
 

 

ATA N°. 1227 DO DIA 21 DE MARÇO DE 2018 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezoito às dezoito horas e trinta 

minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores, exceto, a Vereadora Rosane Fátima da 

Silva em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor 

Presidente, Tiago Souza Amarante, solicitou ao Vereador Pedro Simão de Oliveira 

Flores, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.226 de treze de março de dois mil e dezoito, 

que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas 

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente mencionou sobre Ofício n°018, que 

convida para participarem da Celebração de Páscoa no dia 29 de março, às 09h00min na 

Escola Visconde de Araguaia. Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, não houve inscritos. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta 

do Dia, solicitando ao Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores que efetuasse a leitura 

das seguintes matérias: Projeto de Lei Legislativo n° 001, de 12 de março de 2018, 

concede reajuste remuneratório, com vigência a contar de 1° de fevereiro de 2018, pela 

aplicação do índice de 3,00% (três por cento) aos vencimentos dos Servidores Ativos, às 

Funções Gratificadas (FGs) e Cargos em Comissão (CCs) da Câmara Municipal de 

Vereadores de Coxilha e dá outras providências. Projeto de Lei Legislativo n°002, de 

12 de março de 2018, concede reajuste remuneratório, com vigência a contratar de 1° 

de fevereiro de 2018, pela aplicação do índice de 3,00% (três por cento) aos 

vencimentos dos Secretários Municipais de Coxilha e dá outras Providências. Projeto 

de Lei n°12, de 21 de março de 2018, autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal 

por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, e dá outras providências. Todos os Projetos foram Encaminhados para 

Análise das Comissões. Após, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, 

mencionou sobre os Pareceres da Comissão Geral e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas que emitiram Parecer Favoráveis aos seguintes Projetos de Lei: 

Projeto de Lei n°11/2018, Projeto de Lei n°12/2018, Projeto de Lei Legislativo 

n°001/2018 e Projeto de Lei Legislativo n°002/2018, em discussão não houve 

manifestações e em votação todos foram Aprovados por Unanimidade. Ainda, foi à 

discussão o Pedido de Providência n°001/2018 e Pedido de Providência n°002/2018, 

não houve manifestações e em votação obtiveram Aprovação Unânime. Como não 

havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, convocando 

aos Senhores Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 27 de março de 2018, 

terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 
 

 


