
 

 

ATA N°. 1218 DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete às dezoito horas e trinta minutos, 

reuniram-se 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 1.217 de vinte e oito de 

novembro 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 os seguintes convites: para participarem da Final do Campeonato Municipal de Bocha, e 

entrega de Troféus, no dia 09 de dezembro de 2017 a partir das 16h no Salão Paroquial São 

João Batista; também sobre o convite para participarem da Solenidade de Inauguração das 

novas instalações da Brigada Militar em Prédio próprio do Município de Coxilha/RS, no dia 

18 de dezembro às 18 horas, na Avenida Ilso José Webber; e sobre convite para participar da 

Festa de Natal Coxilha 2017, no dia 22 de dezembro, a partir das 19 horas no Salão Paroquial 

de Coxilha. Em seguida, a Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve 

inscritos. Prosseguindo, como não havia matéria para Pauta do Dia, a Senhora Presidente 

passou à Ordem do Dia, onde mencionou o Parecer nº072/2017 da Comissão Geral de 

Pareceres e Parecer n°071/2017 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que 

tratam do Projeto de Lei n°1.768/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. Em discussão 

não houve manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. 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 05 de dezembro de 2017, terça-feira, às 

18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 
 

 


