
 

 

ATA N°. 1029 DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014 - SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze às nove horas reuniram-se os 

Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de Ramos, Antônio 

Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes, João 

Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir Graminho de Souza, 

em Sessão Plenária e Extraordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor 

Presidente, solicitou ao primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de Souza, que 

efetuasse a leitura da Ata Nº 1028 de vinte e sete de dezembro de dois mil e treze, que 

depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas 

comunicações e convites, o Senhor Presidente cumprimentou aos presentes e 

parabenizou os Vereadores Adão Airton de Oliveira e João Eduardo Oliveira Mânica 

pela passagem de seu aniversário. Prosseguindo a Sessão, como se tratava de Sessão 

Extraordinária o Senhor Presidente não abriu as inscrições à Tribuna Livre. Logo após, 

o Senhor Presidente, passou para a Pauta do Dia, solicitando ao Vice-Presidente, 

Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura das seguintes matérias: 

Projeto de Lei Municipal n° 1.494, de 14 de janeiro de 2014, dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado de 03 (três) Professores de Educação Infantil – 22 

horas, 02 (dois) Professores de Matemática – 22 horas, 01 (um) Professor com 

habilitação em Língua Portuguesa e Inglesa – 22 horas e 01 (um) Professor de Língua 

Portuguesa – 22 horas, para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências, 

Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei Municipal n° 1.495, de 

14 de janeiro de 2014, autoriza o Poder Executivo repassar à Fundação de 



 

 

Desenvolvimento Educacional e Cultura do Sistema de Crédito Cooperativo – Fundação 

Sicredi a importância de R$ 3.500,00 (três Mil e quinhentos reais), e dá outras 

providências, Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei Municipal 

n° 1.496, de 14 de janeiro de 2014, dispõe sobre a contratação por tempo determinado 

de 01 (um) Médico – PSF (20 horas) e 01 (um) Médico Ginecologista (12 horas), para 

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

IX, da Constituição Federal e dá outras providências, Encaminhado para Análise das 

Comissões; Projeto de Lei Municipal n° 1.497, de 14 de janeiro de 2014, fica o 

Poder Executivo autorizado a firmar Termo de Prestação de Serviço entre o Município 

de Coxilha – RS e o Centro de Triagem e Diagnóstico Regional da APAE de Passo 

Fundo – RS e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões e 

Projeto de Lei Municipal n° 1.498, de 14 de janeiro de 2014, estabelece o calendário 

de eventos municipais a serem realizados no ano de 2014 e dá outras providências, 

Encaminhado para Análise das Comissões. Todas as matérias foram para votação na 

presente Sessão por se tratar de Sessão Extraordinária. Em seguida, o Senhor Presidente, 

passou para Ordem do Dia, solicitando ao Vice-Presidente, que efetuasse a leitura do 

Parecer nº001/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.494/2014, onde as Comissões 

se posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não havendo óbice quanto a sua aprovação 

e estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Em discussão, 

não houve manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. Após, o Vice-

Presidente, efetuou a leitura do Parecer nº002/2014 da Comissão Geral de Pareceres 

e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

1.495/2014, onde as Comissões se posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não 

havendo óbice quanto a sua aprovação e estando em condições de ser levado à análise 



 

 

pelo Plenário da Casa. Em discussão, não houve manifestações, e em votação obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida, o Vice-Presidente, efetuou a leitura do Parecer 

nº003/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.496/2014, onde as Comissões se 

posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não havendo óbice quanto a sua aprovação e 

estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Em discussão, a 

Vereador Valdir Graminho de Souza, mencionou que se trata de um Projeto de 

fundamental importância, pois está sem médicos na Unidade Básica Saúde, lamentando 

que os profissionais estejam deixando de trabalhar no município, porém, as dificuldades 

são grandes de conseguir profissionais na área. Ainda em discussão o Vereador Gilberto 

Maier Fernandes corrigiu o Vereador Valdir Graminho de Souza que apenas em um 

turno não tem médico de Clínico Geral e quanto ao ginecologista os profissionais não 

querem trabalhar em cidades pequenas. Em discussão o Vereador Adão Airton de 

Oliveira salientou que está preocupado com a falta de médicos na Unidade Básica de 

Saúde, pedindo que o Prefeito incentive aos profissionais da medicina, para que venham 

trabalhar nos municípios. Ainda em discussão, o Vereador Antônio Antunes da Silva 

salientou que há grande quantidade de médicos formados, mas o interesse desses 

profissionais é onde tem mais poder aquisitivo, com isso a Presidenta Dilma está 

trazendo Profissionais de fora para atuarem nos municípios, sendo que deveríamos 

valorizar os médicos da nossa região. Em discussão o Vereador Milton dos Santos 

Amarante relatou que é muito preocupante a situação da Unidade Básica de Saúde do 

município, mencionando que os exames demoram a ser marcados, pois há troca de 

médicos de três a quatro vezes ao ano, salientando que nos Municípios vizinhos como 

Pontão estão trabalhando com um sistema diferente, os profissionais já conhecem os 

problemas das famílias. Ainda em discussão o Vereador Alberto Mânica de Ramos 



 

 

salientou que apesar de muitas dificuldades o Município está de Parabéns na área da 

Saúde, pois nos municípios vizinhos, como Vila Lângaro e Pontão as dificuldades são 

maiores, ponderando que deveríamos achar uma forma para que os Médicos viessem 

para ficar tempo nos municípios. Em discussão a Vereadora Eni Webber relatou que o 

sistema de Saúde no município de Coxilha não existe um tratamento bem avançado, 

porém os médicos que querem crescer profissionalmente vêm ao município por uma 

ordem de transição, e não um futuro profissional, assim como nos outros municípios 

vizinhos, com isso se o município não tiver uma saúde mais desenvolvida não terá 

médicos por muito tempo. O Projeto passou para votação, obtendo Aprovação 

Unânime. Prosseguindo com a Ordem do Dia, passou para leitura do Parecer 

nº004/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.497/2014, onde as Comissões se 

posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não havendo óbice quanto a sua aprovação e 

estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Em discussão, o 

Vereador Valdir Graminho de Souza mencionou que se trata de um Projeto importante, 

porém nunca concordou quando se trata de uma doença a pessoa com deficiência, pois 

carregam uma inteligência muito grande, apenas não têm condições de se expressarem. 

Considerando também muito importante a APAE, que contribuem com as famílias que 

necessitam desse apoio. O Projeto passou para votação, obtendo Aprovação Unânime. 

Após, o Vice-Presidente, efetuou a leitura do Parecer nº005/2014 da Comissão Geral 

de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do 

Projeto de Lei 1.498/2014, onde as Comissões se posicionaram Favoravelmente ao 

Projeto, não havendo óbice quanto a sua aprovação e estando em condições de ser 

levado à análise pelo Plenário da Casa. Em discussão, o Vereador Valdir Graminho de 

Souza mencionou que esse Projeto é de fundamental importância, pois já aconteceu no 



 

 

município atritos de eventos entre as comunidades, e com isso os Vereadores são muito 

cobrados por não participarem dos eventos. Ainda em discussão a Vereadora Eni 

Webber salientou que também considera muito importante o Projeto, pois quem 

organiza os eventos deve convidar todas as entidades, pois o Centro Cultural Projeto 

Viver não foi convidado a participar do calendário, pois sempre fazem promoções, 

assim como necessitam para seu sustento. O Projeto passou para votação, obtendo 

Aprovação Unânime. Como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente, 

encerrou a Sessão, e por ser uma Sessão Extraordinária, e devido ao recesso, de 1º de 

janeiro a 15 de fevereiro, conforme Emenda à Lei Orgânica do Município n° 

003/2009 não marcou a data para próxima Sessão, cabendo marcar a data e convocar os 

Senhores Vereadores, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


