
 

 

ATA N°. 1214 DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos sete dias do mês de novembro 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 1.213 de trinta 

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 deu boas vindas 

ao Vereador Jorge que está retornando ao Legislativo. E, convidou aos Senhores para que 

permanecessem após a Sessão, para prestigiar a aluna Maria Carolina da Silva Costa do 7º 

ano B, finalista do Concurso de Oratória da JCI nas Escolas e no dia 14 de novembro terá a 

final em Passo Fundo e concorrerá com mais 10 escolas.  Ainda, mencionou o convite para a 

palestra com André Trigueiro, que vai abordar a temática "Futuro Sustentável", que 

acontecerá no dia 10 de novembro, às 19h20min no Centro de Eventos da UPF, com entrada 

franca. Parabenizou à Vereadora Rosane da Silva que esteve de aniversário no dia 03 de 

novembro, e agradeceu a presença da Secretária de Educação, Tâniela de Césaro, da Diretora 

da Escola Pantaleão Thomaz, Rosandra Fortunato, da aluna Maria Carolina da Silva Costa, e 

da comunidade presente. 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° 1.762, de 31 de outubro de 2017, estima a Receita e 

fixa a Despesa do Município para o Exercício Econômico e Financeiro de 2018, e Projeto de 

Lei n° 1.763, de 06 de novembro de 2017, dispõe sobre alterações no Sistema Viário de 

Coxilha. 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 nº062/2017 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1759/2017, onde Emitiram Parecer 

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

Unânime. Parecer nº063/2017 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1761/2017, a Senhora 

Presidente salientou que será encaminhado Ofício ao Executivo para que retifiquem o erro no 

Art. 15, do Projeto, e continuará baixado para Análise das Comissões. 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 14 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: 
 

 


