
 

 

ATA N°. 1204 DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e nove 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 1.203 de vinte 

e dois 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 parabenizou ao 

Vereador Gelso Negri que esteve de aniversário no dia 27 de agosto. E, convidou aos 

Vereadores para que no dia 05 de setembro, terça-feira, às 18h participarem da reunião com o 

Senhor Luiz Miguel Scheis, Vereador de Passo Fundo e Presidente da Associação das 

Câmaras de Vereadores da Região da Produção. Em seguida, a Senhora Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Alberto Manica de Ramos e Vereadora Débora 

Fátima França solicitaram inscrições. 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° 1.747, de 15 de agosto de 2017, 

dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, cria 

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e 

o Conselho Tutelar. Projeto de Lei n° 1.751, de 22 de agosto 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° 1.752, de 24 de 

agosto de 2017, autoriza o Poder Executivo a doar pneus usados ao Sindicato dos Servidores 

Municipais de Coxilha – SSERCO e dá outras providências. Todos os Projetos foram 

Encaminhados para Análise das Comissões. Após, a Senhora Presidente passou à Ordem 

do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres da 

Comissão Geral e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº048/2017, 

que trata do Projeto de Lei N°1.748/2017, onde emitiram Parecer Favorável. Em 

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

nº051/2017, que trata do Projeto de Lei N°1.751/2017, onde emitiram Parecer Favorável. 

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

Prosseguindo, a Senhora Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Alberto 

Manica de Ramos ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, relatando que 

procurou o Setor de Licitações para verificar se houve licitação para aquisição de uniformes 

escolares, onde o informaram que até o momento não foi realizada licitação, ao contrário do 

que foi mencionado na discussão do Pedido de Providência n°022/2017. E, ponderou que 

quando os Vereadores discutirem as matérias que usassem informações corretas e 

argumentem sobre fatos concretos e reais. Ainda salientou que trabalhou na Secretaria de 

Educação por 12 (doze) anos, e com certeza não ocorreram problemas e nem realizado 

nenhum procedimento ilegal. Em seguida, o Vice-Presidente, Vereador Marcelo de Oliveira, 

assumiu a Presidência, solicitando à Vereadora Débora Fátima França que ocupasse a 

Tribuna. A Vereadora cumprimentou aos presentes, salientou que não é sua intenção criticar e 



 

 

nem criar uma situação de constrangimento, mas analisando as colocações feitas pelo 

Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores a respeito do Pedido de Providência nº022, ocorrido 

na sessão passada, onde ele mencionou sobre algumas dificuldades na realização de licitação, 

devido a questões ocorridas na Administração passada. A Vereadora enfatizou que não gosta 

de falar do passado, pois vive o presente e pensa no futuro, porém, precisava esclarecer alguns 

fatos, nos anos de 2013, 2014 e 2015 foi responsável pela Secretaria de Educação, e ficou 

preocupada com a questão, foi questionada por algumas pessoas sobre os uniformes escolares, 

se nesse período havia ocorrido alguma situação irregular, diante disso, ela procurou o setor 

de licitações, e foi informada que não ocorreu licitação até o presente momento, então quando 

mencionado que havia sido realizada, e não houve interessados, faltaram com a verdade. 

Ainda enfatizou que não está criticando o fato de não ter sido realizada a licitação, e tendo a 

certeza que não ficou nenhum débito com aquisição dos uniformes da Administração passada, 

em que foi realizada no dia 26 de fevereiro de 2015, relatando todos os passos do processo de 

licitação que foi realizado na época, ponderando que se trata de uma licitação complexa. A 

Vereadora salientou que na Casa não podem faltar com a verdade ou levantar situações que 

não são reais, e ressaltou que não recebeu nenhum apontamento sobre sua gestão e da 

condução de seu trabalho na Secretaria de Educação, que viesse inviabilizar futuras licitações, 

como foi dito na Casa. E, para finalizar, a Vereadora se colocou à disposição para prestar 

esclarecimentos no período que esteve na Secretaria de Educação. Reassumindo a 

Presidência, e 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 05 de 

setembro de 2017, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 
 


