
 

 

ATA N° 904 DA SESSÃO DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2011. 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e onze, reuniram-se os Senhores 

Vereadores em sessão plenária ordinária. Aberta a sessão a Senhora Presidente solicitou 

que a Vereadora Tanimar efetuasse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi lida e 

aprovada. Aberta a inscrição para a tribuna livre, não houve inscritos. A Senhora 

Presidente solicitou que a Vereadora Rosane Crespi efetuasse a leitura da pauta e da 

ordem do dia. Sendo. PROJETO DE LEI N° 1.305 DE 19 DE JULHO DE 2011. 

“Dispõe sobre a contratação por tempo determinado de merendeira, monitor de 

atividades, auxiliar de biblioteca, servente e operário de serviços gerais para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Coxilha”. 

Encaminhado para as comissões. PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 1.307, DE 01 

DE AGOSTO DE 2011. Autoriza o Poder Executivo a efetuar gratuitamente o 

transporte dos alunos do município de Coxilha que cursarem Cursos Técnicos no 

Instituto Federal, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus Sertão e dá 

outras providências. Aprovado. INDICAÇÃO N° 028/2011. De autoria da Vereadora 

Taniamar Webber Vicenzi que “Sugere reforma de cobertura”. Encaminhado para as 

comissões. PROJETO DE LEI N° 1.301, DE 20 DE JUNHO DE 2011.  Autoriza o 

Poder Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$ 115.000,00 (cento e 

quinze mil reais), destinado ao reforço de dotações orçamentárias e dá outras 

providências. Aprovado. Pedido de Informação n° 006/2011. De autoria da Vereadora 

Rosane Fátima da Silva da Silva. Aprovado. Pedido de Informação n° 007/2011. De 

autoria do Vereador Milton dos Santos Amarante. Aprovado. Sem mais assuntos a 

Senhora Presidente marcou a próxima sessão para o dia 08 de agosto de 2011 as 18:30 

horas e declarou encerrada a sessão. 


