
 

 

ATA N°. 1207 DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezenove 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 1.206 de doze 

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

Aprovação Unânime. Em seguida, a Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o 

Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores 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° 1.755, de 

14 de setembro de 2017, dispõe sobre a ratificação de Protocolo de Intenções para a 

celebração de contrato de consórcio público. Encaminhado para Análise das Comissões. 

Pedido de Providência nº025/2017: colocar resíduo de asfalto na estrada que dá acesso à 

Empresa Monsanto, facilitando o acesso ao local, sendo também, uma forma de incentivo por 

parte do Município a essa Empresa, (Autoria do Vereador Alberto Manica de Ramos). Pedido 

de Providência nº026/2017: realizar patrolamento e cascalhamento na estrada que dá acesso 

à propriedade do Senhor Silvio Borges na Linha Caraguatá, (Autoria do Vereador André Luiz 

Daré).  Após, a Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em discussão a 

Indicação n°005/2017, o Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores mencionou que é 

preocupante a situação da alta incidência do consumo de álcool, e drogas por menores de 

idade, onde misturam gasolina e energético. Ponderando que as câmeras irão auxiliar o 

Conselho Tutelar em seu trabalho, e salientou que o custo para instalação não é muito alto. O 

Vereador Gilberto Maier Fernandes ressaltou que se trata de uma situação delicada, relatando 

que em anos passados os Vereadores falaram sobre a instalação de câmeras de 

monitoramento, mas infelizmente ficou só na conversa. Ainda, salientou que é preciso instalar 

em toda a cidade, em todas as ruas, pois a segurança pública é uma vergonha. O Vereador 

Alberto Manica de Ramos mencionou que ficou feliz com essa Indicação, inclusive já havia 

tramitado na Casa no passado, o não sabe a razão pela qual foi engavetada, e parabenizou ao 

Vereador Pedro pela elaboração da Indicação, e se instalarem trará mais segurança à 

Comunidade. A Vereadora Débora Fátima França afirmou que provavelmente essa instalação 

das câmeras venha ocorrer sim, pois na última Consulta Popular 2017/2018 foi uma das 

prioridades eleita para o Município, e a partir de 15 de setembro os pedidos poderão ser 

protocolados via Estado, portanto, o dinheiro para as câmeras será do Estado. Como 

Presidente do COMUDE, ela, relatou que participou de uma reunião após a Consulta Popular, 

e foi debatido sobre a questão do monitoramento que é mais complexa, tendo em vista que o 

monitoramento dos Municípios menores é realizado em centros maiores, e Passo Fundo não 

atingiu o número mínimo de votos da Consulta, portanto, não receberá o recurso, e para que 

Coxilha, Mato Castelhano e Ernestina pudessem ter cobertura dentro do centro de operações 

do monitoramento, precisaria ser aberto um canal, sendo assim, nem que Coxilha quisesse 

investir na sala de monitoramento não conseguira devido Passo Fundo não estar apto para 

receber o recurso, provavelmente o monitoramento será uma das demandas para a próxima 



 

 

Consulta Popular. Em votação, a Indicação obteve Aprovação Unânime. Em seguida, a 

Senhora Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Pedro Simão de 

Oliveira Flores que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, mencionando da 

sua alegria em participar da pedra fundamental da inauguração da construção da Rede 

CONSTRUTIL, a qual a Câmara aprovou por Unanimidade que a Prefeitura fizesse a 

terraplanagem e a instalação de água e luz. Na ocasião participou o Deputado Gilberto 

Capoani, Prefeitos da região, Assessores de Deputados. E, ainda ponderou que Coxilha, o 

Legislativo e o Executivo estão de parabéns, e que seja uma de muitas notícias boas que 

venham à Coxilha. O Vereador ainda mencionou sobre a Indicação para a contratação de 

professor de música para Escola Tia Sila, foi se informar que há necessidade de um 

profissional de apenas 8 (oito) horas semanais, não há necessidade de contratar um professor 

específico que atenda somente a Escola Tia Sila, e hoje, todos os projetos de oficinas estão 

sendo licitados através da Assistência Social e CRAS, como instrutor de informática, 

professor de futebol, professor de invernadas, professor de banda marcial e professor de 

música, e existe outros projetos que supriram as aulas de música, não ficou sem atividade, 

pois há o projeto de leitura, e com certeza no próximo ano estará todas as oficinas 

funcionando, inclusive o professor de música, em que um dos Vereadores solicitou através de 

Indicação, e foi nas redes sociais e colocou a Câmara contra os Vereadores que Rejeitaram. 

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 26 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: 
 

 

 

 


