
 

 

ATA N° 898 DA SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2011. 

 
Aos vinte 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 Taniamar efetuasse a leitura da ata da sessão anterior a qual foi lida e 

aprovada. Aberta a inscrição para a tribuna livre inscreveu-se o Vereador Valdemar. A 

Senhora Presidente solicitou que a Vereadora Rosane Crespi efetuasse a leitura da pauta 

e da ordem do dia. Sendo, Projeto de Lei N°001/2011, de 15 de Junho de 

2011.Reorganiza o quadro de cargos de funções do poder legislativo municipal e dá 

outras providências.Encaminhado para as comissões.Projeto de Lei N° 1.299, de 14 de 

Junho de 2011.Altera  e dá nova redação ao parág.5° do art.2° da lei 1.222/10, de 10 de 

setembro de 2010, que cria o conselho municipal de acompanhamento,controle social, 

comprovação e fiscalização dos recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da 

educação básica e valorização do magistério.Encaminhado para as comissões. Projeto 

de Lei N°1.269, de 26 de Janeiro de 2011.Autoriza o poder executivo a abrir um crédito 

especial no valor de R$124,36(cento e vinte quatro reais e trinta e seis centavos), 

destinado ao pagamento de multa da DARF/PASEP e INSS da Empresa D.A 

Engenharia  e Empreendimentos LTDA e dá outras providências.Aprovado.Projeto de 

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.Em 

discussão o Vereador Valdemar falou da importância da colocação de pedras brita no 

interior, mas o trabalho tem que ser bem feito,porque serão setenta e cinco mil reais 

jogados fora na sargeta, o mesmo disse que a quatro ou cinco anos atrás vinha brigando 

pela compra de um britador , pois o dinheiro investido ficaria no município, o vereador 

não é contra o projeto, pois as estradas tem que melhorar, porque estão em péssimas 

condições. O Vereador Antonio falou que concorda com o Vereador Valdemar , e que 

antes de colocar as pedras britas tem que ser feito um bom trabalho , porque senão em 

pouco tempo vai parar tudo na sargeta, o mesmo citou o exemplo das estradas do 

município de Ipiranga do Sul.que estão em ótimas condições.O mesmo concluiu 

dizendo que os agricultores merecem uma boa estrada.A Vereadora Rosane  Crespi 

também manifestou-se dizendo que está em pleno acordo com o Projeto e citou o 

exemplo das estradas do município de Gentil que mais parecem um asfalto, a mesma 

falou da importância de comprar um britador para o município.O projeto foi aprovado.A 

Indicação N°23/2011.De autoria da Vereadora Rúbia Mara Dal Maso que sugere 

extensão da rede elétrica.Aprovado.A Senhora Presidente solicitou que a Vereador 

Valdemar ocupasse seu espaço na tribuna.O mesmo iniciou cumprimentando a todos e 

falou que mais uma vez vem até a tribuna falar sobre a brigada militar, digo, municipal, 

pois é muito barulho e som alto na Av. e que é uma vergonha para o município desse 

tamanho acontecer tudo isso, o vereador pediu para a Senhora Presidente marcar uma 

reunião com a Brigada de Passo Fundo e falar com o comandante e o Prefeito, o mesmo 

disse que é urgentemente  que retirem a brigada ali de baixo, e que o município de Passo 



 

 

Fundo apesar do tamanho que tem, não tem tanto essa baderna e nem nos municípios 

vizinhos tem todo esse barulho nas avenidas, o vereador disse que as pessoas dos outros 

municípios pela avenida e pensar que não tem polícia, vereador e prefeito na cidade.A 

vereadora Taniamar pediu o uso da palavra e pediu ao vereador Valdemar se tinha 

crianças de menor junto, o mesmo respondeu que é tudo misturado, então a vereadora 

falou da importância de chamar o Conselho.O vereador Fernando se pronunciou 

dizendo que outra coisa que esta ficando absurdo é esses jovens sem habilitação 

andando de motocicleta com a descarga aberta de madrugada e cortam a corrente para 

dar um estouro, o vereador Valdemar  complementou que muitas motos nem 

documentos tem.O vereador Antonio pediu o uso da palavra e falou que é mais pura 

verdade o que o vereador Fernando falou e que não dá nem para conversar na rua direito 

de tanto barulho que as motocicletas fazem, o mesmo falou que esteve conversando com 

o Senhor que limpa do prédio do IP e comentaram sobre a quantidade de garrafas de 

bebidas na frente do prédio em Passo Fundo e que aqui em Coxilha também tem 

garrafas espalhadas na frente do campo, a vereadora Taniamar complementou dizendo 

que muitas vezes ela recolheu garrafas que estavam no chã. O vereador Antonio deu a 

idéia de que cada vinte e quatro horas se deslocar um brigadiano para ficar no município 

daí termina essa história de ser amigo de um e não poder criar inimizade, pois estão ali 

para trabalhar. O vereador Valdemar elogiou cada vinte e quatro horas, e pediu  que 

sejam tomadas as devidas providências o mais logo possível. Agradeçeu e se retirou.A 

senhora presidente disse que essa semana entrará em contato com a Brigada, Prefeito e 

Conselho Tutelar para marcar uma reunião, a mesma marcou a próxima sessão para o 

dia vinte e sete as dezoito horas e trinta minutos e declarou encerrada a sessão, da qual 

foi lavrada a seguinte ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes 

vereadores. 

 


