
 

 

ATA N°. 1203 DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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 1.202 de quinze de agosto 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 Ofício Circular n°004/2017, que trata do convite para participarem do 

Coprel na Escola, no dia 24 de agosto, às 9 horas. E, sobre o convite que a 

Reitoria da Universidade de Passo Fundo (UPF) enviou para participarem do I 

Encontro sobre Cidades Educadoras e Inteligentes, que será realizado nos dias 

13 (noite) e 14 (manhã e tarde) de setembro de 2017, no Centro de Eventos e na 

Faculdade de Educação, ambos da UPF, situados no Campus I, BR 285, Km 

292, em Passo Fundo, RS. Em seguida, 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 da seguinte matéria: Projeto de 



 

 

Lei n° 1.748, de 15 de agosto de 2017, autoriza o Poder Executivo a demolir a 

edificação da antiga Escola Municipal de 1º Grau Incompleto Bertoldo Seidler e 

a devolver o imóvel ao proprietário, Encaminhado para Análise das 

Comissões. Após, a Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em 

discussão as seguintes matérias: Pedido de Providência nº022/2017, o 

Vereador Gilberto Maier Fernandes mencionou que em torno de três meses atrás 

conversou com a Secretária da Educação a respeito, e ela informou que estava 

elaborando a licitação, porém, até o momento não houve. Ainda, salientou que 

as medidas dos alunos para confecção dos uniformes foram realizadas há uns 

cinco meses, e os pais estão preocupados, pois como são crianças, o tamanho 

muda rápido e com a mudança de estação, poderá não servir mais. O Vereador 

Pedro Simão de Oliveira Flores relatou que a Secretária da Educação o informou 

da dificuldade de conseguir empresas interessadas em participarem da licitação, 

inclusive foi realizada licitação, e não apareceu nenhuma empresa, quando falam 

que é do Município de Coxilha, as empresas não querem nem fazer orçamentos, 

ponderando que algum motivo deve ter. O Vereador pediu aos colegas que além 

de fiscalizar, é preciso ajudar, somar, não somente criticar. O Vereador Alberto 



 

 

Manica de Ramos salientou que é estranha essa colocação do não interesse de 

empresas em participarem, ressaltando que quando se assume uma Secretaria é 

preciso estar preparada para essas situações, pois desde o início do ano letivo é 

sabido que é necessária a confecção dos uniformes. Ainda, ponderou que se 

esses uniformes ficarem prontos apenas daqui uns três meses, não adianta, pois o 

inverno já acabou, e certamente não usarão roupas de inverno no verão. O 

Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores mencionou que em anos passados sua 

filha recebeu o uniforme no final do mês de outubro. Em votação, o Pedido 

obteve Aprovação Unânime. Em discussão o Pedido de Informação n°003/17, 

não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. 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 29 

de agosto de 2017, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 


