
 

 

ATA N°. 1283 DO DIA 21 DE MAIO DE 2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove 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 Primeiro Secretário, Vereador 

Pedro Simão de Oliveira Flores, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.282 de dezesseis de 

maio de dois mil e dezenove, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna 

Livre, onde o Vereador Gelso Negri solicitou inscrição. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a 

leitura das seguintes matérias:  

PROJETO DE LEI N°34, DE 21 DE MAIO DE 2019. Autoriza o Poder Executivo a 

contratar um Técnico de Enfermagem por tempo determinado para atender necessidades 

temporárias de excepcional interesse público, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI N°35, DE 21 DE MAIO DE 2019. Autoriza o Poder Executivo a 

prorrogar os contratos temporários de que tratam as Leis n.º 1.713, 1.720. e 1725 de 

2017, na forma que especifica. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº004 DE 21 DE MAIO DE 2019. Solicita a colocação de 

grade de proteção na boca de lobo da esquina da Avenida Ilso José Webber com a Rua 

Filomena Teixeira, em frente à Igreja São João Batista. 

Todos os Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões. Após, o 

Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em discussão e votação as 

seguintes matérias: Projeto de Lei nº32/2019, Projeto de Lei nº33/2019, Projeto de 

Lei nº34/2019, e Projeto de Lei nº35/2019, não houve manifestações, e, em votação 

todos os Projetos obtiveram Aprovação Unânime. Após o Senhor Presidente passou 

à Tribuna Livre, solicitando que o Vereador Gelso Negri ocupasse seu espaço. O 

Vereador saudou aos presentes, e os convidou para realizar uma indicação em nome de 

todos os Vereadores com a finalidade de nomenclatura para o Centro de Eventos que 

será construído junto ao Parque Municipal de Eventos Alvady da Rocha Ghelen, sendo 

que o nome indicado foi Alaides Somenzi Albuquerque pelo fato de ter sido muito 

importante para o município de Coxilha, logo após concedeu a palavra ao Vereador 

Gilberto Maier Fernandes o qual foi favorável a sugestão do Vereador Gelso Negri, pois 

a mesma fazia parte de uma família tradicionalista de nosso município. Como não havia 

nada mais a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, convocando para próxima no 

dia 28 de maio de 2019, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 
 


