
 

 

 ATA N°. 1171 DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete às dezoito e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores:   André Luiz Daré, Débora Fátima França, 

Gilberto Maier Fernandes, Jorge Luiz Assumpção Pedroso,  Marcelo de Oliveira, Pedro 

Simão de Oliveira Flores, Querli Oliveira dos Santos, Rosane Fátima da Silva e Tiago 

Souza Amarante, em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, a 

Senhora Presidente solicitou ao primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Ofício do 

Vereador Gelso Negri e da Vereadora Tâniela de Cesaro que trata do Pedido de Licença 

para assumir Secretaria de Obras e Educação respectivamente. Em seguida, a Senhora 

Presidente solicitou a 1° Suplente, Rosane Fátima da Silva que ocupasse sua cadeira e 

prestasse o juramento. A Senhora Presidente convidou os demais Vereadores que 

ficassem em pé, e efetuou a leitura do juramento: “Prometo cumprir a Constituição da 

República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei 

Orgânica do Município e trabalhar pelo Progresso do Município de Coxilha e pelo bem 

estar do seu povo”. Logo após, a Senhora Rosane Fátima da Silva declarou “Assim o 

Prometo”. Após, a Senhora Presidente solicitou a 2° Suplente, Querli Oliveira dos 

Santos que ocupasse sua cadeira e prestasse o juramento. Em seguida, a Senhora Querli 

Oliveira dos Santos declarou “Assim o Prometo”.  Abertos os trabalhos da Sessão, a 

Senhora Presidente, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Tiago Souza Amarante, 

que efetuasse a leitura da Ata Nº012 de primeiro de janeiro de dois mil e dezessete, que 

depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. A Senhora 

Presidente explicou aos Senhores Vereadores sobre a assinatura no livro ponto que 

deverá ser em ordem alfabética. Também, agradeceu a presença do ex-vereador e atual 

vice-prefeito Adão Airton de Oliveira, ex-vereador João Eduardo Oliveira Manica, ex-

vereador e ex-presidente João Nildo, ex-vereador e ex-presidente Vagner Negri, 

candidato da coligação Joel, familiares, amigos, ex-colegas da escola e funcionários da 

Casa. Mencionou que é uma satisfação de receber o povo Coxilhense, para que 

participem efetivamente das decisões de Projetos para desenvolvimento e crescimento 

do Município de Coxilha.  Logo após, a Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna 

Livre, os Vereadores Pedro Simão de Oliveira Flores, Rosane Fátima da Silva e Jorge 

Luiz Assumpção Pedroso solicitaram inscrições. Após o primeiro Secretário, Pedro 

Simão de Oliveira Flores, efetuou a leitura da Pauta do Dia onde constavam as seguintes 

matérias: leitura dos Membros das Comissões Permanentes conforme Art. 26 e Art. 27 

do Regimento Interno, composta da seguinte maneira: Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, Presidente Débora Fátima França, Membro Pedro Simão de 

Oliveira Flores, Relator Querli Oliveira dos Santos; Comissão Geral de Pareceres, 

Presidente Jorge Luiz Assumpção Pedroso, Membro Tiago Souza Amarante, Relator 

Rosane Fátima da Silva e Comissão de Obras Públicas e Nomenclatura de Ruas, 

Presidente Marcelo de Oliveira, Membro Gilberto Maier Fernandes e Relator André 

Luiz Daré; Lideres de Bancada, PMDB-PTB-PSB: Pedro Simão de Oliveira Flores; 

PP: Marcelo de Oliveira; PSDB: Rosane Fátima da Silva e PPS-PDT: Gilberto Maier 



 

Fernandes. Em seguida, Mensagem de Veto n° 01/2017, referente ao Projeto de Lei 

n°1.704/2016; Emenda Aditiva n.° 001/2017que acrescenta ao art. 1° do Projeto de Lei 

N° 1.705/2017 – Poder Executivo, o parágrafo 3°, (autoria da mesa diretora); Projeto 

de Lei n° 1.705, de 03 de janeiro de 2017 que dispõe sobre a autorização para dirigir 

veículos de propriedade do Município de Coxilha – RS e Projeto de Lei n° 1.706, de 

09 de janeiro de 2017 que altera o anexo único da Lei Municipal N° 1.557, de 03 de 

dezembro de 2014 e dá outras providências, os Projetos foram encaminhados para 

analise das Comissões. Prosseguindo, a Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer nº001/2017 da 

Comissão Geral de Pareceres que tratam do Veto N°01/2017, onde emitiram Parecer 

Favorável. Em discussão não houve manifestações e em votação secreta em cédulas 

impressas e recolhidas em urna obteve Aprovação Unânime, sendo assim foi rejeitado o 

Projeto e mantido o Veto; Parecer nº002/2017 da Comissão Geral de Pareceres, que 

tratam do Projeto N°1.705/2017, onde emitiram Parecer Favorável e Parecer 

nº003/2017 da Comissão Geral de Pareceres, que tratam da Emenda Aditiva 

n°001/2017, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão o Projeto e a Emenda 

Aditiva não houve manifestações e em votação o Projeto e Emenda obteve Aprovação 

Unânime. Após a Senhora Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando o Vereador 

Pedro Simão de Oliveira Flores que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos 

presentes, salientando que se sente honrado com a presença do público presente. E, 

afirmou o compromisso que assumiu com a população e cumprir o que foi proposto, 

relatando que o dever dos Vereadores é de fiscalizar as ações do Município, pois cada 

um tem suas prioridades para serem colocadas em pauta. Relatou também que quando 

esteve a frente da secretaria da Agricultura, foi desapropriado uma área na propriedade 

do Sr. Paulo Folle para perfuração de um poço artesiano para atender a comunidade, e já 

se passaram cinco anos e até hoje está desativado, por não ter sido instalada a bomba. 

Sugerindo ao Poder Público dar mais atenção a esse tipo de situação. Ressaltou que para 

ele a prioridade é as pessoas terem em suas residências água encanada. Também 

ponderou sobre a construção da Praça Municipal, pois a Prefeitura contrata as 

empreiteiras e as mesmas não concluem as obras, dizendo que os Vereadores devem 

cobrar mais, quando é feito o processo licitatório, podendo assim ser feita alguma 

alteração na Lei, para que a empresa possa cumprir o Projeto a ser executado. Ainda o 

Vereador ressaltou que devem olhar os pontos cruciais e trabalhar para o bem do 

Município. Em seguida, fez uso da Tribuna a Vereadora Rosane Fátima da Silva, 

cumprimentou aos presentes, e agradeceu a presença de todos, agradecendo pela 

oportunidade de ser Vereadora novamente desta Casa, mas dessa vez como suplente, 

dizendo trabalhar pela comunidade e não pensar no seu próprio umbigo e interesses 

próprios, mas sim trabalhar para cidade, saúde, educação, saneamento e emprego.  

Ponderou que o Município está endividado, a saúde está precária, e a Prefeitura não tem 

crédito para efetuar compras, devido ao Prefeito da Administração passada ter entregado 

o Município com dívidas, não sendo o que ele falou em Programa de Rádio, pois 

salientou que foi o melhor Prefeito que Coxilha já teve. Ressaltando que os Vereadores 



 

da situação deveriam ter conversado com o Prefeito para saber qual era a real situação 

que o Município se encontrava, pois devido a situação que o Município se encontra, o 

Município não consegue autorizar consultas e exames e quem está sendo prejudicado é 

a população. Para finalizar a Vereadora agradeceu as pessoas que confiaram nela, e 

disse que estará representando o povo juntamente com o Executivo e desejou um Feliz 

ano Novo. Em seguida o Vereador Gilberto Maier Fernandes, pediu a palavra, porém, a 

Vereadora não concedeu. Após, fez uso da Tribuna o Vereador Jorge Luiz Assumpção 

Pedroso, saudou aos presentes, agradecendo a presença de todos, destacou que o 

trabalho de fiscalização é de todos os cidadãos que pagam seus tributos, por isso a 

participação da população é muito importante. Em relação às palavras do Vereador 

Pedro, ressaltou que no final do ano passado procurou o Prefeito para que sanasse o 

problema da água, onde o mesmo disse que foi por falta de dinheiro. Também ressaltou 

que está muito contente com o empenho da nova gestão, demonstrando uma 

preocupação com a legalização. Mencionando que a administração pública não é pra dar 

emprego para quem não tem, deveria apenas ter concurso Público e não cargos 

comissionados. Ainda mencionou que desde a emancipação do Município, funcionários 

sem ter permissão e autorização para dirigir carros e hoje na primeira sessão do ano, um 

Projeto para legalizar e corrigir essa falha de muitos anos. Como não havia nada mais a 

tratar, a Senhora Presidente encerrou a presente Sessão, convocando aos Senhores 

Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 17 de janeiro de 2017, terça-feira, às 

18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores:  

 
 


