
 

 

ATA N°. 1221 DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

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

minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores, exceto, o Vereador Gelso Negri, 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 1.220 de dezenove de dezembro de dois mil e dezessete, que depois de lida 

e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime.  Nas Comunicações e Convites, a 

Senhora Presidente salientou que era a última Sessão do Ano, pedindo aos Senhores que 

organizassem seus materiais, pois é chegada a hora de organizar nossas gavetas, assim como 

nossos pensamentos, metas. Reavaliar o ano que passou, os erros e acertos, para que 2018 seja 

mais próspero. Ainda, efetuou a leitura do resumo das matérias que tramitaram no Legislativo 

no ano de 2017. Em seguida, a Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o 

Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso solicitou inscrição. Prosseguindo, como não havia 

matéria para Pauta do Dia, a Senhora Presidente passou à Eleição da Mesa Diretora para o 

ano de 2018, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores 

que efetuasse a leitura da Chapa Única protocolada, onde ficou composta da seguinte 

maneira: Presidente: Vereador Tiago Souza Amarante (PSB); Vice-Presidente: Pedro Simão 

de Oliveira Flores (PTB); 1ª Secretária: Débora Fátima França (PMDB); 2ª Secretária: Rosane 

Fátima da Silva (PSDB).  Em seguida, a Senhora Presidente passou a votação da Chapa 

Única, chamando em ordem alfabética os Vereadores para proferirem o voto, onde foram 08 

(oito) votos Favoráveis, Unanimidade dos Vereadores presentes à Chapa. A Senhora 

Presidente anunciou o resultado da votação, e deu posse ao novo Presidente eleito do 

Legislativo, Vereador Tiago Souza Amarante, para o ano de 2018. Também, foi definida 

as Comissões Permanentes para o Exercício de 2018, com os seguintes Membros: 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: PRESIDENTE: Débora Fátima França 

(PMDB); MEMBRO: Pedro Simão de Oliveira Flores (PTB); RELATOR: Gelso Negri 

(PSDB). Comissão Geral de Pareceres: PRESIDENTE: Jorge Luiz Assumpção Pedroso 

(PPS); MEMBRO: Tiago Souza Amarante (PSB); RELATOR: Rosane Fátima da Silva 

(PSDB). Comissão de Obras Públicas e Nomenclatura de Ruas: PRESIDENTE: Marcelo 

de Oliveira (PP); MEMBRO: Gilberto Maier Fernandes (PPS); RELATOR: André Luiz 

Daré (PDT). A Senhora Presidente mencionou que conforme Emenda à Lei Orgânica do 

Município n°003/2009, o Recesso será de 1º de janeiro a 15 de fevereiro, diante disso será 

eleita uma Comissão Representativa, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a 

leitura dos membros que a compõe. Inicialmente o Primeiro Secretário citou o Art. 47 do 

Regimento Interno e Art. 32 da Lei Orgânica que dispõe a composição da Comissão 



 

 

Representativa, que ficou composta da seguinte maneira: Titulares: Mesa Diretora: 

Presidente: Tiago Souza Amarante (PSB); Vice-Presidente: Pedro Simão de Oliveira Flores 

(PTB); 1ª Secretária: Débora Fátima França (PMDB); 2ª Secretária: Rosane Fátima da Silva 

(PSDB). Suplentes: Vereador André Luiz Daré; Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso; 

Vereador Gelso Negri. Mais dois Vereadores: Vereador Gilberto Maier Fernandes e 

Vereador Marcelo de Oliveira. Prosseguindo, a Senhora Presidente passou a Ordem do Dia, 

colocando em discussão o Projeto de Lei n° 1.773/2017, onde as Comissões Emitiram 

Parecer Favorável. O Vereador Jorge Assumpção Pedroso ponderou que não é favorável ao 

Projeto, embora o Parecer quanto a constitucionalidade seja Favorável, porém, como 

Vereador e Coxilhense sente a obrigação de analisar melhor esse Projeto, que além de 

diversas incorreções ortográficas, citando alguns pontos, como por exemplo, estipular o 

tempo de habitação dos Auxílios previstos no Projeto, quanto às pessoas que “estão em 

passagem no Município”, pois com a Aprovação desse Projeto, estarão criando direitos que 

poderão ser desfavorável ao Município. Também questionou o termo usado no Art. 21, alínea 

a “reprodução social”, se é o termo adequado a ser usado. Em votação, o Projeto foi 

Aprovado por 05 (cinco) votos Favoráveis e 02 (dois) contrários dos Vereadores Jorge Luiz 

Assumpção Pedroso e Gilberto Maier Fernandes. Em seguida passou à discussão o Pedido de 

Providência n°029/2017, não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Após, a Senhora Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador 

Jorge Luiz Assumpção Pedroso que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, 

ponderando que no ano de 2017 obteve um grande aprendizado no Legislativo, mudou a 

percepção que tinha inicialmente, salientando que para observar melhor as situações devemos 

nos afastar, pois quem muito próximo olha pouco enxerga. Relatou que se dedicou mais a área 

jurídica, concluiu o Ensino Superior, aprovação no exame da Ordem dos Advogados. Ainda, 

questionou aos Vereadores o que irão fazer no Legislativo, serão apenas mais um, ou irão 

fazer a diferença, pois antes de serem políticos com siglas partidárias diferentes, moram na 

mesma cidade, são “irmãos”, é preciso evoluir, mudar, diferentemente dos Vereadores mais 

antigos, com mentalidade contrária a tudo, resistente a mudanças. E, parabenizou e agradeceu 

ao Prefeito Municipal pelo trabalho que vem desenvolvendo, citando como exemplo, o 

transporte que disponibilizou aos trabalhadores que necessitam ir a Passo Fundo no turno da 

noite. O Vereador também agradeceu aos Vereadores, e parabenizou ao novo Presidente, 

Tiago, ressaltando que irá realizar um excelente trabalho na Casa, pois possui uma das 

melhores qualidades, a humildade. Como não havia mais nada a ser tratado, a Senhora 

Presidente, encerrou a presente Sessão, e por ser a última Sessão do ano, com Recesso de 1º 

de janeiro a 15 de fevereiro, salientou que o novo Presidente enviará ofício de convocação 

com a data e horário da próxima Sessão para o ano de 2018, da qual foi lavrada a Ata, esta, 



 

 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: Tiago Souza Amarante, 

Jorge Luiz Assumpção Pedroso, André Luiz Daré, Gilberto Maier Fernandes, Débora Fátima 

França, Marcelo de Oliveira, Rosane Fátima da Silva, Pedro Simão de Oliveira Flores. 

“Atesto sob as penas da Lei, que a presente Ata é cópia fiel, extraída do Livro de Atas das 

Sessões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de 

Coxilha, a folhas 65 v e 66 a 67 v.” 

 

 


