
 

 

ATA N°. 1194 DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezessete às dezoito horas e trinta 

minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores, em Sessão Plenária Ordinária, exceto, 

o Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso, que estava participando de um curso. 

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 1.193 de treze de junho de dois mil e dezessete, que depois de lida e submetida à 

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

Presidente, mencionou sobre o convite para participarem da VI Conferência Municipal 

de Assistência Social de Coxilha, no dia 04 de julho. Após, a Senhora Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, não houve inscritos. 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: Indicação n°002/17, em 

16 de junho de 2017, sugere ao Executivo Municipal a reutilização do piso parquet que 

será retirado do Ginásio, para colocar na quadra de Esporte da Escola Municipal 

Pantaleão Thomaz, (Autoria do Vereador Marcelo de Oliveira), Pedido de Providência 

nº014/2017, realizar pintura de faixa de pedestres na Rua Francisca Trindade, ao lado 

do Mercado Reginatto, (Autoria do Vereador Marcelo de Oliveira), e Pedido de 

Providência nº 015/2017, solicita a instalação de um abrigo escolar em frente à 

propriedade do Sr. Adão Rudimar Vieira, na comunidade de Colônia Miranda, (Autoria 

do Vereador André Luiz Daré). Como não havia matéria para Ordem do Dia, e nada 

mais a tratar, a Senhora Presidente encerrou a presente Sessão, convocando aos 

Senhores Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 20 de junho de 2017, terça-

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

assinada pelos seguintes Vereadores: 
 


