
 

 

ATA N°. 926 DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil onze às treze horas e trinta 

minutos reuniram-se os senhores Vereadores em Sessão Plenária e Extraordinária. 

Aberta a Sessão a Senhora Presidente solicitou para que a Vereadora Taniamar Webber 

Vicenzi efetuasse a leitura da Ata da Sessão N°. 925 do dia 26 de dezembro de 2011 a 

qual foi lida e aprovada por unanimidade. Não havendo pauta nesta Sessão a Senhora 

Presidente interrompeu a Sessão por alguns instantes para a assinatura dos Pareceres, 

onde a Comissão Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 

foram favoráveis ao Projeto de Lei N°. 1.337/11. Em discussão os Vereadores não 

fizeram uso da palavra e em votação foi Aprovado. Quanto ao Projeto de Lei N°. 

1.343/11 a Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas foram Favoráveis. Em discussão não houve uso da palavra e em votação 

Aprovado. Projeto N°. 1.346/11, os Pareceres das Comissões foram Favoráveis. Em 

discussão o Vereador João Nildo comentou sobre este Projeto onde ele menciona que há 

interesse por parte do proprietário das Farmácias São João em se instalar neste 

Município, segundo o Vereador o proprietário tem grande simpatia pelo Município de 

Coxilha e com certeza todos os Vereadores serão favoráveis a este Projeto, pois vai 

gerar muitos empregos para o Município. Continuando a discussão o Projeto N°. 

1.346/11 o Vereador Antonio fez o uso da palavra dizendo que conversou com o 

Prefeito Municipal sobre este Projeto, o qual poderá gerar até 300 empregos, e que a 

arrecadação desta empresa será maior que o Município arrecada hoje. O Vereador pede 

para que todos torçam pela instalação desta empresa, pois será muito importante para o 

Município de Coxilha. Em votação foi Aprovado. A Senhora Presidente declarou 

encerrada a Sessão desta data, marcando a próxima para o dia 16 de fevereiro de 2012, 

em uma quinta feira às 18 horas e 30 minutos, da qual foi lavrada a Ata esta que após 

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


