
 

 

ATA N°. 1021 DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos doze dias do mês de novembro 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 1020 de cinco de novembro de dois mil e treze, que 

depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. O Senhor 

Presidente agradeceu a presença do Prefeito Municipal, Júlio Cesar Mesquita Ceni, 

convidando-o para ocupar uma cadeira na mesa diretora. Também saudou e agradeceu a 

presença do Tenente Clenio Ricardo Noll, do Vice-Prefeito, José Luis Vicenzi, dos 

Secretários Municipais, e a comunidade presente. Em especial, o Senhor Presidente, 

agradeceu a presença do Sargento Luis Fernando Borges dos Santos, Comandante da 

Brigada Militar de Coxilha, e comunicou aos Senhores Vereadores que de acordo com o 

Requerimento nº 003/2013, de autoria dos Vereadores Alberto Mânica de Ramos, 

Antônio Antunes da Silva, Fernando de Albuquerque, Giberto Maier Fernandes e Valdir 

Graminho de Souza, Aprovado por Unanimidade na Sessão do dia 29 de outubro de 

2013, após a Sessão seria prestada homenagem através da entrega de Moção de 

Reconhecimento ao Comandante da Brigada Militar pelos relevantes serviços prestados 

à Comunidade Coxilhense. Após, o Senhor Presidente abriu as inscrições à Tribuna 

Livre, os Vereadores Alberto Mânica de Ramos e Eni Webber solicitaram inscrições. 

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° 1.479, de 08 de novembro de 2013, revoga o 



 

 

Art. 4° da Lei Municipal nº 1.462, de 18 de setembro de 2013 e dá outras providências, 

Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.480, de 11 de 

novembro de 2013, institui Turno Único no Serviço Público Municipal e dá outras 

providências, Encaminhado para análise das Comissões; e por se tratar de um Projeto 

de urgência, o Senhor Presidente mencionou que seria votado na presente Sessão, e 

Projeto de Lei n° 1.481, de 11 de novembro de 2013, revoga o § 1º e altera o inciso III 

e o § 3º, do Art. 2º da Lei Municipal nº 1.463/2013 que cria a Junta Administrativa de 

Recursos de Infrações – JARI e dá outras providências, Encaminhado para Análise 

das Comissões. Logo após, O Senhor Presidente, passou para o período da Ordem do 

Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetue a leitura do Parecer nº070/2013 da 

Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 

que tratam do Projeto de Lei 1.480/2013, 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, a Vereadora Eni 

Webber ponderou que o Projeto está completo, acreditando que com o turno único nas 

Secretarias citadas no Projeto, terá maior economia, redução de gastos. Em votação, o 

Projeto obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente, 

passou à Tribuna Livre, solicitando de acordo com a ordem dos inscritos, ao Vereador 

Alberto Mânica de Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, parabenizando a Terceira Idade pelo belíssimo evento realizado em Tapejara, 

e o Comandante Luis Fernando pela solenidade realizada no dia 09 de novembro em 

homenagem aos colaboradores do Projeto Pelotão, ponderando que é bom para o 

Município que tenha pessoas que se preocupam com os jovens. O Vereador também 

relatou que no dia 07 de novembro ocorreu a audiência, que julgou o Prefeito e o Vice-

Prefeito, pois foram acusados de compra de votos, sendo absolvidos e recuperaram os 



 

 

direitos políticos seguindo normalmente com suas atividades frente à prefeitura de 

Coxilha, e com isso o Vereador pediu que não se falasse mais em cassação, pois o 

resultado já foi demonstrado nas urnas. Para finalizar, o Vereador mencionou que em 

eventos realizados no Município, as autoridades não são nomeadas no protocolo, e 

pediu que para os próximos eventos, seja dada atenção a essa questão. Em seguida, o 

Senhor Presidente, solicitou à Vereadora Eni Webber que ocupasse a Tribuna. A 

Vereadora saudou aos presentes, mencionando sobre a tubulação de escoamento na 

Cohab que há tempos está com problemas, e a população está reclamando, pois causa 

mau cheiro, pedindo que fosse tomada providências a respeito. Também parabenizou o 

evento da terceira idade em Tapejara, e o evento realizado pelo Sargento Luis Fernando, 

salientando que os pais das crianças participaram, demonstrando união, parabenizando 

ao Sargento pela organização, e espera que o Projeto continue, pois é um bom exemplo 

de cidadania e de desenvolvimento. Após, o Senhor Presidente, passou para a entrega da 

Moção de Reconhecimento ao Sargento Luis Fernando Borges dos Santos, abrindo 

espaço para que o homenageado se pronunciasse, assim como o Prefeito Municipal, 

Vereadores e as demais autoridades presentes e para que as crianças do Pelotão Mirim 

prestassem uma homenagem ao Sargento. Como nada mais havia a ser tratado, o Senhor 

Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 19 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: 

 


