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

 
 

Aos oito dias 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 os Vereadores Emmanuel Gerk Naegele, Julio André Siqueira 

Vieitas e Robson Pinto da 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: Processo TCE nº 

205.437-5/12 de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que dispõe 

sobre: “Parecer prévio favorável com ressalvas e determinações às contas do Chefe do 

Poder Executivo Municipal, relativa a gestão de 2011 sob a responsabilidade do Sr. 

Silvio Abreu Daflon”; Projeto de Lei nº 062/2012 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre: “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cordeiro para o 

exercício financeiro de 2013”; Projeto de Lei nº 065/2012 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre “Dá nova redação aos parágrafos únicos do artigo 3º, da Lei nº 1455, 

de 17 de novembro de 2009 e da lei nº 1674, de 28 de dezembro de 2011”; Oficio nº 

387/2012 do Poder Executivo; Ofícios do Fundo Nacional de Saúde. O Presidente 

concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra o Vereador Anísio 

Coelho Costa que iniciou seu pronunciamento agradecendo a todos os candidatos 

quanto a eleição limpa que tiveram no último dia sete e agradeceu os votos que o 

levaram a reeleição. Em aparte falou o Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição 

Lopes que também agradeceu a todos pelos votos e pelo transcorrer tranqüilo da 

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

Solicitação de Urgência ao Projeto de Lei nº 065/2012 de autoria do Poder Executivo 

que foi aprovado por unanimidade. O Presidente encerrou a Sessão convocando os 
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Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia dez 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 


