
 

 

ATA N°. 1212 DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e quatro 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 1.211 de 

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

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

mencionou sobre convite para participarem da Audiência Pública sobre Mudanças Climáticas 

no dia 06 de novembro em Erechim. Em seguida, a Senhora Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, não houve inscrições. Prosseguindo, 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° 1.758, de 23 de 

outubro de 2017, autoriza o Poder Executivo a contratar dois Motoristas/Operadores de 

Máquinas por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público, e dá outras providências, Projeto de Lei Legislativo n°003, de 23 de 

outubro de 2017, dispõe sobre a largura mínima na zona rural, conservação, pavimentação e 

manutenção de estradas, pontes e mata-burros do Município de Coxilha, e dá outras 

providências. Os Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões. Após, a 

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

a leitura do Parecer nº060/2017 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1758/2017, onde 

Emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações, e em votação obteve 

Aprovação Unânime. Parecer nº059/2017 da Comissão Geral de Pareceres, e Parecer 

n°001/2017, da Comissão de Obras Públicas e Nomenclatura de Ruas, que tratam do 

Projeto de Lei Legislativo n°003/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. Em discussão 

não houve manifestações, e em votação obteve Aprovação por 7 (sete) votos, o Vereador 

Alberto Manica de Ramos se absteve de votar. 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 31 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: 

 

 

 

 

 

 


