
 

ATA N°. 1174 DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos trinta e um 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 1.173 de vinte e quatro de janeiro de dois mil e 

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

Senhora Presidente mencionou que está disponível na secretaria da Câmara o Processo 

de Contas de Gestão Exercício Financeiro 2011 e Processo de Contas de Governo 

Exercício Financeiro 2014, para apreciação dos Nobres colegas Vereadores. Logo após, 

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

Assumpção Pedroso, Pedro Simão de Oliveira Flores e Débora Fátima França 

solicitaram inscrições. 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° 1.711, de 25 de janeiro de 2017, Altera o art. 1° da Lei n°1.514, de 15 de abril 

de 2014, Projeto de Lei n° 1.712, de 30 de janeiro de 2017, Autoriza a abertura de 

crédito especial no orçamento do exercício econômico e financeiro de 2017 e dá outras 

providências, Emenda Modificativa n.° 001/2017, Altera o Art. 3° do Projeto de Lei n° 

1.710/2017 (Autoria da Mesa Diretora) os Projetos e a Emenda foram encaminhados 

para análise das Comissões e Pedido de Informação n°002/17: Prestação de Contas 

da UNILIDER (Universidade de Líderes), referente ao repasse do mês de maio de 2016, 

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (Autoria dos 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 e 

Tiago Souza Amarante). Prosseguindo, a Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do seguinte Parecer: Parecer 

nº008/2017 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei N°1.710/2017, e com a Emenda 

Modificativa n°001/17, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão a Emenda e 

o Projeto não houve manifestações e em votação a Emenda e o Projeto obteve 

Aprovação Unânime. Prosseguindo passou à discussão a Indicação n° 001/17, de 

Autoria da Vereadora Querli Oliveira dos Santos. Em discussão não houve 

manifestações e em votação a Indicação 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, ressaltando a 

importância da participação de todos nas Sessões, acompanhando a Gestão do 

Administrativo Municipal. Mencionando que existe o site da Prefeitura, onde tem o 

Portal da Transparência, com todos os gastos Públicos, sendo de fundamental 

importância para as ações fiscalizadoras. O Vereador parabenizou a Primeira Dama 

Senhora Neli Cechetti Orth que na última sexta-feira estava contribuindo com a limpeza 



 

do jardim do Ginásio Poliesportivo Municipal, salientando que em 26 anos é a primeira 

vez que viu isso acontecer, demonstrando um total comprometimento, e nos enchendo 

de orgulho e esperança, e acredita que o Município vai voltar a crescer. Ainda o 

Vereador respondeu o questionamento da Vereadora Rosane Fátima da Silva feito na 

Sessão anterior, relatou que quando a Vereadora Rosane Fátima da Silva foi Presidente 

da Câmara em 2011, foi à pessoa que mais fez cursos e recebeu diárias, sendo um valor 

aproximado de R$ 15.677,00 (quinze mil seiscentos e setenta e sete reais) em 2011, 

onde o valor do salário mínimo era R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), 

ressaltando que os cursos não sejam problemas, pois a Legislação permite, mas o que 

chama atenção foram 24 cursos e a Vereadora não sabe qual a função do Chefe de 

Gabinete.  Explicou ainda que a função do Chefe de Gabinete seja a realização de 

Ofícios, recepção dos Munícipes e agendamento de reuniões, porém, o Chefe de 

Gabinete não é Prefeito, não faz Licitações, não elabora contratos, não nomeia e não 

exonera ninguém. Também o Vereador salientou que esteve no Gabinete do Senhor 

Prefeito Municipal Ildo José Orth, que o recebeu de forma muito educado e atencioso, 

dizendo que na Administração passada isso não acontecia, onde foi apenas convidado 

para uma reunião a qual se tratava de possível consenso, onde todos os Presidentes de 

todos os partidos foram convidados e que todos os partidos estavam dispostos a fazer o 

consenso, com exceção do PDT único que não era a favor, pois caso contrário haveria 

eleições apenas para Vereadores. Ainda ressaltou que não compareceu na primeira 

reunião, pois era contra o consenso, apenas participou da segunda, onde estava presente 

o Senhor Leandro (membro do partido),  que se manifestou contra o consenso. Para 

finalizar o Vereador salientou que devemos parar com a hipocrisia e começar a olhar 

mais para o Município, ver o que pode melhorar e parar de “espetar” os colegas, 

ponderando que se começar a olhar a ele irão achar inúmeros defeitos e críticas, talvez 

fiquem os quatro anos falando da vida dele. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador 

Pedro Simão de Oliveira Flores. O Vereador cumprimentou aos presentes, salientou que 

os Projetos recebidos pela Casa, quase sempre necessitam de Emendas, mencionando 

que em análise a um Projeto, ficou na dúvida se não fosse o atual Prefeito, se haveria 

uma atenção especial as atividades Culturais, questionando como seria se a atual 

Administração não tivesse ganhado, pois a Cultura no Município estava abandonada. 

Mencionou também sobre o concurso realizado em 2012, onde o qual está em 

tramitações Judiciais, ressaltando que algumas pessoas foram chamadas no gabinete e 

tiveram que pagar um valor para um advogado. Salientando que os Vereadores 

deveriam buscar mais informações de quem foi à responsabilidade e porque chegou 

nessa situação e qual foi o verdadeiro culpado onde um concurso é todo anulado sem 

dar chance de defesas às pessoas que foram prejudicadas. Ainda salientou que o Ex-

Prefeito Júlio Mesquita Ceni certamente sabia de toda essa tramitação, questionando 

porque ele chamou algumas pessoas seis meses antes de vencer o concurso. Também o 

Vereador disse que cabe a Câmara buscar informações junto ao Poder Executivo, a fim 

de obter o passo a passo de todo o Processo, para que seja esclarecido o verdadeiro 

culpado, sendo essa a função da Câmara de Vereadores, fiscalizando o que realmente é 



 

de importância, e não a particularidade de cada um dos Vereadores, pois caso contrário 

irá se tornar uma falta de respeito, pois devemos ter respeito com a população que 

participa das Sessões, ponderando que assistiu às Sessões no passado e muitas vezes 

tinham duas ou três pessoas, pois agora estamos com a Casa cheia, e devemos valorizar 

isso. Para finalizar o Vereador disse que devemos pensar no agora e deixar o passado 

para trás, focando no que realmente interessa. O Vice-Presidente, Vereador Marcelo de 

Oliveira assumiu a Presidência da Casa para que a Vereadora Débora Fátima França 

ocupasse a Tribuna. A Vereadora saudou aos presentes, parabenizou as atividades 

realizadas no Parque Alvady da Rocha Ghelen, pelo secretário de Obras e Serviços 

Urbanos Senhor Gelso Negri e sua equipe, para realização do Evento no último final de 

semana do Quadro de Laçadores Tronco Velho. Também parabenizou o Patrão da 

entidade organizadora do evento o Senhor Getúlio Queiroz, e todos os integrantes dessa 

entidade, salientando que foi um grandioso evento com participação de diversos 

quadros, bem como a população Coxilhense. Ressaltando que essa entidade 

tradicionalista é a mais antiga em nosso Município, preservando o Tradicionalismo da 

Cultura Gaúcha, sendo trinta e um anos de existência. Dizendo também que a Câmara 

de Vereadores está à disposição para atender as demandas das entidades 

Tradicionalistas do nosso Município, para que sempre continue existindo em nossa 

cidade. Reassumindo a Presidência, 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 07 de fevereiro de 2017, terça-feira, às 18h30min, da 

qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes 

Vereadores: 
  


