
 

 

ATA N°. 1198 DO DIA 18 DE JULHO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezoito dias do mês de julho 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, explicou que devido o 

Atestado Médico apresentado pelo Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso, no período de 

07 (sete) dias, foi convocado o Primeiro Suplente, da Coligação Para Fazer Mais e Melhor, 

Senhor Alberto Manica de Ramos. A Senhora Presidente convidou aos Vereadores para que 

ficassem em pé, e solicitou ao Senhor Alberto Manica de Ramos para tomar posse e prestar o 

juramento. Prosseguindo, a Senhora Presidente, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador 

Tiago Souza Amarante, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.197 de onze de julho de dois mil e 

dezessete, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas 

Comunicações e Convites, a Senhora Presidente lembrou aos Vereadores que no dia 20 de 

julho, às 18h30min, acontecerá a Sessão Especial de Julgamento das Contas de Gestão do Sr. 

Clemir José Rigo, exercício 2011.  Em seguida, a Senhora Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, o Vereador Alberto Manica de Ramos solicitou inscrição. Após, a Senhora 

Presidente, passou à Pauta do Dia, como não havia matéria, passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores, que efetuasse a 

leitura do seguinte Parecer da Comissão Geral e da Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas: Parecer nº041/2017 que tratam do Projeto de Lei N°1.741/2017, onde Emitiram 

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

Unânime. Em Seguida passou à discussão o Pedido de Providência n°017/2017, não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Em seguida, a Senhora Presidente 

passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu 

espaço. O Vereador saudou aos presentes, mencionando que é uma honra voltar à Casa, 

ponderando que retorna para trabalhar em prol da Comunidade Coxilhense. Ainda, agradeceu 

ao Vereador Jorge, e a Presidente Débora a oportunidade em assumir a vaga. Como não havia 

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

Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 25 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: 
 


