
 

 

ATA 901 DA SESSÃO DO DIA 11 DE JULHO DE 2011. 

 

Aos onze dias do mês de julho 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, se inscreveram os vereadores Milton 

Amarante e 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° 1.302, DE 22 DE 

JUNHO DE 2011. Inclui nova meta no PPA - Plano Plurianual e na LDO – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigentes e da outras providencias. Encaminhado para as comissões. 

INDICAÇÃO N°025/11. De autoria da Vereadora Taniamar Webber Vicenzi, que “Sugere, a 

instalação de climatizadores na escola de Municipal de Educação infantil Tia Sila”. 

Encaminhado para as comissões. INDICAÇÃO N°26/11. De autoria da Vereadora 

Taniamar Webber Vicenzi, que “Sugere a instalação de iluminação pública na Rua Franklin 

Nunes da Silva”. Encaminhado para as comissões. PROJETO DE LEI N°1.297 DE 07 DE 

JUNHO DE 2011. Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais). Destinado a reforma do Ginásio Poliesportivo Municipal e 

dá outras providências. Em discussão o Vereador Milton Amarante falou que a cada 

quatro anos a Prefeitura investe sessenta mil reais no ginásio só que não cuidam, o 

mesmo falou da qualidade do primeiro assoalho que foi colocado e que se terminou pela 

falta de cuidado, e fez uma interrogação de até quando vai ser assim, pois é dinheiro do 

povo sendo jogado fora. A Vereadora Taniamar se pronunciou falando das más condições 

do ginásio, e que podem aprovar o projeto, mas tem que ser colocado algumas condições. 

A Vereadora Rúbia disse que é favorável ao projeto, pois é necessária a reforma do 

ginásio, a mesma disse que esteve acompanhando o grupo da terceira idade em outros 

lugares onde os ginásios são um capricho, a Vereadora também falou sobre a importância 

de reformar os banheiros. O Vereador Valdemar se manifestou falando da importância de 

fazer uma análise na ventilação  do assoalho e de colocar tabuão de primeira qualidade, e 

urgentemente convocar o Senhor Prefeito para que coloque uma pessoa com capacidade 

para cuidar da limpeza do ginásio, pois só se houve reclamações. O Vereador Antonio se 

pronunciou falando que fazem mais de 16 anos que foi feito a ultima reforma e que desde 

a primeira vez que foi lavado de água jogada o assoalho estragou, o mesmo destacou a 

falta de cuidado, não sabendo se sessenta mil consegui fazer a reforma. A Vereadora 



 

 

Rosane Crespi também se manifestou dizendo que concorda com os colegas Vereadores, 

e que a melhor coisa seria comprar uma enceradeira e limpar corretamente o assoalho, a 

mesma falou das más condições dos banheiros, arquibancadas e cozinha, dizendo que os 

sessenta mil reais não chegam para fazer a reforma. A Vereadora Taniamar falou da 

importância de retirar os banheiros ali da frente e de o Prefeito e o Engenheiro virem 

discutir o projeto. A Senhora Presidente se manifestou dizendo que o responsável por 

cuidar o ginásio que foi aprovado pelos Vereadores, esta em todos os lugares menos no 

ginásio onde foi contratado para trabalhar, e que sabe de fonte segura que vão chamar a 

RBS para mostrar a situação precária do ginásio. O Vereador Valdemar pediu Vista do 

projeto, o qual foi aceito pela presidente. Pedido de Vista do Verº Valdemar Seidler. 

PROJETO DE LEI N° 1.298, DE 13 DE JUNHO DE 2011. Autoriza o Poder Executivo a abrir 

um Crédito Especial no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), destinado à 

avaliação de Bens Imóveis (terrenos e edificações) localizados na área industrial e outras e 

dá outras providências. Aprovado.  PROJETO DE LEI N°1.300, DE 20 DE JUNHO DE 2011. 

Altera e dá nova redação ao art. 32 da Lei 1.275, de 11 de maio de 2011, que dispõe sobre 

a Política do Meio Ambiente do Município de Coxilha. Aprovado. INDICAÇÃO N° 024/11. 

De autoria de todos os vereadores que “Sugere, que determine á Secretária a quem 

competir, a construção de dois Quebra-molas na Rua Marcos dos Santos”.  Aprovado.  A 

Senhora Presidente solicitou que a Vereadora Taniamar ocupasse seu espaço na tribuna. 

A mesma iniciou cumprimentando a todos e falou da indicação que colocou na pauta do 

dia e convidou os colegas Vereadores para irem ate a Escolinha de Educação Infantil para 

verem o frio que é lá dentro, por isso a Vereadora esta pedindo a instalação de 

climatizadores, pois quando são ligados os aquecedores cai a chave. A mesma disse que 

conta com o apoio dos colegas, pois essa indicação só trás benefícios as crianças e para os 

professores que já estão ficando doentes. A Vereadora também falou da segunda 

indicação onde pede a instalação de iluminação pública na Rua Franklin Nunes da Silva, 

pois já escutou reclamações dos moradores, que há postes na rua só faltam às lâmpadas, 

sendo que os moradores estão pagando a taxa. Agradeceu e se retirou. A Senhora 

Presidente solicitou que o Vereador Milton Amarante ocupasse seu espaço na tribuna. O 

mesmo iniciou cumprimentando a todos e falou que a mais de anos o dono de um 

cerraria esta lidando para se instalar no município e o funcionário Gilson disse que falta 

isso e aquilo e também falta Vontade dos Vereadores, sendo isso que ele reportou ao 

Vereador na festa. O Vereador também falou da demora da liberação dos terrenos da 

família Basegio e sobre a Secretaria do Meio Ambiente, pois as pessoas querem derrubar 



 

 

um pinheiro que esta caindo em cima da casa e não conseguem, porque tem que falar 

com não sei quem e não sai nada, o mesmo fez a interrogação se Secretario da Assistência 

Social pode dirigir ônibus, e onde esta a lei do município, pois isso não é permitido, não 

pode acontecer, o vereador falou dos caminhões que tem dois com o motor estourado e 

vazando óleo. O Vereador Valdemar pediu o uso da palavra e se pronunciou dizendo que 

concorda com o Vereador Milton e que já foi procurado pelo pessoal de cerraria, e que 

tenham a cara de pau e digam que não tem como virem instalar-se no município e disse 

que é um crime o que fizeram com os caminhões, tudo isso é dinheiro desperdiçado pelo 

mau cuidado. A Vereadora Taniamar também se pronunciou dizendo que quem esta no 

comando deve ter visão, a mesma falou que seria importante convidar essa pessoa que 

falou que falta vontade dos Vereadores para a instalação da cerraria para conversarem 

sobre o assunto, pois a mesma disse não ter conhecimento sobre o assunto e destacou a 

importância de chamar o Prefeito e o dono da Cerraria para conversarem. A Vereadora 

Rosane Crespi também se manifestou dizendo que cada um administra o trabalho como 

administra seus bens e em relação aos caminhões é dinheiro público que esta sendo 

desperdiçando. A mesma falou sobre os terrenos da sua família, que na época que era 

presidente foi procurada, pois faltava por o nome da rua, mas agora não sabe o que falta, 

já que muitas pessoas estão aguardando a liberação dos terrenos. A Vereadora Taniamar 

fez a interrogação do que está faltando para a liberação dos terrenos e o Vereador Milton 

respondeu que fala a parte ambiental, e que as pessoas estão reclamando da falta de 

calçamento e placas indicativas com o nome das ruas da cidade. As Vereadoras Rosane 

Crespi e Taniamar falaram que já foram colocadas indicações para a colocação das placas. 

O Vereador Milton falou das máquinas do município que estão na chuva e no sol, sendo 

que foram pagos quinhentos mil reais por algumas máquinas, tudo isso é dinheiro jogado 

fora, e as crianças da creche passando frio, sendo que a mesma foi mal planejada. A 

Vereadora Taniamar falou que a escolinha não foi planejada para a quantidade de 

crianças que esta hoje, e que depois que fazerem a creche nova podem ocupar a 

escolinha para atenderem as crianças com necessidades especiais, pois tem a rampa. O 

Vereador Milton disse que todos têm que chamar o Senhor Prefeito e falar que assim não 

da mais. O Vereador Valdemar disse que se preocupa ao olhar as garagens caindo, sendo 

que é só trocar meia dúzia de eucalipto e que se o mês de agosto for chuvoso as estradas 

vão se terminar. O Vereador Fernando falou que além de prejudicar o transporte escolar 

as, mas condições das estradas prejudicam a produção de leite. O Vereador Milton falou 

da falta de vontade e de visão do Prefeito e dos Secretários, o mesmo concluiu dizendo 



 

 

que o Prefeito tem que se preocupar com o bem estar das pessoas do Município. 

Agradeceu e se retirou. A Senhora Presidente complementou o que o Vereador Milton 

falou, dizendo que nem tudo é culpa do Prefeito e dos Secretários, mas também dos 

Vereadores, e que ela sempre teve a mesma posição dentro dessa casa e que não é 

porque ela está sendo beneficiada hoje ou amanha que ela vai mudar de posição, a 

mesma falou que tinha gente que fazia oposição e hoje é Secretário, e fez a interrogação 

de quando um Secretario vai contra o Prefeito, e disse que já se passaram dois anos e se 

os colegas querem se canditar e se eleger novamente façam um trabalho melhor, pois o 

município esta em situação de calamidade, e que não vê ninguém falar algo de bom do 

Município, a não ser da saúde que esta sendo bem atendida, e concluiu dizendo que esta 

na hora de chamar o Prefeito e falar que as coisas precisam mudar. Sem mais assuntos a 

Senhora Presidente marcou a próxima sessão para o dia dezoito de julho as dezoito horas 

e trinta minutos e declarou encerrada a sessão. 


