
 

ATA N°. 1122 DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze às oito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica 

de Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Gilberto Maier 

Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

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

Senhor Presidente, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1121 de vinte e um de dezembro de dois mil e 

quinze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas 

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor 

Prefeito, Júlio Cesar Mesquita Ceni, do chefe de Gabinete, Jorge Luiz Pedroso, e do 

Senhor Vilson Canabarro. Também, parabenizou a Vereadora Eni Webber pela 

passagem de seu aniversário no dia 27 de dezembro. O Senhor Presidente convidou ao 

Senhor Prefeito para que fizesse parte da Mesa Diretora. Em seguida o Senhor 

Presidente abriu espaço para que o Prefeito Municipal fizesse uso da palavra, onde 

agradeceu o apoio e parceria do Poder Legislativo no ano de 2015, e pediu desculpas 

pelas falhas e erros cometidos, e espera corrigi-los em 2016. Parabenizou ao Vereador 

Antônio Antunes da Silva que a partir de janeiro de 2016 assumirá a Presidência da 

Casa. Ainda desejou Feliz 2016, que unidos consigam realizar Projetos e obras em prol 

dos Coxilhenses. O Senhor Presidente em nome da Casa agradeceu ao Senhor Prefeito 

pelo trabalho realizado e parceira entre o Executivo e Legislativo, desejou Feliz Ano 



 

Novo, e espera que continuem trabalhando em prol do povo de Coxilha. Após, o Senhor 

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Eni Webber e Antônio 

Antunes da Silva solicitaram inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à 

Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura 

das seguintes matérias: Projeto de Lei n°1.648, de 24 de dezembro de 2015, autoriza 

o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE para obras de infraestrutura urbana, e dá 

outras providências, Encaminhado para Analise das Comissões, Indicação 009/15 

em 23 de dezembro de 2015, sugere ao Executivo Municipal, a extensão da rede de 

distribuição de água potável, até a residência do Senhor Vagner Neumeister, na Casa 

Branca. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, André Luis Daré, Eni 

Webber e João Eduardo Oliveira Mânica). Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou 

ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer nº088/2015 da Comissão 

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

do Projeto de Lei n°1.648/2015, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão o 

Vereador Milton dos Santos Amarante ressaltou que no Projeto não consta o valor da 

parcela e término do pagamento. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. 

Em seguida passou à discussão as seguintes matérias: Indicação n°009/2015; Pedido 

de Informação n°004/2015, e Requerimento n°009/2015, não houve manifestações e 

em votação todas foram Aprovadas por Unanimidade. Após, o Senhor Presidente 

passou à Tribuna Livre, solicitando à Vereadora Eni Webber que ocupasse seu espaço. 



 

A Vereadora cumprimentou aos presentes, desejando Feliz 2016, e que os Vereadores 

aproveitem o recesso para recarregar as energias, e retornem com saúde, sabedoria para 

trabalharem mais um ano em prol do Município, que em 2016 todos prosperem e 

cresçam como seres humanos, aprendendo a se colocar no lugar dos outros. Ainda, 

agradeceu as felicitações pela passagem de seu aniversário. O Senhor Presidente 

agradeceu as palavras da Vereadora Eni, e a Casa também deseja a todos Feliz 2016. 

Em seguida ocupou a Tribuna o Vereador Antônio Antunes da Silva, saudou aos 

presentes, parabenizou e agradeceu aos Servidores do Legislativo pelo trabalho 

realizado com competência e responsabilidade, e aos Vereadores que no decorrer da 

Legislatura tiver oportunidade de aprender e melhorar, adquirir experiências, para que 

realizassem o excelente trabalho que alcançaram. Ainda, relatou como foi a eleição para 

a nova Mesa Diretora para o ano de 2016, onde foi eleito Presidente da Casa, sempre 

acreditou na equipe, pois se trata de pessoas honestas que cumprem com a palavra 

empenhada. Também ressaltou que no próximo ano será um ano de eleição, porém, 

espera que os Vereadores permaneçam unidos, para trabalhar em prol da Comunidade 

Coxilhense sem distinção de siglas partidárias. Ainda, pediu a colaboração e apoio de 

todos para o ano de 2016, e desejou Feliz Ano novo, com saúde, amor, paz e dinheiro. 

O Senhor Presidente agradeceu aos Vereadores e Servidores pelo apoio e colaboração, e 

pediu desculpas pelos erros e falhas cometidas, salientando que tentou realizar seu 

trabalho da melhor maneira possível, ponderando que aprendeu muito com todos. 

Agradeceu também ao Setor de Contabilidade, de Recursos Humanos, de Compras, 



 

enfim a todas as Secretarias e funcionários, Entidades Municipais que trabalham para o 

Legislativo, assim como os Prestadores de Serviços Terceirizados, desejando a todos 

Feliz Ano Novo. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a 

presente Sessão, marcando a próxima a pedido do Novo Presidente, Vereador Antônio 

Antunes da Silva, conforme Emenda à Lei Orgânica do Município n° 003/2009, que 

trata do Recesso que será de 1º de janeiro a 15 de fevereiro de 2016, para o dia 15 de 

fevereiro de 2016, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após 

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  

 

 


