
 

 

ATA N°. 1191 DO DIA 30 DE MAIO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos trinta dias do mês de maio 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 1.190 de 

vinte e três de maio de dois mil e dezessete, que depois de lida e submetida à 

apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, a Senhora 

Presidente, mencionou sobre o Convite para participarem de uma reunião para tratar do 

Plano Plurianual 2018 a 2021, no dia 05 de junho às 10h00min na Câmara de 

Vereadores, com a presença do Contador, Adroaldo José Cavassola, o responsável do 

Controle Interno, Marcelo Dalbosco, e a Técnica em Contabilidade, Bianca Ribeiro 

Janitschke. E, salientou que após a Sessão a Sra. Bianca irá explicar sobre o Plano 

Plurianual.  Também sobre o Ofício enviado pelo Ministério Público, para que os 

Vereadores compareçam na Audiência Extrajudicial no dia 19 de junho, para tratar da 

Remuneração dos Conselhos Tutelares, e sobre o Convite para participarem do Dia do 

Desafio, que se realizará no dia 31 de maio.  Ainda, a Senhora Presidente agradeceu a 

presença do Vice-Prefeito, Adão Airton de Oliveira, do Assessor Especial de Gabinete, 

João Eduardo Oliveira Manica, da Diretora da Escola Pantaleão Thomaz, Rosandra 

Fortunato, e da Técnica em Contabilidade Bianca Ribeiro Janitschke.  Após, a Senhora 

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscritos. Prosseguindo, a 

Senhora Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, 

Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores, que efetuasse a leitura das seguintes matérias: 

Pedido de Prorrogação de prazo para entrega do Projeto do Plano Plurianual 

2018/2021, Encaminhado para Análise Jurídica. Projeto de Lei n° 1.731, de 23 de 

maio de 2017, dispõe sobre o regime de adiamento de numerário e dá outras 

providências; Projeto de Lei n° 1.732, de 23 de maio de 2017, autoriza o Poder 

Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências; Projeto de Lei 

n° 1.733, de 25 de maio de 2017, dispõe sobre o Processo Administrativo no âmbito da 

Administração Pública Municipal de Coxilha – RS; Projeto de Lei n° 1.734, de 25 de 

maio de 2017, autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado 

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

providências; Projeto de Lei n° 1.735, de 25 de maio de 2017, autoriza o Poder 

Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Todos os 

Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões. Em seguida, a Senhora 

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

leitura dos seguintes Pareceres: Parecer Jurídico, que trata do Pedido de 

Prorrogação para entrega de Plano Plurianual 2018/2021, onde Emitiram Parecer 

Favorável. Em discussão, não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº028/2017 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 



 

 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei N°1.728/2017, onde 

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

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº029A/2017 da Comissão Geral de Pareceres, 

que trata da Emenda Aditiva N°002/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. Em 

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

Parecer nº029/2017 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei N°1.729/2017, onde Emitiram 

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

Aprovação Unânime. Parecer nº030/2017 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

N°1.730/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve 

manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Parecer nº032/2017 da 

Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que 

tratam do Projeto de Lei N°1.732/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. Em 

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

Parecer nº034/2017 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei N°1.734/2017, onde Emitiram 

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

Aprovação Unânime. Parecer nº035/2017 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

N°1.735/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve 

manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Em seguida, passou à 

discussão o Pedido de Providência nº 013/2017, não houve manifestações e em 

votação foi Aprovado por Unanimidade. 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 06 de junho de 2017, terça-feira, às 18h30min, 

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

Vereadores: 
 

 

 

 


