
 

ATA N°. 1162 DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Ao primeiro dia do mês de novembro 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 Nº1161 de vinte e cinco 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, não houve inscritos. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto 

Maier Fernandes, que efetuasse a leitura da Pauta do Dia: Projeto de Lei n° 1.699, de 

21 de outubro de 2016, dispõe sobre a regulamentação da atividade de comércio ou 

prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros públicos do Município de 

Coxilha, e Projeto de Lei n°1.700, de 27 de outubro de 2016, estima a Receita e fixa a 

Despesa do Município de Coxilha para o Exercício Financeiro de 2017, os Projetos 

foram Encaminhados para Análise das Comissões. Após, o Senhor Presidente passou 

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

Parecer nº057/2016 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei N°1.698/2016, onde emitiram 

Parecer Favorável. Em discussão, o Vereador João Eduardo Oliveira Manica 

questionou se o Executivo enviou resposta sobre a lista de nomes das pessoas 

devedoras. O Senhor Presidente mencionou que enviou um Pedido de Informação, 

porém, até o momento não enviaram resposta, ponderando que não sabe o motivo, se é 

por falta de tempo. O Vereador Adão Airton de Oliveira ressaltou que antes de votarem 

o Projeto deveriam aguardar a resposta com a lista dos inadimplentes, pois essa 

informação é pública, e Pediu Vistas do Projeto por 15 (quinze) dias. O Vereador 

Milton dos Santos Amarante salientou que os inadimplentes devem pagar suas dívidas, 

pois está encerrando o ano e é preciso encerrar as contas, e ponderou que a Prefeitura 

não deve divulgar nomes dos devedores, os Vereadores não devem saber nomes, e 

quanto mais demorarem para votar o Projeto, mais atrasará a cobrança das dívidas dos 

inadimplentes. O Vereador Alberto Manica de Ramos ressaltou que o Projeto deveria ir 

à votação, pois os devedores devem pagar, pois jamais o Prefeito enviaria um Projeto 

desses se não houvesse devedores. Ainda ponderou que os Vereadores não precisam 

saber os nomes de quem deve. O Senhor Presidente salientou que não precisa esconder 

os nomes de devedores, pois como o Prefeito irá cobrar se não aparecerem os nomes, 

não é sigiloso. O Senhor Presidente aceitou o Pedido de Vistas do Vereador Adão 

por 15 (quinze) dias. Também, relatou que enviou ofício convidando ao Senhor 

Prefeito para vir à Casa para conversarem sobre a destinação das sobras do Legislativo 

do exercício 2016, porém, ele tinha compromisso, então ficou agendado para a próxima 

terça-feira, dia 08 de novembro. 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 08 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:  
 

 


