
 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

1 

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

 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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. Compareceram todos os Vereadores. 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: Projeto de Lei nº 060/2012 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre “Abre crédito suplementar para o orçamento vigente do município de Cordeiro”; 

Projeto de Lei nº 061/2012 de autoria do Vereador Marcelo Palma Leal, que dispõe 

sobre “Dá nome de Dejair Boquimpani a uma rua neste município”; Pareceres ao 

Projeto de Lei nº 058/2012 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre: “A criação 

do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 

no âmbito do município de Cordeiro”; Pareceres ao Projeto de Lei nº 059/2012 de 

autoria do Poder Executivo que dispõe sobre: “Estabelece critério para fixação de 

incidência do imposto predial territorial urbano – IPTU no caso que especifica”; Oficio nº 

75/2012 – Prestação de Contas da APAE; Atestado do Vereador Emmanuel Gerk 

Naegele do dia 17/09/2012; Atestado da Vereadora Maria Helena Coelho Pinto  do dia 

17/09/2012 e Atestado do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes do dia 

19/09/2012. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Anísio Coelho Costa que 

parabenizou o Vereador Marcelo Palma leal pelo Projeto de Lei nº 061/2012 e 

parabenizou a Loja Maçônica Pátria e Família juntamente com a Secretaria de 

Educação pelo concurso de Redação realizado na última sexta-feira. Passou-se a 

Ordem do Dia que constou: em única discussão e votação a solicitação de urgência ao 

Projeto de Lei nº 060/2012 de autoria do Poder Executivo que foi aprovado por 
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unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

058/2012 de autoria do Poder Executivo que foi aprovado por unanimidade; em redação 

final o Projeto de Lei nº 058/2012 de autoria do Poder Executivo que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 

059/2012 de autoria do Poder Executivo que foi aprovado por unanimidade; em redação 

final o Projeto de Lei nº 059/2012 de autoria do Poder Executivo que foi aprovado por 

unanimidade; em segunda discussão e votação e redação final o Projeto de Lei nº 

056/2012 de autoria do Vereador Emmanuel Gerk Naegele que dispõe sobre: “Dá nome 

de Anisio Augusto Rites a uma rua neste município”, que foi aprovado por unanimidade. 

O Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia vinte e seis de setembro 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. 

 

 

               Emmanuel Gerk Naegele                                 Luciano Ramos Pinto 

                          1º Secretário                                                    Presidente 


