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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E DOZE NA FORMA ABAIXO: 

 
 

No primeiro dia do mês de outubro 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 

Anísio Coelho Costa. Faltaram as Vereadoras Maria Helena Coelho Pinto e Sandra 

Maria Jardim Toledo Silva. Havendo número regimental o Presidente convidou a todos 

para que de pé cantassem o Hino Nacional, após, 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 064/2012 de autoria do Poder 

Executivo, quer dispõe sobre “A abertura de vagas do concurso publico e dá outras 

providências”; Requerimento nº 021/2012 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa; 

Prestação de Contas do Cordeiro Futebol Clube; Ofícios do Fundo Nacional de Saúde. 

O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra o 

Vereador Anísio Coelho Costa que falou sobre o assalto a Pizzaria Canto da Terra na 

noite anterior, se indignado com a falta de segurança pública no município. Em aparte 

falou o Vereador Marcelo Palma Leal sobre um documento feito a Chefe de Polícia, 

Sra. Marta Rocha, que ainda não foi respondido e solicitou ao Presidente que 

encaminhe novamente um novo documento solicitando providências para a segurança 

do Município. O Vereador Anísio solicitou aos futuros governantes que tenham mais 

atenção no referido assunto. Em aparte falou o Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes que lamentou o fato e parabenizou a Polícia Militar pela dedicação 

embora com poucos recursos. O Presidente falou que no Município de Macuco o possui 

um grande efetivo que guardas Municipais que são capacitados para manterem a 

ordem no Município e falou que Cordeiro poderia acontecer o memo. Após, Passou-se 

a Ordem do Dia que constou: em única discussão a Solicitação de Urgência ao Projeto 
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de Lei nº 064/2012 de autoria do Poder Executivo. O Vereador Emmanuel Gerk Nagele 

disse que passou no referido concurso legitimamente, porém esclareceu que a vaga 

não é para ele pois passou em sexto lugar e nesse projeto esta se criando a segunda 

vaga. O Presidente colocou em única votação a solicitação de urgência a qual foi 

aprovada por cinco votos favoráveis e um voto contrário do Vereador Emmanuel Gerk 

Nagele; em única discussão e votação o Requerimento nº 021/2012 de autoria do 

Vereador Anísio Coelho Costa que foi aprovado por unanimidade. O Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Marcelo Palma Leal para que fizesse a entrega de 

Moção de Congratulações e aplausos ao Senhor Jorge Dias. Após, encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia três de outubro 

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 


