
 

 

ATA N°924 DA SESSÃO DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011. 

 

Aos dezenove 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 agradeceu a presença de todos  

solicitou para que se fizesse presente na mesa o Sr° Prefeito Municipal Clemir 

José Rigo, Vice-Prefeita Eni Webber e o Sr° Mario Pozza. Após a Senhora 

Presidente solicitou para que a Vereadora Taniamar Webber Vicenzi, efetuasse a 

leitura da Ata da Sessão do dia 12 de Novembro de 2011, a qual foi lida e 

aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente solicitou para que os 

Vereadores efetuassem suas inscrições para a Tribuna Livre onde se 

inscreveram: Vereadora Rosane Bassegio Crespi, Vereadora Taniamar, Vereador 

Miltom 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°1.330, 19 de Dezembro de 2011. 

Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art.37, 

IX, da Constituição Federal e dá outras providências.Projeto de Lei N°1.331, de 

19 de Dezembro de 2011. Altera Lei Municipal N° 1.302, de 17 de Outubro de 

2011 e dá outras providências. Projeto de Lei N° 1.332, de 19 de Dezembro de 

2011. Institui turno único no Serviço Municipal e dá outras providências. 

Projeto de Lei N°1.333, de 19 de Dezembro de 2011. Autoriza o Poder 

Executivo a abrir no Orçamento Municipal de 2011 um crédito suplementar, no 

valor de R$7.500,00(sete mil e quinhentos reais) destinado ao reforço de dotação 

orçamentária e dá outras providências. Projeto de Lei N° 1.334, de 19 de 

Dezembro de 2011.Revoga e dá nova redação aos artigos 3° e 6° da Lei 

Municipal N° 345, de 29 de Dezembro de 1988 e dá outras providências.Projeto 

de Lei N° 1.335, de 19 de Dezembro de 2011. Autoriza o Poder Executivo a 

abrir no Orçamento Municipal de 2011 um crédito suplementar, no valor de R$ 

26.100,00(vinte e seis mil e cem reais) destinado ao reforço de dotação 

orçamentária e dá outras providências. Indicação N° 038/11. De autoria do 

Poder Legislativo. Que sugere ao poder Executivo Municipal a aplicação dos 

recursos oriundos do Poder Legislativo Municipal na construção do novo Salão 

Comunitário São João Batista e nas Comunidades do Interior.Após a Presidente 

Interrompeu a Sessão por alguns instantes para a assinatura dos 

pareceres.Reaberta a Sessão a Presidente solicitou para que a Vereadora Rosane 

Crespi efetuasse a leitura dos pareceres referente ao Projeto 1.323, de 21 de 

Novembro de 2011.Onde a Comissão Geral de Pareceres registrou parecer 

favorável e a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas também foi 

favorável a este Projeto.Após foi colocado em discussão onde os Vereadores não 

fizeram o uso da palavra. Em votação foi Aprovado. Após a Senhora Presidente 

solicitou a leitura dos Pareceres referente ao Projeto de Lei N°1.324, de 21 



 

 

Novembro de 2011. Onde a Comissão Geral de Pareceres e Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas se manifestaram favoráveis a este Projeto. Após 

foi colocado em discussão onde os Vereadores não fizeram uso da palavra. Em 

votação foi Aprovado.Em seguida foi colocado em discussão o Projeto 1.330/11 

em discussão os Vereadores não fizeram uso da palavra. Em votação foi 

Aprovado. Após foi colocado em discussão o Projeto 1.332/11 em discussão os 

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

unanimidade. Após a Presidente colocou em discussão o Projeto 1.333/11. Em 

discussão não houve o uso da palavra por parte dos Vereadores. Em votação foi 

Aprovado. Projeto de Lei N° 1.335/11. Em discussão os Vereadores não 

fizeram o uso da palavra. Em votação foi Aprovado. Pedido de Indicação 

N°036/11. Em discussão não houve o uso da palavra. Em votação foi aprovado. 

Pedido de Indicação N°038/11. Sugere ao Poder Executivo Municipal, a 

aplicação dos recursos oriundos do Poder Legislativo Municipal na Construção 

do Novo Salão Comunitário São João Batista e nas comunidades do Interior. 

Aprovado. Continuando a Sessão a Presidente solicitou que a Vereadora Rosane 

Bassegio Crespi ocupasse seu espaço na tribuna. A Vereadora iniciou 

cumprimentando a todos e iniciou convidando a todos para participar de uma 

palestra que ocorrerá na Salão Paroquial deste Município no dia 20 de Dezembro 

de 2011, às 19:30, e o assunto será sobre Mobilização Partidária, onde será 

ministrada por Ana Regina, Presidente do Movimento da Mulher Progressista de 

Porto Alegre.Após a Senhora Presidente solicitou que a Vereadora Taniamar 

ocupasse seu espaço na Tribuna, onde a Vereadora iniciou cumprimentando a 

todos dizendo que é favorável ao Projeto 003/11.Está parabenizando a toda a 

equipe que está disponibilizando tempo para ir em busca de recursos para que 

esta obra seja realizada.Pois onde existir união é um sonho que será 

realizado.Encerrou desejando um feliz natal e um feliz ano novo a todos.Após a 

Presidente solicitou para que o Vereador Miltom ocupasse seu espaço na tribuna 

onde o mesmo iniciou cumprimentando a todos, agradeceu a todos que se faziam 

presentes e que assinaram a lista de presença referente ao projeto N° 003/11.O 

Vereador disse que sua posição sempre foi ajudar a Comunidade e que os 

Vereadores estão aqui para aprovar os projetos e apoiar no que for necessário 

para os benefícios das comunidades.Continuando a Presidente solicitou para o 

Vereador Antonio ocupar seu espaço na tribuna.O mesmo iniciou 

cumprimentando a todos que estavam presentes na Sessão deste dia e disse que é 

a primeira vez que o Salão Paroquial recebe uma audiência pública da Câmara 

de Vereadores.Disse também que é uma satisfação a participação do  Sr. 

Prefeito, da Vice-Prefeita, da comunidade e também das pessoas do interior que 

se fazem presente neste local.Disse também que sempre foi favorável a esta 

distribuição referente ao dinheiro que sobra todos os anos no Poder Legislativo, 

lembrou da reunião que ocorreu antes desta Sessão na Câmara de Vereadores 

onde reuniram-se os representantes das comunidades do interior e da cidade 



 

 

onde foi decidido o dividir o valor em 50% para as capelas do interior e 50% 

para a Capela São João Batista.O Vereador falou que é necessário aprovar este 

projeto para não haver problemas para o próximo ano, pois em 2012 será um ano 

político e é mais complicado para fazer as coisas.Agradeceu a presença de todos 

e desejou um feliz natal a todos.A Presidente fez uso da palavra, onde falou 

sobre a Audiência Pública que aconteceu e a respeito desta Resolução.A 

Presidente disse que a idéia se iniciou por parte de um funcionário da Câmara de 

Vereadores Vagner Negri, onde a ela autorizou para que este fizesse um curso 

em Porto Alegre, onde neste curso conversou com outros Vereadores que deram 

esta idéia.A Presidente deixa bem claro que está indicando este Projeto e que 

este não é para ela, mas sim para toda a comunidade, disse também que não é 

feio copiar, e convidou os colegas Vereadores para assinarem esta Resolução 

juntamente com ela, para que não parecesse uma sigla partidária.A Presidente 

continuando disse que encerra seu mandato como Presidente em 31 de 

Dezembro de 2011, e fica triste pois tem Vereadores da nossa casa que saem por 

aí falando mal e ao contrário do que realmente é.Continuou dizendo que poucos 

a apoiaram entre eles a Vereadora Rosane Crespi e o Colega que não se faz 

presente João Nildo Borba Teixeira.O Poder é passageiro e amigos não.Após a 

Senhora Presidente passou a palavra para o Sr. Prefeito Municipal Clemir José 

Rigo. O prefeito iniciou cumprimentando a todos que se faziam presentes, falou 

sobre o que estava sendo discutido antes na reunião que ocorreu na Câmara 

sobre esta audiência, este Projeto de Resolução. Disse também que o Executivo 

já disponibilizou o valor de 50.000,00 reais para a Capela São João Batista. 

Disse também que com certeza irá sim repassar esta verba, que é favorável a este 

Projeto, mas pede cuidado para que ninguém tenha problemas futuros. Encerrou 

desejando um Feliz Natal e um próspero final de ano, desejando felicidades a 

todos. Após passou-se a palavra a Vice-Prefeita Eni Webber que iniciou dizendo 

que fica muito feliz pela iniciativa, pela atitude da Presidente Rosane. Segundo 

ela não basta apenas falar, devemos tomar atitudes. Após a Sr.Presidente 

solicitou para que o Sr. Mário Pozza fizesse o uso da palavra. Iniciou dizendo 

que há mais de 4 anos reside aqui neste município e convive com a comunidade 

Coxilhense e que ao chegar foi muito bem acolhido. Segundo ele o salão é um 

patrimônio da Comunidade, pois aqui se faz todos os eventos, não só da 

comunidade católica, mas sim de todos que precisam deste espaço. Parabenizou 

a todas as comunidades que se faziam presentes. Disse que a população deve 

precionar o Poder Executivo e o Poder legislativo para que sejam feitas 

melhorias em nosso município. Agradeceu desejando um feliz natal a todos e um 

2012 cheio de alegria e esperança, disse para aguardarmos a legalidade do 

processo. A Presidente agradeceu a presença de todos e falou que nesta data foi 

feito fechamento do caixa onde sobrou em torno de 115.000,00 e vamos 

aguardar a legalidade desta audiência. A Presidente marcou a próxima Sessão 

para o dia 26 de Dezembro de 2011 às 18:30 declarando encerrada a Sessão 



 

 

deste dia da qual foi lavrada a seguinte ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos presentes Vereadores: 

 


