
 

 

ATA N°. 1200 DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezessete às dezoito horas e trinta minutos, 

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

trabalhos da Sessão, a Senhora Presidente, Débora Fátima França, solicitou ao Segundo 

Secretário, Vereador Tiago Souza Amarante, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.199 de vinte 

e cinco de julho de dois mil e dezessete, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida, a Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o 

Vereador Tiago Souza Amarante solicitou inscrição. Após, a Senhora Presidente, passou à 

Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores, 

que efetuasse a leitura da seguinte matéria: Projeto de Lei n° 1.745, de 01 de agosto de 

2017, dispõe sobre a dispensa da incidência de multa e juros dos Débitos Tributários e Não 

Tributários, no período e forma que especifica, Encaminhado para Análise das Comissões. 

Prosseguindo, a Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em discussão as 

seguintes matérias: Indicação n°003/2017, não houve manifestações e em votação obteve 

Aprovação Unânime. E, Pedido de Providência n°018/2017, o Vereador Gilberto Maier 

Fernandes ressaltou a importância do Pedido de Providência, pois desde fevereiro os 

Servidores estão aguardando o aumento e alterações na Lei que regulamenta a concessão de 

Vales-Alimentação. Em votação, o Pedido obteve Aprovação Unânime. Em seguida, a 

Senhora Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Tiago Souza Amarante 

que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, agradecendo o empenho do 

Prefeito Ildo Orth e Vice-Prefeito Adão Airton de Oliveira, dos Vereadores, da Secretária de 

Educação Tâniela de Cesaro, e ao Prefeito de Passo Fundo Luciano Azevedo que cedeu um 

ônibus para o Município de Coxilha.  O Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso pediu a 

palavra, mencionando que o Projeto de Lei nº1.745, o Legislativo deverá pedir retificação no 

parágrafo terceiro do Art. 1°, pois não existe a Lei Federal n°123, e sim, é uma Lei Federal 

Complementar n°123. Também observou que no Art. 4º também deve ser complementado 

após a palavra “publicação”, onde traz a redação: “que o benefício previsto nessa Lei deve ser 

requerido pelos contribuintes em até 90 (noventa) dias após a sua publicação, publicação do 

quê? da Lei, da dívida tributária, ou do crédito. Como não havia nada mais a tratar, a Senhora 

Presidente encerrou a presente Sessão, convocando aos Senhores Vereadores para a próxima, 

que se realizará no dia 08 de agosto de 2017, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a 

Ata, esta, que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 
 


