
 

 

 

 ATA N° 922 DA SESSÃO DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2011. 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro 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 para que a Vereadora Taniamar 

Webber Vicenzi, efetuasse a leitura da Ata da Sessão do dia 28 de Novembro de 

2011, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. A Presidente Rosane solicitou 

para que os Vereadores se inscrevessem para a Tribuna Livre onde o Vereador 

Miltom fez sua inscrição. A Presidente informou que nesta sessão não haveria 

Pauta do Dia e interrompeu a Sessão por alguns instantes para a assinatura dos 

Pareceres referente ao Projeto de Lei N° 1.321, de 10 de Novembro de 2011, 

onde a Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas registraram parecer favorável. Após a Presidente colocou o projeto 

1.321/11 em discussão, sendo que os Vereadores não fizeram uso da palavra. Em 

votação o Projeto 1.321/11 foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente 

colocou o Pedido de Indicação N° 035/11 de autoria do Vereador Valdemar 

Morello Seidler em discussão, onde o Vereador Antonio fez uso da palavra 

pedindo a Retificação indicação, onde o mesmo solicitou para substituir a 

palavra “escada” por “rampa”. A presidente solicitou para que o Vereador 

Miltom ocupasse seu espaço na Tribuna Livre, onde iniciou cumprimentando a 

todos. O Vereador disse que Coxilha agora além de Passo Fundo também é a 

Capital dos Buracos, pois nossas ruas e avenidas estão em péssimas condições 

de tráfego e que em algumas situações temos que transitar na contra mão. 

Segundo ele é vergonhoso para o município chegar até a esse ponto e pede 

providências para que se tome alguma atitude em relação a este problema. A 

Vereadora Rosane Bassegio Crespi pediu o uso da palavra e comentou sobre 

uma verba destinada a reforma do ginásio municipal e outra para a pavimentação 

das ruas do município que segundo o prefeito não estaria perdida, mas a 

Vereadora disse que estas verbas foram perdidas por falta de Projetos e que 

Coxilha vai infelizmente continuar perdendo mais verbas por falta de 

competência das pessoas destinadas para este trabalho. O Vereador Miltom 

continuando falou que o Município de Coxilha tem convênio com uma pessoa só 

para elaboração de projetos onde o município esta perdendo pois ele está sendo 

pago para isso.O Vereador ainda salientou que em sessões anteriores foi falado 

sobre o pedido de providências que foram solicitadas para o DAER e que até 

agora nada foi feito, o Vereador lamenta esta situação e disse que esta sendo 

uma vergonha para o município.O Vereador agradeceu a todos encerrando seu 

espaço nesta sessão.A Presidente continuou a sessão agradecendo a presença dos 

que se faziam presentes na sessão bem como o Sr.Júlio Gerente do Sicredi ,Sr. 

Ildo Orth, Sr. Mário e esposa e a Fisioterapeuta Silvana. A Presidente declarou 



 

 

encerrada a sessão deste dia marcando a próxima para o dia doze de dezembro 

de dois mil e onze às dezoito horas e trinta minutos, da qual foi lavrada ata esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos presentes vereadores: 

 


