
 

 

ATA N°. 1019 DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e treze às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio 

Antunes da Silva, Dari Cláudio Tamanho, Eni Webber, Fernando Albuquerque, 

Gilberto Maier Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante 

e Valdir Graminho de Souza, em Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da 

Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao segundo Secretário, Vereador Fernando 

Albuquerque, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1018 de vinte e dois de outubro de dois 

mil e treze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. 

O Senhor Presidente efetuou a leitura do convite encaminhado pela Igreja Assembleia 

de Deus aos Vereadores para participarem da cerimônia de estreia da Orquestra Geração 

de Davi nos dias 09 e 10 de novembro de 2013 às 20h00min em Coxilha. Após, o 

Senhor Presidente abriu as inscrições à Tribuna Livre, não houve inscritos. 

Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente, passou para a Pauta do Dia, solicitando ao 

primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura das 

seguintes matérias: Projeto de Lei n° 1.477, de 29 de outubro de 2013, que dispõe 

sobre a Criação do Fundo Especial para Proteção e Defesa Civil Municipal – 

FUNPDEC – e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões, e 

Requerimento nº 003/2013, que requer a entrega de Moção de Reconhecimento ao 

Comandante da Brigada Militar de Coxilha, Luis Fernando Borges dos Santos, pelos 

relevantes serviços prestados à Comunidade Coxilhense, (Autoria dos Vereadores: 



 

 

Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Fernando Albuquerque, Gilberto 

Maier Fernandes e Valdir Graminho de Souza). Logo após, o Senhor Presidente passou 

para Ordem do Dia, solicitando ao primeiro Secretário que efetuasse a leitura do 

Parecer nº068/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.476/13, onde as Comissões se 

posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não havendo óbice quanto a sua aprovação e 

estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Em discussão, não 

houve manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo com a 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento 

nº003/2013, não houve manifestações e em votação foi Aprovado por Unanimidade. 

Como não havia inscritos à Tribuna Livre, e nada mais havia a ser tratado, o Senhor 

Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 05 de novembro de 2013, 

terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


