
 

 

ATA N° 894 DA SESSÃO DO DIA 23 DE MAIO DE 2011. 

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e onze, às dezessete 

horas e vinte minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores em sessão 

plenária ordinária. Aberta a sessão a Senhora Presidente solicitou que a 

vereadora Taniamar efetuasse a leitura da ata da sessão anterior, a qual 

foi lida e aprovada. Aberta as inscrições para a tribuna livre, se 

inscreveram os Vereadores Armando Pires, Milton Amarante e Rosane 

Crespi. A Senhora Presidente solicitou que a Vereadora Rosane Crespi 

efetuasse a leitura da Pauta e da Ordem do Dia. Sendo, Pedido de 

informação n° 005/2011. De Autoria do ver° Milton dos Santos Amarante. 

Encaminhado para as comissões. PROJETO DE LEI N° 1.291, DE 06 DE 

MAIO DE 2011. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento 

junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES, através do Banco do Brasil S.A, na qualidade de mandatário e a 

oferecer garantias e dá outras providências correlatas.  Aprovado. A 

Senhora Presidente solicitou que a Vereadora Rosane Crespi ocupasse seu 

lugar na tribuna, a mesma falou da sua participação na Associação das 

Câmaras de Vereadores da Produção, onde esteve representando o 

município, ficando com o cargo da tesouraria, a mesma comentou as 

atividades desenvolvidas pela associação que abrange 21 municípios, as 

reuniões serão bimestrais e cada vez em um município, a vereadora 

convidou todos os colegas vereadores para participarem e pediu a opinião 

dos mesmos caso queiram sugerir alguma modificação. A vereadora falou 

que na convenção do PP recebeu a visita dos assessores do deputado 

Covati, que destinou uma verba de sem mil reais para a conclusão do 

Centro Social do SSERCO, a mesma fez um comentário sobre a casa 

branca, que será considera um dos pontos turísticos de Coxilha e de toda 

região. A Vereadora agradeceu e se retirou. A Senhora Presidente solicitou 

que o Vereador Armando ocupasse seu lugar na tribuna, o mesmo iniciou 

cumprimentando a todos e falou da vaga de suplente de Vereador que 

assumiu no lugar do então Secretario do Meio Ambiente João Nildo, o 

mesmo disse que espera que tudo caminhe para o bem estar do povo de 

Coxilha, o Vereador desejou que viessem mais pessoas e indústrias para o 

município, e que é totalmente favorável a restauração da Casa branca, 



 

 

pois conhece a casa branca a cinquenta e dois anos, e que o povo, os 

vereadores e o prefeito vão apoiar este projeto. 

Agradeceu e se retirou. A Senhora Presidente solicitou que o Vereador 

Milton Amarante ocupasse seu lugar na tribuna. O mesmo iniciou 

cumprimentando a todos, e falou da necessidade de fazer um abrigo na 

encruzilhada Mello, para as pessoas que morram no Rincão das Quinas, 

pois muitos não têm veículos para se deslocarem até Passo Fundo e ficam 

esperando o ônibus no mal tempo, o mesmo pediu para o prefeito tomar 

as devidas providências, também falou que é favorável ao restauramento 

da casa branca. O mesmo comentou sobre a construção de um museu em 

Coxilha, para resgatar a história do município. A vereadora Taniamar se 

manifestou dizendo que ela e a vereadora Rosane no ano passado 

colocaram uma indicação, para que fosse criado um museu onde é o 

prédio da Brigada Militar. A Vereadora Rosane Crespi também se 

manifestou dizendo que outros municípios estão assumindo a viação 

férrea, e Coxilha também poderia assumir, pois é um lugar que poderia se 

transformar em museu. O vereador Antonio também se manifestou 

falando sobre o prédio da viação férrea, pois nesse local poderiam 

acontecer feiras, e complementou falando que deixar esse local cair é 

deixar cair a história do município, o vereador também falou da 

importância da casa branca para o município. O vereador Milton 

agradeceu a presença de todos os presidentes das comunidades e se 

retirou. A Senhora Presidente marcou a próxima sessão para o dia 30 de 

maio as 18:30 mim, e declarou encerrada a sessão. 

 

 


