
 

 

ATA N°. 936 DO DIA 26 DE MARÇO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e doze às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os senhores Vereadores: Rosane Crespi, Rosane da Silva, João 

Nildo Borba Teixeira, Rúbia Dal’Maso, Valdemar Morello Seidler, Fernando 

Albuquerque, Antônio Antunes da Silva, Miltom dos Santos Amarante e Taniamar 

Webber Vicenzi em Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente cumprimentou os presentes dando boas vindas aos Senhores 

Vereadores e convidou a segunda secretária a Vereadora Rosane Crespi que efetuasse a 

leitura da Ata Nº 935 de 19 de Março de 2012, que depois de lida, submetida à 

apreciação e colocada em votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor 

Presidente abriu espaço para inscrições a Tribuna Livre, sendo que o Vereador Miltom 

dos Santos Amarante solicitou sua inscrição. O Senhor Presidente comentou sobre os 

procedimentos dos Projetos na Casa, a questão do horário de chegada para que sejam 

colocados na Pauta do Dia, ainda, salientou sobre a importância do trabalho dos 

Conselheiros Tutelares tendo em vista que ele já trabalhou como conselheiro. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária Vereadora Rosane da Silva 

que fizesse a leitura da Pauta do dia, onde constava os seguintes Projetos de Lei de 

autoria do Executivo: Projeto de Lei Nº 1.369, de 16 de Março de 2012 que autoriza o 

Poder Executivo Municipal a Celebrar Convênio com o Centro de Treinamento 

Profissional da Serra LTDA – CETES e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 

1.370, de 23 de Março de 2012 que inclui nova meta no PPA - Plano de Plurianual e na 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes; Projeto de Lei nº 1.371, de 23 de 

Março de 2012 que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 

valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), destinado a custear as despesas de 

Manutenção Geral do Veículo recebido da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária 

e Agronegócio e dá outras providências e Projeto de Lei nº 1.372, de 23 de Março de 

2012 que autoriza o Poder Executivo Municipal alterar a Lei Municipal Nº 1.204/2010 e 

dá outras providências, todos os Projetos foram encaminhados para a análise das 

Comissões. Logo em seguida o Senhor Presidente suspendeu a Sessão por cinco 

minutos para assinatura dos membros das Comissões nos Pareceres. Reaberta a Sessão, 

foi solicitada a primeira Secretária que efetuasse a leitura dos Pareceres da Comissão 

Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer Nº 

018/2012 que trata do Projeto de Lei Nº 1.367/2012 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, onde as Comissões se posicionaram Favoravelmente ao Projeto estando em 

condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa, em discussão o Projeto, houve 

a manifestação da Vereadora Rosane Crespi que comentou estar feliz por este Projeto 

ser aprovado, sendo este o resultado da reunião em que solicitaram ajuda para 

agricultura de Coxilha para o Deputado Luis Carlos Heinze, e em votação foi 

Aprovado por Unanimidade; Parecer Nº 019/2012 que trata do Projeto de Lei Nº 

1.368/2012 de autoria do poder Executivo Municipal, onde as Comissões se 

posicionaram Favoravelmente ao Projeto estando em condições de ser levado à análise 

pelo Plenário da Casa, em discussão o Projeto, não houve manifestações, e em votação 



 

 

foi Aprovado por Unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que o 

Vereador Miltom dos Santos Amarante para ocupar seu espaço na Tribuna na Livre, 

onde comentou sobre a questão do lixo que está jogado em frente ao Posto Coxilha na 

RS 135, na entrada da cidade, sendo o cartão postal desta. Salientando ainda, que é uma 

vergonha para o município, questionou sobre a questão da preservação ambiental e a 

atuação da secretaria do Meio Ambiente do município. O Vereador também comentou 

sobre a falta de planejamento e organização da Secretaria de Obras, falta de óleo diesel, 

foram fazer manutenção em ponte em época de colheita atrapalhando o transporte, 

estradas em péssima conservação. Por Coxilha ser um município agrícola toda 

arrecadação depende da agricultura, daí a importância de poder contar com uma 

secretaria competente. Ainda, expôs sobre a questão da iluminação pública, que em 

algumas ruas estão queimadas e não é feita a troca. Indignado, o Vereador comentou 

sobre o Projeto do calçadão, segundo ele tem vários erros de engenharia. Questionou 

sobre os demais municípios da região possuírem rádio e Coxilha não, além de indústrias 

que não se instalam preferem outras cidades, atribuindo ao Prefeito, pois este não quer 

que o município cresça. Em seguida como nada mais havia a ser tratado, o Senhor 

Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 02 de Abril de 2012, 

segunda feira, às 15 horas, da qual foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


