
 

 

 

 ATA N°. 1172 DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete às dezoito horas 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 Segundo Secretário, Vereador Tiago Souza Amarante, 

que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.171 de dez de janeiro de dois mil e dezessete, que 

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

Presidente agradeceu a presença do Vice-Prefeito Adão Airton de Oliveira, e aos demais 

colegas Vereadores, servidores, comunidade presente, amigos e familiares. Logo após, a 

Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Jorge Luiz 

Assumpção Pedroso solicitou inscrição. Após o primeiro Secretário, Pedro Simão de 

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

matérias: Projeto de Lei n° 1.707, de 17 de janeiro de 2017, Extingue cargos em 

comissão e funções gratificadas da administração centralizada do Poder Executivo de 

Coxilha e dá outras providências, Encaminhado para análise das Comissões; Pedido 

de Providência nº 001/2017: Efetuar a limpeza das ruas e do Parque Alvady da Rocha 

Ghelen, bem como o concerto de banheiros e copa. (Autoria da Vereadora: Querli 

Oliveira dos Santos); Pedido de Providência nº 002/2017: Solicita a instalação de água 

na propriedade do Sr. Agenor Ribeiro Chagas na Localidade conhecida como 

Meneghetti-Casa Branca, próximo ao Centro de Treinamentos Scapini, pois a água 

existente está imprópria para consumo. (Autoria do Vereador Gilberto Maier Fernandes) 

e Pedido de Informação n°001/17: Total de restos a pagar, ou seja, dívidas não 

quitadas dentro do exercício financeiro até 31 de dezembro de 2016, e se restou recursos 

financeiros em caixa. (Autoria do Vereador Gilberto Maier Fernandes). Prosseguindo, a 

Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que 

efetuasse a leitura do Parecer nº004/2017 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

N°1.706/2017, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve 

manifestações e em votação o Projeto, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo 

passou à discussão o Pedido de Providência n° 001/17, de Autoria da Vereadora 

Querli Oliveira dos Santos, em discussão a Vereadora Querli Oliveira dos Santos 

cumprimentou aos presentes, mencionando que todos os Vereadores unidos consigam 

solucionar os problemas do Parque de Eventos e das ruas. Em votação obteve 

Aprovação Unânime. Após passou para discussão o Pedido de Providência n° 

002/17, de Autoria do Vereador Gilberto Maier Fernandes, em discussão o Vereador 

Gilberto Maier Fernandes cumprimentou aos presentes, destacou a importância do 

Pedido, explicando que há tempos atrás tinha uma fonte de água não contaminada, mas 

devido aos defensivos agrícolas houve contaminação do solo, com isso a água ficou 



 

imprópria para consumo, e ainda ressaltou que há pessoas doentes na família, portanto, 

necessitam de mais atenção. O Vereador Pedro Simão de Oliveira salientou que é uma 

surpresa no ano de 2017 estarmos voltando a discutir sobre água no Município de 

Coxilha, ressaltando que ele e os colegas Vereadores não sabiam sobre a falta de água 

na propriedade do Sr. Agenor, pois no ano passado foi instalado água próximo ao local, 

questionando se o Secretário, Legislativo, Executivo e comunidade em geral não sabiam 

do problema dessa família, afirmando que com uns quinhentos metros de cano 

consigam sanar o problema. Mencionou também que os Vereadores devem olhar para as 

questões humanas, trabalhar em prol do Município, salientando que em Gestões 

passadas, onde pode acompanhar as Sessões da Câmara, percebeu que muitas vezes 

discutiam problemas de outros Municípios, e acabavam deixando o nosso Município de 

lado. Ainda, o Vereador agradeceu a iniciativa do Vereador Gilberto Maier Fernandes 

pelo Pedido de Providência. Salientando ainda, cumprir com o que foi proposto durante 

a sua campanha. E em votação foi Aprovado por Unanimidade. Em seguida passou 

para discussão o Pedido de Informação n° 001/17, em discussão o Vereador Gilberto 

Maier Fernandes ressaltou que é de grande importância o Pedido de Informação para a 

população e Vereadores, para obterem uma resposta concreta a respeito de dívidas e 

sobras de recursos da administração passada, ressaltando que a Secretaria da Saúde teve 

uma aprovação de 95%, e que certamente ficaram dívidas. A Vereadora Rosane Fátima 

da Silva mencionou que o Pedido de Informação do Vereador Gilberto Maier Fernandes 

era matéria vencida, dizendo que se havia dinheiro em caixa, as dívidas deveriam ter 

sido quitadas. Em votação obteve Aprovação Unânime. Após a Senhora Presidente 

passou à Tribuna Livre, solicitando o Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso que 

ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, parabenizou a Senhora 

Presidente pela forma que vem conduzindo os trabalhos da Casa. Relatou também que 

há pessoas trabalhando na Prefeitura, de forma irregular, sem terem sido nomeadas 

através de portarias, sendo eles concurso Público ou cargos em comissão, ressaltando 

que todos os Atos Administrativos devem ser Publicados sob Pena de Nulidade, 

questionando se essas pessoas irão receber salário no final do mês, pois mesmo não 

recebendo, estão de forma irregular, mencionando não ser contra que as pessoas 

trabalhem na prefeitura, porém, é contra pessoas trabalhando sem terem sido nomeadas 

devidamente. 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 24 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:  

 

 


