
 

ATA N°. 1165 DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e quatro dias 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 Nº1164 de dezesseis de novembro de dois mil e 

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

Senhor Presidente agradeceu a presença dos Empresários Guilherme Misson e Silva e 

Carlos Galvão e Silva que vieram à Casa apresentar a Empresa Glaciar Indústria e 

Serviço de gelo Seco. Também, agradeceu a presença da Senhora Débora França, 

Vereadora eleita e do Prefeito eleito Sr. Ildo José Orth.  Em seguida, o Senhor 

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, a Vereadora Eni Webber solicitou 

inscrição. Prosseguindo, o Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes 

efetuou a leitura da Pauta do Dia, onde constava a seguinte matéria: Requerimento 

n°005/2016: requer envio de Moção de Homenagem através da Câmara Municipal de 

Vereadores de Coxilha, a Sementes Webber, na pessoa do Sr. Setembrino Webber e da 

Sra. Dirce Lourdes Webber, fundadores e proprietários desta renomada empresa. 

(Autoria da Vereadora Eni Webber). Após, o Senhor Presidente passou para Ordem do 

Dia, colocando em discussão o Projeto de Lei n°1.698/2016, salientando que o Parecer 

é Favorável e já havia sido lido em 01 de novembro de 2016. O Vereador Adão Airton 

de Oliveira ponderou que esse Projeto deveria ter maiores explicações, e que o 

Município deveria enviar notificações aos devedores antes de ingressar com cobrança 

judicial, e absteve-se de votar. O Vereador Valdir Graminho de Souza ressaltou que 

foram sim enviadas notificações aos devedores, e ponderou que quem deve têm a 

obrigação de pagar, portanto, os Vereadores têm que Aprovar o Projeto. O Vereador 

Alberto Manica de Ramos mencionou que é favorável a cobrança, e com certeza os 

devedores já foram notificados, inclusive mais de uma vez. O Vereador Milton dos 

Santos Amarante salientou que é favorável ao Projeto, pois as pessoas foram notificadas 

e não efetuaram o pagamento, portanto, é preciso medidas judiciais para que o 

Município consiga receber, pois se trata de dinheiro público.  Ainda, mencionou que o 

Vereador Adão pediu Vistas do Projeto por 15 (quinze) dias e não foi procurar 

informações, e agora simplesmente se absteve de votar, portanto, ele é contra o 

Município. A Vereadora Eni Webber ponderou que os Vereadores não devem deixar de 

votar nesse Projeto, e acredita que Vereador Adão quer maiores esclarecimentos, não é 

questão de ser contra a cobrança dos devedores. O Vereador João Eduardo Oliveira 

Manica lamentou que na maioria dos Pedidos de Informações não obterem respostas da 

Administração, e ressaltou que há dívidas de dois, três anos atrás e somente agora está 

fazendo falta aos cofres públicos, poderiam ter efetuado a cobrança antes, indagando se 

havia interesses para não cobrar, lamentando essa situação, pois os Vereadores não têm 



 

informações suficientes para explicar à Comunidade o motivo dessa euforia em cobrar 

somente agora. O Vereador Adão Airton de Oliveira ressaltou que não é contra a 

cobrança, jamais será contra o Município, mas é preciso que venham as respostas 

solicitadas ao Executivo, pois essa Administração “esconde tudo”. E, ponderou que as 

pessoas devem ter mais responsabilidade com o que falam no microfone. O Vereador 

Alberto Manica de Ramos relatou que no ano de 2015, os Vereadores Aproaram um 

Projeto de redução de juros das dívidas, por isso que aguardaram para efetuar a 

cobrança. O Senhor Presidente salientou que nenhum dos Vereadores é contra a 

cobrança, apenas querem maiores explicações sobre quem são os devedores, e o Senhor 

Prefeito não respondeu ao Pedido de Informação, e se não vem explicações há algo 

errado. Em votação, o Projeto foi Aprovado por 07 (sete) votos, o Vereador Adão 

Airton de Oliveira se absteve de votar. Em seguida, o Senhor Presidente passou à 

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

Vereadora saudou aos presentes, agradecendo em nome do Projeto Viver ao Executivo e 

ao Secretário de Obras pela instalação de tubos e a construção de bocas de lobo na rua 

de acesso ao Bairro Cohab. Ainda, mencionou sobre a Moção de Homenagem à 

Sementes Webber, pois foram uns dos fundadores do Municípios, pioneiros, salientando 

que é preciso prestar homenagens para pessoas ainda em vida, sugerindo que fosse feito 

um levantamento dos agricultores que contribuíram para a Emancipação de Coxilha 

para prestarem uma homenagem, que é justa por se tratar de um Município 

essencialmente agrícola. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente 

encerrou a presente Sessão, convocando aos Senhores Vereadores para a próxima, que 

se realizará excepcionalmente no dia 29 de novembro de 2016, quinta-feira, às 

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

seguintes Vereadores:  

 

 

 

 

 


