
 

 

 

ATA N° 925 DA SESSÃO DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011. 

 

Aos vinte e seis 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 efetuar a leitura da ata da Sessão N°924 do dia 19 de Dezembro de 

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

para que os Vereadores efetuassem suas inscrições para a Tribuna Livre, onde os 

Vereadores Miltom, João Nildo e Vereador Antonio efetuaram suas inscrições. 

Após a Presidente solicitou para que a Vereadora Rosane Bassegio Crespi 

efetuasse a leitura da Pauta do Dia sendo o Projeto de Lei N°1.336, de 26 de 

Dezembro de 2011. Autoriza o Poder executivo a abrir um crédito especial no 

valor de R$7.100,00(sete mil e cem reais, destinado à Regularização de 

benefícios Previdênciários (Salário Família), e dá outras providências. Para 

votação nesta Sessão onde todos os Vereadores concordaram. Projeto de Lei 

N°1337, de 26 de Dezembro de 2011. Fica o Poder Executivo autorizado a 

firmar Termo de Prestação de Serviço entre a Prefeitura Municipal de Coxilha e 

ANGELS Abrigo de Idosos Ltda de Passo Fundo-RS e dá outras providências. 

Encaminhado para as comissões. Projeto de Lei N°1.338, de 26 de Dezembro 

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

Diretrizes Orçamentárias vigentes e dá outras providências. Para votação nesta 

Sessão onde todos os Vereadores concordaram. Projeto de Lei N°1.339, de 26 

de Dezembro de 2011. Autoriza o Poder Executivo a complementar o Auxílio 

Financeiro à Mitra Arquidiocesana de Passo Fundo, visando a construção do 

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

aberttura de um crédito especial no valor de R$52.000,00(cinqüenta e dois mil 

reais) e dá outras providências. Para votação nesta Sessão. Projeto de Lei 

N°1.340, de 26 de Dezembro de 2011. Inclui nova meta do PPA- Plano 

Plurianual e na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes e dá outras 

providências. Em votação nesta Sessão, onde todos os Vereadores concordaram. 

Projeto de Lei N°1.341, de 26 de Dezembro de 2011. Autoriza o Poder 

Executivo a conceder auxílios financeiros e ou dar materiais de construção as 

comunidades do interior do Município até o valor total de 52.000,00(cinqüenta e 

dois mil reais) e abrir crédito especial e dá outras providências. Em votação 

nesta Sessão, onde todos concordaram. Projeto de Lei N° 1.342, de 26 de 

Dezembro de 2011. Autoriza o Poder executivo a abrir no Orçamento 

Municipal de 2011 um crédito suplementar no valor de 15.070,00(quinze mil e 

setenta reais) destinado ao reforço de dotação orçamentária e dá outras 

providências. Em votação nesta Sessão, onde todos concordaram. Projeto de 

Lei N°1.343, de 26 de Dezembro de 2011. Concede isenção do imposto sobre 



 

 

serviço de qualquer natureza –ISS às empresas produtoras de sementes 

instaladas e/ou as que vierem se instalar no Município de Coxilha-RS. 

Encaminhado para as Comissões. Projeto de Lei N°1.344, de 26 de Dezembro 

de 2011. Inclui nova meta do PPA- Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes e 

dá outras providências. Em votação nesta Sessão. Projeto de Lei N°1.345, de 26 

de Dezembro de 2011. Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial 

no valor de 3.000,00( três mil reais), destinado à Contrapartida da Conclusão da 

Construção do Centro social do SSERCO e dá outras providências. Em votação 

nesta Sessão onde todos os Vereadores concordaram. Projeto de Lei N°1.346, 

de 26 de Dezembro de 2011. Autoriza o Poder Executivo a adquirir e doar áreas 

de terra até 10 há ( dez hectares) no Município de Coxilha para fins de incentivo 

à instalação de indústria, comércio e prestação de serviços e dá outras 

providências. Encaminhado para as Comissões. Pedido de Indicação N°037/11. 

De autoria da Vereadora Rosane Bassegio Crespi.Sugere ao Poder Executivo 

Municipal, a perfuração de um poço artesiano na Transbasiliana.Em votação 

nesta Sessão. Após a Presidente interrompeu a Sessão por alguns instantes para a 

assinatura dos Pareceres. Reaberta a Sessão a Senhora Presidente solicitou para a 

Vereadora Rosane Bassegio Crespi efetuar a leitura das Chapas inscritas para a 

eleição da Mesa Diretora 2012, sendo que na Chapa 01 estavam inscritos para 

presidente: Taniamar Webber Vicenzi, Vice-Presidente: Fernando de 

Albuquerque, 1°Secretária: Rúbia Mara Dal´Maso e 2°Secretário: Armando 

Pires. Chapa 02 Presidente: João Nildo Borba Teixeira, Vice-Presidente: 

Valdemar Morello Seidler, 1° Secretária: Rosane Fatima da Silva da Silva e 

2°Secretária: Rosane Bassegio Crespi. Após a Presidente solicitou para que os 

presentes Vereadores votassem nominalmente onde a votação iniciou com o 

Vereador Antonio que votou na Chapa 01; Vereador Fernando que votou na 

Chapa 01; Vereador Miltom votou na Chapa 02; Vereador João Nildo Chapa 02; 

Vereadora Rúbia Chapa 01; Vereadora Tânia Chapa 01; Vereadora Rosane Silva 

da Silva Chapa 02; Rosane Bassegio Crespi Chapa02. Restando um empate entre 

as chapas e como critério de desempate deu-se  pela escolha do Presidente  mais 

idoso, sendo que o Candidato a Presidente da Chapa 02 apresentou idade maior 

que a Candidata a  Presidente da Chapa 01.Com isso, a Presidente proclamou 

que o Presidente para o ano de 2012 João Nildo Borba Teixeira. Após a 

Presidente solicitou para que a Vereadora Rosane Bassegio Crespi efetuasse a 

leitura dos pareceres referente ao Projeto 1.331/11, sendo que a Comissão Geral 

de Pareceres e Comissão de Orçamento e Tomada de Contas foram favoráveis a 

este Projeto. Em discussão não foi feito uso da palavra. Em votação Aprovado. 

Projeto 1.334/11, onde a Comissão Geral de Pareceres e Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas foram favoráveis a este Projeto. Em discussão 

os Vereadores não fizeram o uso da palavra. Em votação foi Aprovado. Projeto 

1.336/11, onde as Comissões Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas registraram parecer favorável a este projeto. Em discussão os 



 

 

Vereadores não fizeram o uso da palavra e em votação foi Aprovado. Projeto 

1.338/11. Em discussão os Vereadores não fizeram uso da palavra e em votação 

foi Aprovado. Projeto 1.339/11. Em discussão os Vereadores não fizeram o uso 

da palavra. Em votação foi Aprovado. Projeto 1.340/11. Em discussão os 

vereadores não fizeram o uso da palavra e em votação Aprovado. Projeto 

1.341/11. Em discussão os Vereadores não fizeram o uso da palavra e em 

votação Aprovado. Projeto 1.342/11. Em discussão os Vereadores não fizeram o 

uso da palavra e em votação foi Aprovado. Projeto 1.344/11. Em discussão 

Vereadores não fizeram o uso da palavra. Em votação foi Aprovado. Projeto 

1.345/11 em discussão a Vereadora Rosane Bassegio Crespi fez o uso da palavra 

e dizendo ser favorável a este Projeto e parabenizou a equipe do SSERCO pela 

verba recebida de 100.000,00. Pedido Indicação 037/11. Em discussão não 

houve manifestação por parte dos Vereadores. Em votação foi aprovado. A 

Presidente solicitou para que o Vereador Miltom ocupasse seu espaço na 

Tribuna onde o mesmo agradeceu pelo ano que passou, a todos que o apoiaram, 

desejou um Feliz ano Novo a todos e que Deus abençoe a todos nós para 

trabalharmos todos juntos pelo Município. Após a Presidente solicitou para que 

o Vereador João Nildo Borba Teixeira ocupasse seu espaço na Tribuna onde o 

mesmo agradeceu pelos votos da eleição da Mesa Diretora onde foi eleito 

Presidente da Câmara de Vereadores. Após esclareceu que em Maio foi 

convidado para participar da Secretaria do Meio Ambiente onde ele assumiu e 

onde foi acordado que ficaria até em Março de 2012 no Executivo, mas decidiu 

retornar antes para o Poder Legislativo pois sente-se muito bem nesta casa. Disse 

também que neste tempo trabalharam muito para montar o Plano na Secretaria 

do Meio Ambiente onde entregaram este plano em Agosto deste ano, o qual 

ainda não foi aprovado, mas que é muito importante para o Município esta 

aprovação, pois apenas é disponibilizado negativas para as pessoas que 

procuram a Secretaria. Disse também que Vereador é eleito para assumir o seu 

lugar e que quer trabalhar nesta casa e se coloca a disposição de todos para 

ajudar no que for necessário. Após agradeçeu a presença de todos que se faziam 

presentes nesta Sessão. Após a Presidente solicitou para que o Vereador Antonio 

ocupasse seu espaço na Tribuna. O mesmo agradeçeu a presença de todos da 

comunidade que se fazia presente e a nova Presidencia desta casa. Disse que é 

pela 2° vez que retorna a Câmara de Vereadores como suplente, mas para ele foi 

uma surpresa retornar nestes últimos 4 anos.Em 2013 pretende voltar como 

Vereador eleito, disse que suplente  a qualquer momento poderá ser substituído 

pelo Vereador eleito, e que está aqui só para assinar os papéis que devem ser 

assinados, o Vereador acredita sempre ter feito um ótimo trabalho até 

agora,também salientou que para ele pouco importa estar aqui nesta casa como 

suplente, agradeçeu ao SSERCO pelo ótimo trabalho desenvolvido até agora e 

desejou um Feliz 2012 cheio de luzes para as pessoas que possam se encontrar 

no escuro e para que achem uma lus no fim do túnel para que elas possam sair.A 



 

 

Presidente agradeceu a todos, pois hoje  é a sua última Sessão como Presidente 

desta casa, agradeçeu a todos que a apoiaram na jornada de 2011.Falou das 

mudanças que proporcionou neste último ano com a realização do Concurso no 

Legislativo, readequando e reorganizando o quadro de servidores.Agradeceu 

também aos funcionários que participaram e colaboraram este ano no Poder 

Legislativo, agradeçeu aos Vereadores em especial a Vereadora Rosane 

Bassegio Crespi, Vereador Miltom Amarante. Continuando a Senhora Presidente 

comentou que discorda do Vereador Antonio sobre o comentário que ele fez 

sobre os suplentes, o Vereador Antonio se exaltou neste momento, dizendo que 

ela não era mais Presidente e gritou com ela dizendo para ela ficar quieta porque 

lá fora ela sabe o que pode acontecer. A Presidente pediu ordem mas o  

Vereador continuou exaltado. A Presidente declarou encerrada a Sessão desta 

data, não marcando data para outra sessão, pois talvez haverá a necessidade de 

uma Sessão Extraordinária, da qual foi lavrada ata, esta que após lida e aprovada 

será assinada pelos presentes vereadores: 

 

 


