
 

 

ATA N°916 DA SESSÃO DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2011. 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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, da qual 

foi lida e aprovada. A Presidente Rosane solicitou para que os Vereadores fizessem suas 

inscrições para a Tribuna Livre, onde o Vereador Valdemar, o Vereador Miltom e o 

Vereador Antonio se inscreveram. A Presidente Rosane solicitou para que a Vereadora 

Rosane Bassegio Crespi fizesse a leitura da Pauta da qual havia o Projeto de Lei 

N°1.316 de 11 de Outubro de 2011.Autoriza o Poder Executivo a suplementar 

dotações orçamentárias no valor de R$969.050,00(novecentos e sessenta e nove mil e 

cinqüenta reais), destinado a reforço de dotações e dá outras providências.Projeto de 

Lei N°1.317 de 14 de outubro de 2011.Autoriza a contratação de serviços 

especializados no âmbito do SUS a serem ofertados à população Coxilhense e dá outras 

providências. A Presidente Rosane encaminhou o Projeto 1.316 de 11 de outubro 

2011para as comissões interrompendo por alguns instantes a sessão. Reaberta a sessão a 

Presidente Rosane solicitou que a Vereadora Rosane Bassegio Crespi viesse a ler os 

pareceres sobre o Projeto 1.316 de 2011 sendo que a Comissão Geral de Pareceres 

sugeriu emenda a este Projeto para adequar a proposição a melhor técnica legislativa. 

Após lidos os pareceres a Presidente Rosane colocou o Projeto em discussão e em 

seguida para votação sendo aprovado com unanimidade.A presidente Rosane solicitou 

que o Vereador Valdemar ocupasse seu espaço na Tribuna que Inicialmente 

cumprimentou a todos e sugeriu que a Presidente Rosane conversar com o Coronel Cruz 

sobre a situação em que se encontra Coxilha hoje em relação a baderna nas 

ruas,principalmente nos finais de semana e a noite.Desabafou que já não agüenta mais 

tanto barulho de motocicletas e que muitas vezes estas pessoas nem se quer dispõe de 

habilitação.Ainda fez a seguinte pergunta: Se acontecer algum acidente com alguma 

pessoa quem será o responsável? O Vereador pediu o apoio de seus colegas Vereadores 

para tentar solucionar este problema e pediu que ficasse registrado para que no futuro se 

acontecer alguma coisa teremos documentado a preocupação dos Vereadores deste 

município. O vereador continuando se prontificou caso não haja nem uma solução para 

dar início a um abaixo assinado neste município para que se tome as providências 

cabíveis. Também convidou aos interessados irem até sua residência para que venham a 

presenciar estes fatos caso não acreditem no que está acontecendo.O Vereador Fernando 

aproveitando o momento também confirmou estes acontecimentos dizendo não 

conseguir dormir às vezes por conta de tanto barulho de motos e som alto e apoiou a 

atitude do Vereador Valdemar.A Vereadora Rosane Bassegio Crespi também se 

manifestou dizendo que conversou com a Promotora responsável pelo Conselho Tutelar 

a qual não tem informação destes problemas em Coxilha e que para ela este Município é 

um dos que possuem menor índice de problemas.A Presidente Rosane solicitou que o 

Vereador Miltom ocupasse seu espaço na Tribuna onde iniciou falando sobre a 

precariedade do transporte em Coxilha.Segundo ele os ônibus estão em pécimas 

condições, as vãs se deslocam super lotadas às vezes com até 35 passageiros, e que 



 

 

temos um Secretário da Assistência Social que está fazendo o trabalho de motorista, 

onde seria desvio de função.Também salientou que um dos ônibus tem que ser fechado 

com uma soga. Esse dinheiro é público e é nosso, mas ninguém sabe para onde vai e 

que cada um faz o que quer sem problema algum não respeitando suas funções e que 

daqui alguns dias até os Vereadores vão dirigir patrola em nossa cidade.A Presidente 

Rosane solicitou que o Vereador Antonio ocupasse seu espaço na Tribuna,o mesmo 

dispensou o espaço e agradeceu deixando o momento para outra oportunidade.A 

Senhora Presidente declarou encerrada a sessão deste dia  agradecendo a presença de 

todos marcando a próxima sessão para o dia trinta e um de outubro de dois mil e onze às 

dezoito horas e trinta minutos, da qual foi lavrada  a seguinte ata, que após lida e 

aprovada será assinada pelos presentes vereadores: 


