobre a sua insatisfação com o valor do salário diante do importante serviço que se é 

prestado pelo Conselho Tutelar porém disse que não votará contraria. Usou da palavra 

o Vereador Marcelo Palma Leal que ratificou as palavras da Vereadora Maria Helena 

Coelho Pinto, ressaltando sobre o pedido de vista que foi feito onde no prazo 

determinado procurou os representantes da Prefeitura não encontrando nenhuma 

resposta e concluiu dizendo que votará contra o Projeto. O Presidente colocou em 

única votação o Projeto de Lei nº 015/2012 que foi aprovado por quatro votos favoráveis 

e um voto contrário do Vereador Marcelo Palma Leal; em segunda discussão e votação 

e redação final o Projeto de Lei nº 028/2012 de autoria do Vereador Robson Pinto da 
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Silva, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o Presidente encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e três 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. 

 

 

                     Marcelo Palma Leal                                    Luciano Ramos Pinto 

                          1º Secretário                                                    Presidente 

 


