
 

 

ATA N°. 1265 DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos onze dias do mês de dezembro 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, solicitou ao Vice-Presidente, Vereador 

Pedro Simão de Oliveira Flores, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.264 de quatro de 

dezembro de dois mil e dezoito, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente mencionou 

que as inscrições das Chapas para Mesa Diretora de 2019 poderiam ser protocolada até 

o dia 17 de dezembro às 17h, na Secretaria da Câmara. Em seguida, o Senhor Presidente 

abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscrições. Prosseguindo, passou a Pauta 

do Dia, solicitando ao Vice-Presidente que efetuasse a leitura das seguintes matérias: 
Projeto de Lei n°47, de 10 de dezembro de 2018, autoriza a suplementação de 

dotações orçamentárias no Orçamento do Exercício Econômico e Financeiro de 2018 e 

dá outras providências, e PROJETO DE LEI N°48, DE 11 DE DEZEMBRO DE 

2018, ratifica a celebração do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre o 

Município de Coxilha e o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do 

Rio Grande do Sul – IPE SAÚDE, e dá outras providências. Os Projetos foram 

Encaminhados para Análise das Comissões. Após, o Senhor Presidente passou à 

Ordem do Dia, colocando em discussão as seguintes matérias: Projeto de lei 

n°45/2018, e Projeto de lei n°47/2018, onde as Comissões Emitiram Parecer 

Favorável, não houve manifestações, e em votação, obtiveram Aprovação Unânime. 

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

os Vereadores para a próxima, que se realizará, no dia 18 de dezembro de 2018, terça-

feira, às 18h00min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 

 

 

 


