
 

 

ATA N°. 1213 DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos trinta e um 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 1.212 de vinte 

e quatro 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 o convite para participarem da Sessão dos Vereadores Mirins no dia 06 de 

novembro às 14h na Câmara de Ibirubá. Em seguida, a Senhora Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, o Vereador Alberto Manica de Ramos 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 

n° 1.759, de 31 de outubro de 2017, dispõe sobre o pagamento de Diárias aos Servidores da 

Administração Pública Direta e Indireta do Município de Coxilha, ao Prefeito, Vice-Prefeito, 

Secretário e dá outras providências, Projeto de Lei n° 1.760, de 31 de outubro de 2017, 

autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências, e Projeto 

de Lei n° 1.761, de 31 de outubro de 2017, institui o Programa Municipal de Habitação 

Popular, denominado “Moradia Feliz”, 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 nº061/2017 da 

Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que 

tratam do Projeto de Lei n°1760/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. Em discussão 

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 cumprimentou aos presentes, agradecendo a Secretaria de 

Obras e Agricultura que prontamente atenderam seu pedido para realizar serviços no 

Balneário. Ainda, mencionou que na próxima Sessão o Vereador Titular, Jorge, estará 

retornando à Casa, e salientou que foi uma alegria fazer parte do Legislativo durante o 

período de dois meses, e parabenizou a Senhora Presidente pela excelente forma que vem 

conduzindo os trabalhos do Legislativo, e agradeceu aos Servidores, aos Assessores Jurídicos 

e aos Colegas Vereadores, e se colocou à disposição para qualquer coisa que precisarem, 

podendo contar com ele. 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 

07 de novembro de 2017, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após 

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 

 

 


