
 

ATA N°. 1161 DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis às oito e trinta minutos 

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

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando de Albuquerque, 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 Nº1160 de onze de outubro de dois mil e 

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

Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador João 

Eduardo Oliveira Manica, solicitou inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a 

leitura das matérias para Pauta do Dia: Projeto de Lei n° 1.698, de 19 de outubro de 

2016, autoriza o Executivo Municipal a protestar as Certidões de Dívida Ativa 

correspondente aos créditos tributários e não-tributários do Município de Coxilha e dá 

outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões. Como não havia 

matéria para Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando 

ao Vereador João Eduardo Oliveira Manica que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, ressaltando que escutou diversas colocações que foram 

feitas na Câmara depois do término das eleições, ponderando que quando é levantando 

alguma questão na Casa, é preciso citar nomes. Ainda, o Vereador relatou que foi 

buscar maiores informações sobre o rojão que largaram na casa do Vereador Milton, e 

em conversa com o Senhor Flávio Borba, seu vizinho, confirmou que foi um barulho 

muito forte, e ele saiu para ver o que havia ocorrido, e o que o assustou não foi tanto o 

rojão e sim o que aconteceu depois. O Vereador mencionou que durante os três anos, os 

Vereadores trabalharam em harmonia no Legislativo, e não devemos trazer as disputas 

eleitorais para dentro da Casa, afinal, a Democracia existe, uns ganham e outros 

perdem, é um jogo, lembrando que na eleição anterior seus candidatos a Prefeito e Vice, 

perderam, e ele se elegeu como Vereador mais votado. E, lamentando que os 

Vereadores não usassem a Tribuna desejar boa sorte aos novos candidatos eleitos, pois 

se eles não fizerem uma boa administração que sofrerá é a população, portanto, desejou 

boa sorte ao Senhor Ildo Orth e ao Senhor Adão Airton de Oliveira para que obtenham 

êxito em sua administração, embora, não estará na Câmara como Vereador, ajudará 

assim mesmo dentro do que for de seu alcance. Como não havia mais nada a tratar, o 

Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, convocando aos Senhores Vereadores 

para a próxima Sessão Ordinária, no dia 01 de novembro de 2016, terça-feira, às 

08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores:  
 


