
 

 

ATA N°. 1195 DO DIA 27 DE JUNHO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 1.194 de vinte 

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, saudou aos 

presentes, a Diretora da Escola Municipal Pantaleão Thomaz, Senhora Rosandra Fortunato e 

do Presidente da Câmara de Mato Castelhano, Senhor Elton Luiz D March. E, efetuou a 

leitura dos seguintes Convites: Convite para participarem da Assembléia Pública Municipal 

para Consulta Popular 2017/2018, no dia 03 de julho de 2017, às 8h30min, na Câmara de 

Vereadores de Coxilha; Convite para participarem do Dia de Cooperar, promovido pela 

Organização das Cooperativas Brasileiras, que será no dia 01 de julho, no Salão São João 

Batista, e Convite para participarem da VI Conferência de Assistência Social, no dia 04 de 

julho. E, ainda mencionou sobre um Curso de Gestão Pública Legislativa, promovido pela 

IBCP (Instituto Brasileiro de Capacitação Pública), com carga horária de 16 horas, nos dias 

13 e 14 de julho, local CDL de Passo Fundo. 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: Projeto de Lei n° 1.738, de 20 de junho de 2017, 

autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício econômico 

financeiro de 2017 e dá outras providências, Projeto de Lei n° 1.739, de 20 de junho de 

2017, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício econômico 

financeiro de 2017 e dá outras providências, Projeto de Lei n° 1.740, de 27 de junho de 

2017, autoriza o Poder Executivo a contratar 03 (três) Motoristas/Operadores de Máquinas 

por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 

e dá outras providências, todos os Projetos foram Encaminhados para Análise das 

Comissões e Pedido de Providência Nº016/2017, melhorias na mobilidade urbana nas 

seguintes Ruas: Valmi Pedroso Severo, Rua Fernando Goelzer, Rua Marcos Santos, Rua 

Adão Trindade, e Hortêncio Fortes, (Autoria de todos os Vereadores). Após, a Senhora 

Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura 

dos seguintes Parecer da Comissão Geral e da Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas: Parecer nº038/2017 que tratam do Projeto de Lei N°1.738/2017, onde Emitiram 

Parecer Favorável, em discussão não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº039/2017 que tratam do Projeto de Lei N°1.739/2017, onde Emitiram 

Parecer Favorável, em discussão não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº040/2017 que tratam do Projeto de Lei N°1.740/2017, onde Emitiram 

Parecer Favorável, em discussão não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Em seguida passou à discussão as seguintes matérias: Indicação n°002/2017, 

Pedido de Providência n°014/2017 e Pedido de Providência n°015/2017, não houve 

manifestações e em votação, todas foram Aprovadas por Unanimidade. 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 04 de julho de 2017, terça-feira, às 

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

seguintes Vereadores: 


