
 

 

ATA N°. 1201 DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos oito dias do mês de agosto 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 1.200 de 

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

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

mencionou que em razão do Pedido de Licença Interesse do Vereador Jorge Luiz 

Assumpção Pedroso, assume a vaga, hoje, o 1º Suplente da Coligação para Fazer Mais e 

Melhor, Vereador Alberto Manica de Ramos. Também, efetuou a leitura da Portaria 

nº009/2017, que nomeia o Presidente da Comissão Geral de Pareceres. E, mencionou 

sobre o Ofício recebido da RGE para conhecimento dos Vereadores de todos os Ofícios 

enviados à Prefeitura Municipal de Coxilha.  Em seguida, 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° 1.746, de 08 de agosto de 

2017, autoriza a concessão de incentivos de bens e serviços para implantação de 

empreendimento avícola, como forma de gerar trabalho e renda, e dá outras providências; 

Encaminhado para Análise das Comissões. Pedido de Providência nº019/2017: instalação 

de ar-condicionado nas duas novas salas de aula da Escola de Educação Infantil Tia Sila, e 

também, construir uma proteção nas laterais do corredor que dá acesso ao saguão (Autoria do 

Vereador Alberto Manica de Ramos); Pedido de Providência nº020/2017: retirada urgente 

do lixo, inclusive dos pneus que estão depositados aos fundos da Secretaria de Obras (Autoria 

do Vereador Gilberto Maier Fernandes); e Pedido de Providência nº021/2017: reparos do 

bueiro e cascalhamento na propriedade do Sr. Darci Corrêa, na Comunidade de Rincão das 

Quinas, onde a dificuldades em trafegar, principalmente com o ônibus que realiza o transporte 

escolar (Autoria do Vereador Gilberto Maier Fernandes). 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 15 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: 


