
 

 

ATA N°920 DA SESSÃO DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2011. 

Aos vinte três dias do mês de novembro de dois mil e onze, às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Aberta a 

Sessão a Senhora Presidente solicitou que a Vereadora Taniamar Webber Vicenzi, 

efetuasse a leitura da ata da sessão anterior da qual foi lida e aprovada por unanimidade. 

A Presidente solicitou para que a Vereadora Rosane Bassegio Crespi lesse a Pauta e a 

Ordem do Dia sendo o Projeto de Lei N°1.321, de 10 de Novembro de 2011. Que 

autoriza o poder executivo a alterar o art.2° da lei 1.240 de 24 de Novembro de 2010 e 

respectiva cláusula do contrato N° 146/10, que tange prazo mínimo de Construção e dá 

outras providências. Encaminhado para as comissões. Projeto de Lei N°1.323, de 21 de 

Novembro de 2011. Inclui nova meta do PPA- Plano Plurianual e na LDO- Lei e 

Diretrizes Orçamentárias vigentes e dá outras providências. Encaminhado para as 

comissões. Projeto de Lei N° 1.324, de 21 de Novembro de 2011. Autoriza o Poder 

Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$4.200,00(quatro mil e duzentos 

reais), destinado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores não processados na 

época própria referente aos Serviços Técnicos de levantamento topográfico da área 

urbana do município de Coxilha e dá outras providências. Encaminhado para as 

comissões. Projeto de Lei N° 1.325, de 21 de Novembro de 2011. Inclui nova meta do 

PPA – Plano Plurianual e na LDO- Lei de Diretrizes orçamentárias vigentes e dá outras 

providências. Encaminhado para as comissões. Projeto de lei N° 1.326, de 21 de 

Novembro de 2011. Autoriza o Poder Executivo a Firmar termo de Comodato com a 

Mitra Diocesana de Passo Fundo, visando auxílio financeiro para a Construção de 

Centro Comunitário da Capela São João Batista do Município de Coxilha e abertura de 

um crédito no valor de R$ 50,000,00(cinqüenta mil reais) e dá outras providências. 

Encaminhado para as comissões. Projeto de Lei N°1.327, de 22 de Novembro de 

2011. Autoriza o Poder Executivo a suplementar no Orçamento vigente o valor de R$ 

7.000,00(sete mil reais), destinado ao reforço de Dotação Orçamentária da Câmara de 

Vereadores do Município e dá outras providências. Encaminhado para as comissões. 

Após lido os pareceres deste projeto, ao qual foi favorável, encaminhado para votação e 

aprovado por unanimidade.Projeto de Lei N°1.322, de 16 de Novembro de 

2011.Aprovado.Pedido de Informação 018/11 de autoria da Vereadora Rosane Fátima 

da Silva da Silva.Aprovado.Pedido de Indicação 034/11 de autoria da Vereadora 

Taniamar Webber Vicenzi. Aprovado. A Presidente solicitou aos Vereadores que 

efetuassem suas inscrições para a Tribuna Livre no qual não houve inscritos. A 

Presidente Rosane solicitou para que a Vereadora Rosane Bassegio Crespi que efetuasse 

a leitura do edital de abertura da reeleição da nova mesa diretora 2011 e vem tornar 

público que estão abertas as inscrições a partir do dia 23 de Novembro de 2011 e será 

realizada no dia 19 de dezembro de 2011, após a sessão deste dia. Não tendo mais 

assuntos para esta sessão a Presidente declarou encerrada a sessão marcando a próxima 

para o dia vinte e oito de novembro de 2011 às dezoito horas e trinta minutos, da qual 

foi lavrada ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes vereadores.  


