
 

 

ATA N°. 1220 DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezenove 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 1.219 de doze 

de dezembro 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 Ofício/Gabinete nº182/2017, que trata da retificação do Projeto de Lei nº1.770/2017, um 

mero erro formal na edição do Art. 4. Também comunicou que na última Sessão do ano será 

realizada a eleição da Mesa Diretora e da Comissão Representativa para o ano de 2018, 

conforme Art. 11, §1º da Lei Orgânica. Em seguida, a Senhora Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, a Vereadora Débora Fátima França solicitou inscrição. Prosseguindo, a 

Senhora Presidente passou à Pauta do Dia, onde o Primeiro Secretário, Vereador Pedro 

Simão de Oliveira Flores efetuou a leitura do Projeto de Lei n 1.773, de 14 de dezembro de 

2017, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais no âmbito da Política de 

Assistência Social no Município de Coxilha e dá outras providências. Encaminhado para 

Análise das Comissões. A Senhora Presidente também efetuou a leitura do Pedido de 

Providência nº029/2017: Realizar a instalação de nova rede de água em ambos os lados das 

Avenidas Darcy Antônio Vicenzi e Natálio Vieira. Nas Avenidas citadas já estão sendo 

realizadas obras, portanto, será o momento oportuno para realização da Providência (Autoria 

do Vereador André Luiz Daré). Prosseguindo, a Senhora Presidente passou a Ordem do Dia, 

colocando em discussão o Projeto de Lei n° 1.770/2017, onde as Comissões Emitiram 

Parecer Favorável, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Após, a Senhora Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vice-Presidente, 

Vereador Marcelo de Oliveira que ocupasse a Presidência para que ela fizesse uso da Tribuna. 

Assumindo a Presidência, o Vereador Marcelo solicitou a Vereadora Débora Fátima França 

que ocupasse a Tribuna. A Vereadora saudou aos presentes, relatando sobre a Emenda 

enviada à Coxilha para aquisição de equipamentos de consultório odontológico, essa Emenda 

veio através do Deputado Federal Alceu Moreira do PMDB, no valor de R$ 25.000,00 (vinte 

e cinco mil reais), e já está regulamentada através de Portaria. Ainda, a Vereadora salientou 

que haverá apenas mais uma sessão neste ano, agradecendo aos Vereadores pelo trabalho que 

desenvolveram juntos no ano 2017, com parceria, empenho, com diálogo, aonde conduziram 

os trabalhos do Legislativo com responsabilidade e respeito, portanto, todos estão de 

parabéns. A Vereadora ponderou que foi um grande aprendizado ter assumido a Presidência 

da Casa no ano de 2017, e salientou que no decorrer dos próximos três anos todos devem 

aprimorar cada vez mais a Vereança, trabalhando sempre em prol da Comunidade Coxilhense, 

e, desejou Feliz Natal e Feliz 2018. Reassumindo a Presidência, e 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 26 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: 



 

 

 


