
 

 

ATA 897 DA SESSÃO DO DIA 13 DE JUNHO DE 2011. 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e onze, reuniram-se os 

Senhores Vereadores em sessão plenária ordinária. Aberta a sessão a 

Senhora Presidente solicitou que a Vereadora Tanimar efetuasse a leitura 

da ata da sessão anterior, a qual foi lida e aprovada. Aberta a inscrição 

para a tribuna livre escreveu-se a vereadora Taniamar. A Senhora 

Presidente solicitou que a Vereadora Rosane Crespi efetuasse a leitura da 

pauta e da ordem do dia. Sendo ,PROJETO DE LEI N° 1.295 DE 06 DE 

JUNHO DE 2011. Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito 

Suplementar no valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais). 

Destinado a aquisição de pedras britadas para cascalhamento das estradas 

e dá outras providências. Encaminhado para as comissões. Indicação N° 

023/2011. De autoria da Vereadora Rúbia Dal’Maso que “ Sugere 

extensão de rede elétrica”. Encaminhado para as comissões. PROJETO DE 

LEI N° 1.293, DE 24 DE MAIO DE 2011. Dispõe Sobre a Dispensa da 

Incidência de Multas e Juros da Dívida Ativa no Município de Coxilha e dá 

outras providências. Aprovado.  PROJETO DE LEI N° 1.294, DE 06 DE 

JUNHO DE 2011. Autoriza a Suplementação de Dotação Orçamentária da 

Câmara Municipal de Vereadores e dá outras providências. Aprovado.  

Indicação N° 022/11. De autoria da Vereadora Rúbia Dalmaso que “Sugere 

reposição de abrigos”. Aprovado.   Pedido de informação n° 006/2011. De 

autoria da Vereadora Rosane da Silva da Silva. Aprovado.  A Senhora 

Presidente solicitou que a vereadora Taniamar ocupasse seu lugar na 

tribuna. A mesma iniciou cumprimentando a todos, e falou o motivo que 

não esteve presente na ultima sessão, pois a mesma foi em busca de 

recursos para o município em Brasília, a vereadora agradeceu a 

oportunidade, onde pode visitar os deputados federais, a mesma citou o 

nome dos deputados e também disse que teve a oportunidade de 

agradecer ao Deputado Vilso Covati, pela ajuda destinada ao município, 

pelo SSERCO, a mesma falou com a senadora Ana Mélia que acenou com a 

possibilidade de incluir emenda no orçamento da união destinado ao 

município. A vereadora falou que recebeu uma boa notícia em Brasília, 

que a verba para a Escola de Educação Infantil Tia Sila, e da Praça 

Municipal já foram liberadas através de emenda parlamentar pelo 



 

 

Deputado Buzato. A mesma destacou que considerando a expectativa da 

destinação das verbas acima referida, se a mesma gestão for encaminhada 

com sucesso por cada vereador, alem de satisfazer as despesas do 

mandato inteiro, ainda sobrariam cem mil reais para o município. A 

Vereadora disse que esteve no dia 10 na Assembléia em Porto Alegre 

onde conversou com o Deputado Gilma Sossela, que falou que há recursos 

para canalização de água ou riacho, a mesma pela manha repassou para o 

prefeito Rigo a notícia, também visitou o Dr. Basegio onde falou com seu 

assessor, sobre assuntos de interesse do município. Para finalizar a 

Vereadora deixou uma mensagem aos colegas vereadores, agradeceu e se 

retirou. Se mais assuntos a Senhora Presidente marcou a próxima sessão 

para dia 20 de junho de 2011 as 18:30 Hs e declarou encerrada a sessão. 


