
 

 

ATA N°. 1241 DO DIA 26 DE JUNHO DE 2018 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Abertos 

os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente, Tiago Souza Amarante, solicitou à 

Segunda Secretária, Vereadora Rosane Fátima da Silva, que efetuasse a leitura da Ata 

Nº 1.240 de dezenove de junho 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 convite para participarem do Baile da Terceira Idade e da 

Festa em honra a São João Batista. Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, o Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores, solicitou inscrição. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, passou à Pauta do Dia, solicitando à Segunda 

Secretária que efetuasse a leitura da seguinte matéria: Projeto de Lei n°24, de 22 de 

junho de 2018, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aos Munícipes atingidos 

pelo tornado ocorrido nos dias 11 e 12 de junho de 2018 e dá outras providências. 

Encaminhado para Análise das Comissões. Na Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

colocou em discussão o Projeto de Lei n°24/2018, onde as Comissões emitiram 

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

Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao 

Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou 

aos presentes, parabenizando a Administração Municipal pela inauguração do Ginásio 

Municipal, a Comunidade Coxilhense merece ter um espaço de qualidade para prática 

de esportes. Ainda, parabenizou a Administração pelo gesto de grandeza em convidar o 

Deputado Federal Giovani Cherini que enviou a Emenda. Ponderou, que os valores das 

verbas deveriam ser enviadas aos Municípios, e a Administração juntamente com a 

Comunidade escolherem onde devem aplicar. O Vereador relatou sobre  o montante de 

verbas que o Deputado Ernani Polo conseguiu e contemplou vários Municípios. E, o 

Vereador ressaltou sua indignação com a falta de divulgação de recursos que vieram à 

Coxilha em anos passados, e ninguém ficou sabendo, salientando que é preciso ter 

grandeza, independentemente de siglas partidárias, ser gratos, convidar os responsáveis 

para participarem de entregas e inaugurações contempladas. Ainda, mencionou que os 

Vereadores deveriam buscar recursos com os Deputados de seus partidos. Como não 

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

Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 03 de julho de 2018, terça-feira, às 

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

seguintes Vereadores: 
 

 

 



 

 

 


