
 

 

ATA N°. 1288 DO DIA 25 DE JUNHO DE 2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 1.287 de dezoito de 

junho 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, não houve inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura das seguintes matérias:  

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N°04 DE 12 DE JUNHO DE 2019.  Denomina 

prédio público, Centro de Eventos do Município, e dá outras providencias. PROJETO 

DE LEI LEGISLATIVO Nº03 DE 27 DE MAIO DE 2019. Altera o artigo 1º a Lei 

Municipal nº 1.202, de 26 de maio de 2010, que dispõe sobre a Denominação de Logradouro 

Público.,  PROJETO DE LEI Nº39 DE 18 DE JUNHO DE 2019.  Cria a ouvidoria-

geral do Município de Coxilha. PROJETO DE LEI Nº40 DE 25 DE JUNHO DE 

2019. Altera o caput do artigo 1º da Lei Nº 1.731, de 17 de Maio de 2017. 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 Legislativo nº04/2019; O Vereador Gilberto Maier Fernandes 

solicitou a palavra e cumprimentou o Presidente e os demais Vereadores e a população presente, 

e comentou que o projeto é de grande importância para a família bem como para o município, 

também falou que com o projeto o nome da Senhora Alaides será lembrado por todos, e passou 

a palavra para o Vereador Gelso Negri que cumprimentou os Vereadores, comunidade presente 

e a família Albuquerque, em seguida agradeceu a todos os vereadores por ter aprovado a 

indicação a qual precedeu o projeto, e frisou a importância do nome escolhido para o Centro de 

Eventos, em seguida o Vereadores Pedro Simão de Oliveira Flores saudou a todos os 

Vereadores, o Vice-Prefeito e aos Secretários presentes e também a família Albuquerque, após 

isso comentou que fica feliz por ter a oportunidade de fazer uma honraria a Senhora Alaides e 

toda sua família, e falou da importância de ter o nome dessa pessoa registrado em um prédio de 

nosso município, em seguida o Presidente Marcelo de Oliveira fez o uso da palavra e saudou a 

toda a população presente,Vice-Prefeito e secretários,e prestou uma breve homenagem a 

Senhora Alaides Somenzi Albuquerque.  Pedido de Informação nº 01/2019; o Vereador 

Gilberto Maier Fernandes  comentou sobre a importância do pedido pois em toda nossa 

região estamos com focos de larvas do mosquito transmissor da dengue e sobre a 

dificuldade que os Agentes de Saúde tem em adentrar nos pátios para averiguar, devido 

ao receio dos proprietários, em seguida passou a apalavra para o Vereador Pedro Simão 

de Oliveira Flores, o qual também falou sobre  importância do pedido e trouxe alguns 



 

 

dados estaduais para conhecimento dos demais Vereadores e presentes na sessão, e 

comentou sobre a frustração dos Agentes, pois vão nas casas e é constatado o foco do 

mosquito e nenhuma providencia é tomada, logo após o Vereador Antônio Antunes da 

Silva saudou todos os presentes, e argumentou que temos o mosquito em grande 

quantidade no nosso Município mas o mesmo ainda não está contaminado, e reforçou a 

importância da prevenção da Dengue. Pedido de providência nº06/2019 e Projeto de 

Lei nº 40/2019. Em votação todos os Projetos obtiveram Aprovação Unânime. Após 

o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, não houve inscrições. Como não havia 

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

dia 02 de julho de 2019, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


