
 

 

ATA N°. 1179 DO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos sete dias do mês de março 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 1.178 de 

primeiro de março de dois mil e dezessete, que depois de lida e submetida à apreciação, 

obteve Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, a Senhora Presidente 

efetuou a leitura do Convite enviado à Casa, para participarem das comemorações do 

aniversário de 17 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pantaleão Thomaz. 

Após, a Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, a Vereadora Débora 

Fátima França solicitou inscrição. Prosseguindo, o Primeiro Secretário, Vereador Pedro 

Simão de Oliveira Flores, efetuou a leitura da Pauta do Dia, onde constava a seguinte 

matéria: Projeto de Lei n° 1.714, de 1° de março de 2017, dispõe sobre os quadros de 

cargos e funções públicas do Município de Coxilha, estabelecendo o Plano de Carreira 

dos Servidores e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões. 

Em seguida, Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro 

Secretário que efetuasse a leitura do seguinte Parecer da Comissão Geral e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº013/2017 que tratam do 

Processo de Contas de Governo Exercício Financeiro 2014, onde emitiram Parecer 

Favorável. Em discussão, o Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso mencionou que 

as Contas de 2014, votaria favoravelmente, porém, salientou que as próximas Contas da 

Administração do Senhor Júlio Cesar Mesquita Ceni, irá analisar muito bem, devido as 

dívidas que deixadas, ponderando, que os Vereadores têm a obrigação de fiscalizar, e 

cobrar punições, para que sirva de exemplo para os futuros gestores. Em votação, as 

Contas foram Aprovadas por Unanimidade. Prosseguindo, a Senhora Presidente, 

passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vice-Presidente, Vereador Marcelo de Oliveira, 

que ocupasse a Presidência para que ela fizesse uso da Tribuna. A Vereadora saudou 

aos presentes, parabenizando todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, e 

efetuou a leitura de uma mensagem em homenagem. O Vice-Presidente, devolveu a 

Presidência à Vereadora Débora Fátima França. Assumindo 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 14 de março de 2017, 

terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 
 
 
 
  


