
 

 

ATA N°. 1181 DO DIA 21 DE MARÇO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e um dias do mês de março 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 1.180 de quatorze de março 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 Ofício do Gabinete n°28/2017, esclarecendo sobre a 

carga horária do cargo efetivo de Borracheiro. Após, a Senhora Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores solicitou 

inscrição. Prosseguindo, o Primeiro Secretário, Vereador Pedro Simão de Oliveira 

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

Projeto de Lei n° 1.715, de 15 de março de 2017, autoriza o Poder Executivo a 

contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, e dá outras providências, e Projeto de Lei n° 1.716, de 

15 de março de 2017, autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo 

determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá 

outras providências, Os Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões. 

E, Pedido de Providência nº009/2017: Renovar com urgência o Convênio com o 

Hospital São José de Sertão/RS, pois, devido a redução do horário de expediente da 

Unidade Básica de Saúde, aumentou a freqüência em que os Coxilhenses precisam de 

atendimento no Hospital, e estão tendo que pagar. (Autoria do Vereador Gilberto Maier 

Fernandes). Em seguida, Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao 

Primeiro Secretário efetuar a leitura dos seguintes Parecer da Comissão Geral e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº015/2017 que tratam do 

PROJETO DE LEI N° 1.715/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. Em 

discussão, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Parecer nº016/2017 que tratam do PROJETO DE LEI N° 1.716/2017, onde 

Emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve manifestações e em votação 

obteve Aprovação Unânime. Após, a Senhora Presidente, passou à Tribuna Livre, 

solicitando ao Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores que ocupasse seu espaço. O 

Vereador saudou aos presentes, parabenizando aos funcionários do Legislativo pela 

organização na Sessão do dia 14 de março, e também parabenizou e agradeceu a equipe 

de arbitragem que no dia 18 de março trabalharam no Torneio de futebol sete: Jedir de 

Oliveira, Carlos Alberto da Silva e Valjoe Nunes, e parabenizou a Secretaria de 

Educação pelo desenvolvimento do evento que fazia parte das comemorações dos vinte 

e cinco anos de Coxilha. Ainda, agradeceu a Secretaria de Obras e Agricultura que 

colaboraram no veloterra do CT Scapini. O Vereador lembrou que no dia 18 de março 

completou um ano do falecimento do colega e Servidor Claudecir Bernieri, uma pessoa, 

que sempre trabalhou e contribuiu com a Comunidade, sugerindo que o Legislativo 



 

 

preste uma homenagem à família. O Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso ponderou 

que é uma bela iniciativa do Vereador Pedro, e é uma forma de valorizar o trabalho dos 

Servidores Públicos. Retomando a palavra, o Vereador Pedro mencionou a questão da 

Área Industrial do Município, sugerindo que o Legislativo convide as empresas 

instaladas para que venham à Casa apresentar o lucro real e impostos que geram para o 

Município, e também ressaltou que é necessário rever a Lei de incentivo para as novas 

empresas que desejam se instalarem. 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 28 de março de 2017, terça-feira, às 18h30min, da qual 

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

Vereadores: 

 

 

  


