
 

 

ATA N°. 1176 DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro 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, Débora Fátima França, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador 

Tiago Souza Amarante, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.175 de sete de fevereiro de 

dois mil e dezessete, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação 

Unânime. Nas Comunicações e Convites, a Senhora Presidente, efetuou a leitura do 

Convite enviado pelo Executivo referente Audiência Pública que se realizará no dia 23 

de fevereiro de 2017. Logo após, a Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna 

Livre, o Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso solicitou inscrição. Prosseguindo, o 

Primeiro Secretário, Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores, efetuou a leitura da 

Pauta do Dia, onde constavam as seguintes matérias: Pedido de Providência 

nº006/2017: Retirada do quebra-molas em frente à garagem do Senhor Edívio Carpes, 

na Avenida Darcy Antônio Vicenzi, pois atrapalha a entrada e saída do veículo à 

garagem; Pedido de Providência nº007/2017: Reparos na iluminação pública, pois há 

vários locais com lâmpadas queimadas. A iluminação pública é essencial à qualidade de 

vida e bem-estar de uma comunidade, atuando como instrumento de cidadania, e é 

diretamente ligada à segurança pública no tráfego e prevenção da criminalidade; e 

Pedido de Providência nº 008/2017: Pintura das faixas de pedestres já existentes, 

principalmente em frente às Escolas, visando oferecer maior segurança para os alunos 

ao atravessar a pista, evitar acidentes e promover a conduta responsável por parte da 

população. E, providenciar a pintura de novas faixas em frente à Escola Municipal de 

Educação Infantil Tia Sila e em frente à Prefeitura Municipal, todos de Autoria do 

Vereador Marcelo de Oliveira. Em seguida, a Senhora Presidente passou à Ordem do 

Dia, colocando em discussão as seguintes matérias: Pedido de Providência 

n°003/2017, Pedido de Providência n°004/2017, e Pedido de Providência 

n°005/2017, não houve manifestações, e em votação, todos os Pedidos foram 

Aprovados por Unanimidade. Após, a Senhora Presidente passou à Tribuna Livre, 

solicitando ao Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso que ocupasse seu espaço. O 

Vereador saudou aos presentes, agradecendo a presença da comunidade, e parabenizou 

ao Renan Zimermann pelo trabalho social que vem desenvolvendo no Município, assim 

como, também o Senhor Eliser Cosatti realizou em anos anteriores, ensinando aos 

jovens artes marciais. Ainda, pediu aos Vereadores e a comunidade para colaboraram e 

incentivarem o Renan que irá representar Coxilha na maratona da selva na Amazônia no 

dia 10 de outubro. O Vereador, também questionou como será feito o transporte dos 

alunos, se a Prefeitura possui todos os veículos necessários, tendo em vista o início das 

aulas, e até o momento não foi aberto processo licitatório, alertando que, para este caso, 

não pode ser realizado contrato emergencial, conforme Art. 24, inciso IV da Lei de 



 

 

Licitações, já que a Administração possui conhecimento da data de início das aulas, e 

que necessita de veículos para realizar o transporte escolar, portanto, não configura caso 

de emergência ou de calamidade. 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 21 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: 
  


