
 

 

ATA N°. 1199 DO DIA 25 DE JULHO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e cinco 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, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Tiago Souza 

Amarante, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.198 de dezoito de julho de dois 

mil e dezessete, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação 

Unânime. Na seqüência, Senhora Presidente solicitou ao Segundo Secretário 

que efetuasse a leitura da Ata da Sessão exclusiva de julgamento do Parecer da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas da Câmara de Vereadores de 

Coxilha, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação 

Unânime. Nas Comunicações e Convites, a Senhora Presidente deu as boas- 

vindas ao Vereador Gelso Negri que retorna ao Legislativo e ao Vereador Jorge 

Luiz Assumpção Pedroso que estava de Atestado Médico. Ainda, efetuou a 

leitura da Portaria n°008/2017, que Nomeia o Vereador Gelso Negri como 

Relator da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Em seguida, a Senhora 

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscritos. Após, 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° 1.742, de 21 de julho 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° 1.743, de 21 de julho de 

2017, autoriza o Poder Executivo a aderir ao parcelamento que dispõe a Medida 

Provisória n°778, de 16 de maio de 2017 e dá outras providências, e Projeto de 

Lei n° 1.744, de 25 de julho de 2017, autoriza abertura de crédito especial e 

suplementa dotação orçamentária no Orçamento do Exercício Econômico 

Financeiro de 2017 e dá outras providências. Todos os Projetos foram 

Encaminhados para Análise das Comissões. Indicação n°003/17, em 24 de 

julho de 2017, sugere ao Executivo Municipal a instalação de Ar Condicionado 

na Capela Mortuária Municipal. (Autoria da Vereadora Débora Fátima França), 

e Pedido de Providência nº 018/2017: Alteração das seguintes Leis: Lei 

Municipal n°1.440/2013 Lei Municipal n°1.499/2014 e Lei Municipal n° 

1.666/2016, que tratam da concessão de Vales-Alimentação aos Servidores do 

Executivo e do Legislativo Municipal. Também conceder reajuste no valor do 

Vale-Alimentação. (Autoria do Vereador André Luiz Daré). Em seguida, a 



 

 

Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário 

que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres Comissão Geral de Pareceres e 

da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº042/2017, que 

tratam do Projeto de Lei N°1.742/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. 

Em discussão não houve manifestações, e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº043/2017, que tratam do Projeto de Lei N°1.743/2017, 

onde Emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações, e 

em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº044/2017, que tratam do 

Projeto de Lei N°1.744/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. Em 

discussão não houve manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. 

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 01 de agosto de 2017, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, 

esta, que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


