
 

 

ATA N°. 1206 DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos doze dias do mês de setembro 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 1.205 de cinco 

de setembro de dois mil e dezessete, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, a Senhora Presidente parabenizou o 

Vereador Gilberto Maier Fernandes que estava de aniversário no dia. E, efetuou a leitura do 

convite para participarem das programações da Semana Farroupilha de 13 a 20 de setembro. 

Também, agradeceu a presença das Conselheiras Tutelares: Eliane e Regina. Em seguida, a 

Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Alberto Manica de Ramos 

solicitou inscrição. 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: Projeto de Lei n° 1.754, de 12 de setembro de 2017, autoriza o Poder 

Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, e dá outras providências. Encaminhado para Análise das 

Comissões. Indicação n°005/17, em 11 de setembro de 2017, sugere ao Executivo 

Municipal a instalação de câmeras de monitoramento, principalmente na área central da 

cidade. (Autoria do Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores). 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 nº047/2017, que trata do Projeto de Lei N°1.747/2017, onde emitiram 

Parecer Favorável. Em discussão, a Vereadora Débora Fátima França destacou a 

importância do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar em Coxilha, ressaltando que o 

Projeto trata de várias disposições, traz regulamentações da parte do COMDICAC (Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente), e da estrutura e organização do Conselho 

Tutelar, alterações que visam complementar e assegurar os direitos das Conselheiras Tutelares 

do Município, como, remuneração, 13° Salário e Férias, tendo como base a Legislação 

Federal. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Parecer nº053/2017, que trata 

do Projeto de Lei N°1.753/2017, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não 

houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Parecer nº054/2017, que 

trata do Projeto de Lei N°1.754/2017, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão, 

não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, passou à 

discussão as seguintes matérias: Pedido de Providência n°023/2017, o Vereador Gelso Negri 

mencionou que ocorreu uma Audiência Pública com o Executivo, Legislativo e Comunidade, 

para tratar da questão, na oportunidade o Vereador Alberto Manica de Ramos não estava na 

Casa, e pediu ao Vereador que retirasse o Pedido, pois votaria contra. O Vereador Gilberto 

Maier Fernandes salientou que a Audiência Pública foi somente uma conversa, não há nada 

oficializado até o momento, portanto, é necessário sim encontrar uma solução e dar uma 

resposta à população. O Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores ponderou que não foram 

ainda tomadas providências por motivos financeiros, e segundo informações agora, foi 



 

 

liberada uma verba através do BADESUL, e primeiramente é preciso consultar o Engenheiro 

responsável pelo Projeto, não cabe aos Vereadores decidirem em arrancar ou deixar canteiros, 

se trata de uma grande responsabilidade, portanto, é necessário muito diálogo entre 

Vereadores, Executivo e Comunidade. O Vereador Marcelo de Oliveira ressaltou que é 

necessário realizar estudos para encontrarem as melhores soluções, e não arrancar os 

canteiros, salientando que não é responsabilidade apenas do Legislativo. O Vereador Alberto 

Manica de Ramos ponderou que respeita a opinião dos colegas Vereadores, mas é preciso ser 

feito algo a respeito, pois se arrasta há anos esse problema, inclusive na Administração 

anterior não deixaram arrancar os canteiros, e sempre criticavam, diziam que era fácil 

solucionar a questão, portanto, agora que estão Administrando que encontrem a solução. Em 

votação o Pedido foi Rejeitado por 05 (cinco) votos. Pedido de Providência n°024/2017, o 

Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores salientou que se trata de um Pedido importante, 

inclusive também a criação de oficinas dentro das Escolas, porém, como já está no final do 

ano letivo, e devido ao tempo necessário para realizar o processo seletivo para contratação do 

professor seria inviável, sugerindo que no inicio do novo ano letivo se reúnam com os 

Diretores e Secretária para que contratem o professor. Em votação, o Pedido foi Rejeitado 

por 05 (cinco) votos. Indicação nº004/2017, a Vereadora Rosane da Silva ponderou que é 

desnecessária a Van, pois todos os pacientes que necessitam de acompanhantes são 

disponibilizados dois carros. Explicou ainda, que a Van foi cedida à Secretaria da Educação 

para realizar o transporte de alunos, gerando uma grande economia para o Município, pois 

assim, não necessitar mais dos serviços terceirizados, acreditando que com isso complicou a 

vida de muitas pessoas. O Vereador Alberto Manica de Ramos agradeceu ao atendimento 

prestado à sua mãe na Secretaria de Saúde, relatando que agendaram uma consulta de última 

hora para ela, e simplesmente a colega Vereadora Rosane da Silva ligou avisando, dizendo 

que a Secretaria não poderia ir levá-la. O Vereador Marcelo de Oliveira mencionou que fazem 

o possível para atender as demandas dos pacientes, relatando que os dois carros são 

disponibilizados de acordo com a necessidade, acreditando que não é necessário o retorno da 

Van, mas se futuramente vier uma nova Van, será bem vinda. O Vereador Gilberto Maier 

Fernandes ponderou que se trata de uma situação delicada, pois o Município possui grande 

demanda de usuários que necessitam utilizar transporte da saúde, e acredita que um veículo 

Van seria mais viável ao Município, pois não teria que se deslocar com vários veículos. Em 

votação, a Indicação foi Rejeitada por 05 (cinco) votos. Pedido de Informação 

n°004/2017, o Vereador Marcelo de Oliveira relatou que em conversa com a Comissão, e o 

informaram que não tiveram tempo hábil para contabilizar os pontos, e publicaram uma 

retificação da data da classificação, e nenhum candidato foi lesado. Em votação, o Pedido foi 

Rejeitado por 05 (cinco) votos. Após, a Senhora Presidente passou à Tribuna Livre, 

solicitando ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador 

saudou aos presentes, mencionando a questão da reforma do Ginásio Municipal, onde estão 

usando as redes sociais para se promoverem, não prestando informações corretas e reais. 

Diante disso, o Vereador fez um breve resumo quanto à verba conquistada, e as principais 

pessoas que foram buscá-las. No ano de 2015, quando ele era Presidente do Legislativo, foi 



 

 

repassado ao Executivo o valor de 71.000,00 (setenta e um mil reais) para a troca da cobertura 

do Ginásio. Também juntamente com os demais Vereadores do Partido do PDT: André Luiz 

Daré, Milton dos Santos Amarante, o Ex Vice-Prefeito José Luiz Dezordi Vicenzi, e o 

Presidente do PDT, Clemir José Rigo, entregaram em novembro de 2015, em mãos ao 

Deputado Federal Giovani Cherini o pedido de Emenda Parlamentar para a reforma do 

Ginásio. Em fevereiro de 2016, o Deputado informou que o Município havia sido 

contemplado com a Emenda Parlamentar de sua autoria no valor de R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinqüenta mil reais) para a reforma do Ginásio. Em julho de 2016, a Caixa encaminhou 

ofício com as informações do repasse. O Vereador ponderou que ao postarem em redes 

sociais deveriam ter a humildade de agradecer ao menos o Deputado Federal Giovani Cherini. 

E, agradeceu a Administração atual, por estarem dando continuidade e concluírem o trabalho 

que começou com a conquista da verba na Administração anterior. Ainda, se colocou à 

disposição para prestar esclarecimentos sobre a questão, salientando que tem toda a 

documentação em que citou. 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 19 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: 
 

 

 


