
 

 

ATA N°. 1177 DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete às dezoito horas e trinta 

minutos, reuniram-se todos os Senhores Vereadores 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 1.176 de quatorze 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, parabenizou ao Vereador André Luiz Daré, que estará de 

aniversário no dia 23 de fevereiro. Ainda, lembrou aos Vereadores que na próxima 

Sessão irão à votação, o Processo de Contas de Gestão Exercício Financeiro 2011 e 

Processo de Contas de Governo Exercício Financeiro 2014. Efetuou a leitura do Ofício 

n°018/2017, que trata da resposta ao Pedido de Informação n°001/2017, e mencionou 

sobre o Ofício enviado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, pedido 

apoio para Retirada da PEC 287/2016. Também mencionou sobre o convite para 

participarem do Seminário das FRENCOOP’s Municipais Gaúchas, e sobre o convite 

do Jantar de Lançamento da EXPOSOL 2017.  Logo após, a Senhora Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Jorge Luiz Assumpção Pedroso e Pedro 

Simão de Oliveira Flores, solicitaram inscrições. Prosseguindo, o Primeiro Secretário, 

Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores, efetuasse a leitura da Pauta do Dia, onde 

constavam as seguintes matérias: Projeto de Lei n° 1.713, de 20 de fevereiro de 2017, 

que concede Revisão Geral Anual aos Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais 

e dá outras providências, e Projeto de Lei Legislativo n° 001, de 20 de fevereiro de 

2017, que concede Revisão Geral Anual aos Vencimentos dos Servidores Ativos, às 

Funções Gratificadas (FGs) e Cargos em Comissão (CCs) da Câmara Municipal de 

Vereadores e dá outras providências, os Projetos foram Encaminhados para Análise 

das Comissões.  Em seguida, a Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando 

ao 1º Secretário, que efetue a leitura dos Pareceres da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº012/2017, que tratam do 

Projeto de Lei N°1.713/2017, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão, o 

Vereador Gilberto Maier Fernandes ponderou que não era o aumento esperado pelos 

Servidores, e em conversa com o Senhor Prefeito, os Vereadores pediram para que nos 

próximos meses haja a revisão no valor do vale alimentação. Em votação, o Projeto, 

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº011/2017, que tratam do Projeto de Lei 

Legislativo N°001/2017, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve 

manifestações, e em votação, obteve Aprovação Unânime. Após, passou à discussão as 

seguintes matérias: Pedido de Providência nº 006/2017, o Vereador Gilberto Maier 

Fernandes é favorável a retirada do quebra-molas, porém, é preciso rever outro local 

para colocá-lo, pois há grande movimento de veículos na Avenida. O Vereador Marcelo 

de Oliveira ressaltou que na ocasião da elaboração do Pedido, por um lapso, foi 

esquecido de sugerir a construção em outro local, mas com certeza é preciso na Avenida 

o quebra-molas. Em votação, o Pedido obteve Aprovação Unânime. No Pedido de 



 

 

Providência nº 007/2017, e Pedido de Providência nº 008/2017, não houve 

manifestações, e em votação, foram Aprovados por Unanimidade. Prosseguindo, a 

Senhora Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Jorge Luiz 

Assumpção Pedroso que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, 

ponderando que é com tristeza que Aprovaram apenas a revisão anual dos vencimentos 

dos Servidores, pois é um dos menores índice dos últimos 5 (cinco) anos, e relatou que 

os Vereadores não estavam de acordo, pois além da revisão, queriam um aumento real 

de salário, porém, em conversa com o Senhor Prefeito,e analisando a resposta enviada 

do Pedido de Informação n° 001/2017, puderam constatar a situação econômico-

financeira que a atual Administração assumiu a Prefeitura. O Vereador ressaltou a 

importância da participação e fiscalização da comunidade na Administração Pública, 

pois quando há dívidas, todos os Munícipes de alguma maneira arcam com ela.  E, 

questionou o porquê os Vereadores da Legislatura passada não enviaram esse Pedido de 

Informação, para que, talvez, não deixassem chegar nessa situação. Em seguida, fez uso 

da Tribuna o Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores, cumprimentou aos presentes, 

relatando que ficou assustado com os números do relatório enviado em resposta ao 

Pedido de Informação n°001/2017, salientando que de acordo com a dívida deixada, 

cada cidadão Coxilhense, na hipótese se ajudasse pagar, teria que desembolsar em torno 

de R$ 800,00 (oitocentos reais), lamentando a situação, pois há anos vem acumulando 

gastos abusivos, inclusive com a folha de pagamento, e agora são sentidas as 

conseqüências, pois não é possível dar um aumento maior aos Servidores, e aumento no 

vale-refeição. E, inclusive, em conversa com o Senhor Prefeito, os Vereadores pediram 

para que ele revise a Lei que regulamenta o vale alimentação. Ainda, o Vereador, 

ponderou que se a Casa continuar trabalhando em harmonia com o Executivo, com 

certeza o Município conseguirá saldar suas dívidas e se desenvolver. Como não havia 

nada mais a tratar, a Senhora Presidente encerrou a presente Sessão, convocando aos 

Senhores Vereadores para a próxima, que se realizará, excepcionalmente, no dia 01 de 

março de 2017, quarta-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida 

e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 
 

  


