
 

 

ATA N°. 1209 DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos três dias do mês de outubro 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 1.208 de vinte 

e seis de setembro 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 estava na mesa dos Vereadores o Relatório da Audiência Pública de 

Avaliação das Metas Fiscais do 2° Quadrimestre, realizada no dia 29 de setembro. Em 

seguida, a Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Gelso Negri 

solicitou inscrição. 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 Legislativo n°002, de 26 de setembro de 2017, altera o 

Caput do art. 3º e Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.666, de 15 de março de 2016, que 

dispõe sobre a Concessão de Vales-Alimentação aos Servidores Legislativos. Encaminhado 

para Análise das Comissões. Pedido de Providência nº027/2017: realizar a pintura de toda 

a mangueira do Parque de Eventos Alvady da Rocha Gehlen. (Autoria do Vereador Alberto 

Manica de Ramos), e Pedido de Providência nº028/2017: Realizar convênio/parceria com a 

EMATER para o combate do mosquito borrachudo, na área rural e urbana do Município, pois 

como se aproxima o período de temperaturas mais elevadas, a tendência é de que também 

aumente a proliferação do mosquito. (Autoria do Vereador Alberto Manica de Ramos). Após, 

como não havia matéria para Ordem do Dia, a Senhora Presidente passou à Tribuna Livre, 

solicitando ao Vereador Gelso Negri que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos 

presentes, relatando que visitou um Município vizinho para verificar um Projeto de Lei que 

fizeram e que poderá ser aplicado em Coxilha, podendo ser iniciativa do Legislativo, 

convidando todos os Vereadores para que façam parte do Projeto de Lei, e que ao final da 

Sessão permanecessem para que ele explicasse do que se trata.  Ainda, relatou que esteve em 

uma Audiência em Porto Alegre com Deputada Federal Yeda Crusius para buscar verbas para 

o Município, e voltou otimista. Relatou ainda, que esteve na Assembléia Legislativa onde 

tomou conhecimento de um Projeto de Lei, suplementar a uma Lei Federal que poderá ser 

elaborado pelo Legislativo Coxilhense. 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 10 de outubro de 2017, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a 

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

 


