
 

 

ATA N°917 DA SESSÃO DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011. 

Aos trinta e um 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 a 

Vereadora Taniamar que efetuasse a leitura da Ata da sessão anterior, da qual foi lida e 

aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente  solicitou para que os vereadores fizessem 

suas inscrições para a Tribuna Livre ao qual o Vereador Miltom  fez sua inscrição.A Presidente 

Rosane solicitou que a Vereadora Rosane Bassegio Crespi fizesse a leitura da Pauta do dia onde 

foi feito a leitura do Ofício de substituição do Projeto de Lei N° 1.317 de 25 de outubro de 

2011, tendo a seguinte ementa:Estima a Receita e autoriza a despesa do município de Coxilha 

para o Exercício Financeiro de 2012, pelo Projeto de Lei N° 1.318 com a  mesma 

ementa.Encaminhado para as comissões. Resposta do Pedido N°11/2011 ao qual informava 

que o mesmo manteria em sigilo o nome dos pacientes em respeito às suas famílias e que as 

clínicas contratadas são aqueles autorizadas através das leis municipais aprovadas por este 

poder legislativo. A Presidente comunicou que não haveria ordem do dia nesta sessão. Dando 

continuidade a sessão a Senhora Presidente solicitou que o Vereador Miltom ocupasse seu 

espaço na Tribuna. O mesmo iniciou cumprimentando a todos, inclusive a assessora jurídica 

Francieli  e iniciou falando sobre o descaso em nosso Município  e que este está em estado de 

abandono. Comentou sobre a situação da distribuição de brasilite na Comunidade de Arroio de 

Fatima os quais demoraram para receber  e que nesta comunidade não tem telefone em 

algumas casas pois a central está com problemas revoltando muitos moradores que ali 

residem.Também salientou que foi aprovado um projeto para a distribuição de adubo para os 

pequenos agricultores ao qual nem todos receberam este produto.O vereador também se 

manifestou sobre uma situação que está acontecendo no Posto de Saúde deste município 

onde estão vindo pessoas de outras cidades fazer suas consultas médicas aqui do qual segundo 

ele são parentes de funcionários deste local, o Vereador continuando disse que este tipo de 

situação não pode ocorrer pois estão tirando horários de consultas da pessoas que aqui 

residem.Perguntou a Senhora Presidente se é verdade que não haverá disponibilidade de 

remédios sem a presença de um Farmacêutico no Posto de Saúde? A Presidente respondeu 

que por enquanto a situação é a mesma e que ninguém passou nada para os funcionários. 

Também fez menção sobre uma concha de uma retro escavadeira que foi deixada em uma 

propriedade no interior e que os funcionários não sabem onde estão, mas que os proprietários 

procuraram o Vereador Miltom para comunicá-lo que lá está. Ainda nesta sessão retomou a 

questão das vãs que estão super lotadas e que os motoristas estão trafegando nas estradas do 

interior em alta velocidade, onde o Vereador está preocupado com algum acidente que possa 

vir a acontecer e sugeriu a Senhora Presidente que se faça um Pedido de Informação para 

esclarecermos estes assuntos tais como a questão das Vãs, do adubo, também do calcário, dos 

remédios e dos brasilites. Concluindo o Vereador falou que cada funcionário deve ocupar seu 

lugar e que as estradas não são” pista de cross”. Após o Vereador Antonio solicitou  a palavra 

da qual lhe foi concedida para que fizesse algumas colocações a respeito, onde sugeriu para 

que se faça um ofício solicitando a presença dos responsáveis como o Prefeito Municipal , os 

Secretários e os motoristas responsáveis pelas vãs para que eles venham a público dar 

explicações sobre estes acontecimentos e que se dê um fim nestes assuntos para que estes 

não se prolongue ainda mais. Ainda o Vereador comentou que acha desnecessário a 



 

 

contratação de mais um funcionário no Posto de Saúde, pois para ele as Enfermeiras e sua 

equipe estão dando conta do recado. A senhora Presidente solicitou para que a Assessora 

Jurídica encontra-se a melhor forma de convocá-los e em conversa com os Vereadores 

presentes todos concordaram com a convocação na Câmara Municipal de Coxilha dos 

Representantes do Poder Executivo.A Senhora Presidente não tendo mais nada a declarar 

encerrou a sessão agradecendo a presença de todos  marcando a próxima sessão para o dia 

sete de novembro de dois mil e onze às dezoito horas e trinta minutos, esta que foi lavrada  

ata e que após lida e aprovada será assinada pelos presentes vereadores:  


