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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE MARÇO DE 

DOIS MIL E DOZE NA FORMA ABAIXO: 
 
 
Aos vinte e um dias do mês de março 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 a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Passou-se a Leitura do 

Expediente que constou: Requerimento nº 003/2012 de autoria da Vereadora Maria 

Helena Coelho Pinto; Indicação nº 0172012 de autoria do Vereador Luciano Ramos 

Pinto; Indicações nº 018 e 019/2012 de autoria da Vereadora Maria Helena Coelho 

Pinto e Ofícios do Ministério da Saúde. O Presidente concedeu a palavra aos 

Vereadores Inscritos. Usou da palavra o Vereador Anísio Coelho Costa que iniciou seu 

pronunciamento agradecendo ao Presidente e ao Jurídico da Casa pela concessão da 

Certidão de Prestação de Contas do Ex-Prefeito Joaquim Gerk Tavares e falou que 

quanto ao assunto do elevador da nova Sede da Câmara, não irá mais discuti-lo e sim 

tomará outras providências. Usou da palavra o Vereador Robson Pinto da Silva que 

falou sobre o Dia Internacional do Síndrome de Dawn e parabenizou a APAE pelos 18 

anos. Falou sobre a Pesquisa realizada pela Firjan ressaltando que o município foi 

classificado quanto a Gestão Pública. Usou da palavra a Vereadora Maria Helena 

Coelho Pinto que também falou sobre a situação da aquisição de um elevador para a 

nova sede da Câmara e falando do descaso do Poder Executivo quanto a situação e 

lamentou o fato. Solicitou ao Presidente que marcasse a audiência pública solicitada 

quanto a questão do uso de entorpecentes no município. O Presidente respondeu 

afirmativamente e solicitou que os Vereadores agendassem uma melhor data para a 

realização da audiência. A Vereadora Maria Helena Coelho Pinto falou sobre a situação 
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do Bairro São Luiz e sobre a questão da construção de um muro de contenção onde em 

o Prefeito disse em uma reunião que o mesmo foi orçado em sete milhões e oitocentos 

mil reais e disse que não sabe se haverá tempo para que o mesmo seja construído e 

teme que pior aconteça. O Vereador Marcelo Palma Leal em aparte falou também sobre 

a questão do elevador da nova sede da Câmara ressaltando a falta de respeito do 

Poder Executivo Municipal e sugeriu providências e a confecção de um ofício 

questionando os motivos. O Presidente passou a Ordem do Dia que constou: em única 

discussão e votação o Requerimento nº 003/2012 de autoria da Vereadora Maria 

Helena Coelho Pinto, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a 

palavra ao jovem Thiago Marra de Vargas que agradeceu a atenção dispensada a ele 

pelos Vereadores e ressaltou a importância da inclusão dos Portadores de Síndrome de 

Dawn na sociedade. Logo após, o Presidente encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e seis de março 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. 
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