
 

 

ATA N° 914 DA SESSÃO DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011. 

Aos dez 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, a qual 

foi lida e aprovada. Aberta as inscrições para a tribuna livre inscreveram-se os 

Vereadores Antonio Antunes da Silva, Taniamar Webber Vicenzi, Rosane Bassegio 

Crespi e Rubia Mara Dal Maso. A Senhora Presidente solicitou que a Vereadora Rosane 

Crespi efetuasse a leitura da pauta e da ordem do dia. PEDIDO  DE INFORMAÇÃO 

Nº 012/11 de autoria da Vereadora Rosane Bassegio Crespi.Encaminhado para as 

Comissões. PROJETO DE LEI Nº 1.312 DE 15 DE SETEMBRO DE 2011.Das 

Diretrizes Orçamentárias Para o Exercício 2012.Aprovado com emenda.PROJETO DE 

LEI 1.313 DE 15 DE SETEMBRO DE 2011.Dispõe sobre o plano de carreira dos 

servidores municipais, institui o respectivo quadro de cargos e dá outras 

providências.Em discussão.A Vereadora Rúbia se manifestou favorável a este projeto, 

pois, ele defende dar oportunidade aos munícipes, para que estes não precisem se 

deslocar para outros municípios para trabalhar.O Vereador Fernando também se 

manifestou favorável a este projeto, tendo em mãos um documento de certidão do 

Tribunal de Contas do qual continha um gráfico demonstrando os orçamentos do quadro 

de servidores do Município de Coxilha.A Vereadora Taniamar também se manifestou 

favorável ao projeto concordando com as palavras do Vereador Fernando. A Vereadora 

Rosane Crespi se manifestou contra o projeto dizendo existir várias falhas no projeto e 

muitas coisas  que não ficaram bem esclarecidas e ainda salientou que o problema não é 

as pessoas mas sim o fato de que a Prefeitura não é uma empresa e que não vai 

conseguir dar emprego para todos que precisam.O Vereador Valdemar se manifestou 

contra o projeto dizendo que há poucos meses atrás houve um Concurso Publico  no 

Município de Coxilha e fez a seguinte pergunta: Será que o prefeito não sabia que seria 

necessário a criação destas  vagas, pois poderia ter criado mais cargos no Concurso? 

Ainda acrescentou dizendo que a Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores deu um 

parecer contrário ao projeto e que este assunto ainda vai dar muita discussão, sendo 

favorável a assessoria jurídica e contra este projeto. O Vereador Antonio se manifestou 

comentando que este projeto já está há alguns dias na Câmara para votação e falou 

sobre a capacidade dos vereadores para analisarem o projeto.Ainda esclareceu sobre o 

última sessão em que a Vereadora Taniamar pediu vistas para este projeto.Ainda 

colocou a situação em alguns  munícipes que se faziam presentes na última sessão que  

chamaram os Vereadores de “palhaços” e que este tipo de atitude ele nunca havia 

presenciado antes em tantos anos de mandato.Colocou que cada Vereador tem direito a 

ter a sua própria opinião e que todos devem respeitar.Concluindo o Vereador declarou-

se favorável ao projeto 1.313.Continuando a sessão colocou-se em votação e foram 

contrários ao projeto o Vereador Miltom, a Vereadora Rosane Crespi e o Vereador 

Valdemar. Os demais Vereadores Taniamar, Vereador Armando. Vereador Antonio, 

Vereador Fernando e a Vereadora Rúbia foram favoráveis ao projeto sendo que o 

mesmo foi aprovado.A presidente Rosane solicitou que a Vereadora Rosane continuasse 



 

 

a sessão lendo O PROJETO DE LEI Nº 1.315, que autoriza o município a firmar 

contrato com o IPERGS( Instituto de Previdência Social do Estado do Rio Grande do 

Sul), onde o parecer é favorável indo o mesmo para discussão.O Vereador Antonio se 

manifestou favorável, dando ênfase  a importância deste convênio para este  município 

bem como para todos os funcionários municipais.Ainda orientou que seria de grande 

importância para os funcionários que se associassem no sindicato se beneficiando assim  

dos benefícios que ele tem a oferecer. A Presidente Rosane colocou o projeto em 

votação sendo que o mesmo foi aprovado. Continuando a Presidente solicitou que a 

Vereadora Rosane Crespi ocupasse seu espaço na tribuna, a Vereadora iniciou falando 

sobre seu voto contrário sobre o projeto 1.313 e disse não ser palhaça de ninguém, pois 

ser palhaço é fazer algo sem saber o que está fazendo. E que ela não está aqui para 

receber salário e que está cansada de saber que é mal falada e que seu objetivo aqui é 

ajudar aos que necessitam e trabalhar para o município. A Senhora Presidente solicitou 

que a Vereadora Taniamar ocupasse seu espaço na tribuna onde a mesma iniciou 

cumprimentando a todos que se faziam presentes e esclareceu algumas dúvidas sobre 

decisões tomadas das quais não teve intenção de prejudicar ninguém. A Presidente 

solicitou que a Vereadora Rúbia ocupasse seu espaço na tribuna da qual pediu dispensa 

fazendo referência ao Vereador Antonio dizendo que faria das suas palavras as dela. A 

Presidente então aproveitando a ocasião esclareceu com a Vereadora Rúbia alguns 

pontos sobre o ocorrido na última sessão da qual ficou sabendo que a mesma havia 

falado mal dela sobre o pedido de vistas da Vereadora Taniamar, que não foi uma 

decisão tomada por ela e sim uma sugestão aceito de outros vereadores. A Presidente 

pediu para que o Vereador Antonio ocupasse seu espaço na tribuna, o mesmo 

aproveitou para agradecer seus colegas vereadores que se inscreveram para a tribuna e a 

aprovação de projeto 1.313.Continuando o Vereador falou da importância da Assessoria 

Jurídica na Câmara de Vereadores enfatizando que este serviço não está apenas a 

disposição do Vereadores, mas sim de toda a comunidade.Depois lamentou o episódio 

ocorrido com a Vereadora Rúbia de se desvincular do PMDB e que com isso seus 

eleitores perderam sua representação, da qual o Vereador Antonio convidou para fazer 

parte do partido. A Vereadora Rúbia solicitou a palavra para o Vereador Antonio do 

qual não lhe concedeu a palavra. A Senhora Presidente finalizando a sessão desta data, 

ressaltou que para ela os últimos dias teriam sido muito difíceis, ficando muito triste 

com os fatos ocorridos na sessão do dia quatro de outubro e que os vereadores devem 

tomar sempre uma posição arcando com as possíveis conseqüências que possam vir a 

acontecer. Agradeceu a presença de todos marcando a próxima sessão para o dia 

dezessete de outubro de dois mil e onze às dezoito horas e trinta minutos declarando 

encerrada a sessão, da qual foi lavrada ata,esta que, após lida e aprovada será assinada 

pelos presentes vereadores: 


