
 

 

ATA N°. 1030 DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro 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 Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1029 de vinte de janeiro de dois mil e quatorze, 

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

comunicações e convites, o Senhor Presidente, agradeceu a Presença do Tenente Luis 

Fernando, e mencionou o Ofício n°62/14, que foi entregue aos Senhores Vereadores, 

que se trata do convite para participar do 2° Seminário de Bovinocultura de Leite, no 

dia 18 de março de 2014 no Salão Paroquial São João Batista.  Prosseguindo a Sessão, o 

Senhor Presidente abriu as inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Adão Airton de 

Oliveira e Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições.  Logo após, o Senhor 

Presidente, passou para a Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier 

Fernandes, que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei nº 1.499, de 

12 de fevereiro de 2014 altera o quadro de funções constantes no Art. 30 da Lei 

Municipal nº 1.388/2012 – Plano de Carreira do Magistério e dá outras providências, 

Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei nº 1.500, de 12 de 

fevereiro de 2014, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 01 Agente 

Comunitário de Saúde (micro área 06 Linha Fauth/Entre Rios) e 01 (um) Professor com 

habilitação em Ciências – 30 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. O Senhor Presidente 



 

 

salientou que os dois Projetos mencionados acima, se tratam de Regime de Urgência, 

portanto, serão votados na presente Sessão. Prosseguindo com a Pauta do Dia, foi 

efetuada a leitura da Indicação 001/14, em 21 de janeiro de 2014, sugere ao Executivo 

Municipal através da Secretaria competente a iluminação Pública nas Ruas Orlanda 

Perusso Bassegio e Devino Bassegio, ambas no perímetro urbano. (Autoria dos 

Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo de Oliveira Mânica e 

Miltom dos Santos Amarante); Indicação 002/14, em 13 de fevereiro de 2014, sugere 

ao Poder Executivo Municipal a construção de redutores de velocidade “quebra-molas” 

na Avenida Natálio Vieira. (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, 

Antônio Antunes da Silva, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir 

Graminho de Souza) e Pedido de Informação nº001/2014, de autoria dos Vereadores 

Adão Airton de Oliveira Eni Webber, João Eduardo Mânica, Miltom dos Santos 

Amarante, requerem Informações relativas às atividades desenvolvidas pela EMATER 

em 2013 no município. Em seguida, o Senhor Presidente, passou para Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura do Parecer nº 

006/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada 

de Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.499/2014, 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 

Projeto, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Em 

seguida foi efetuada a leitura do Parecer nº 007/2014 da Comissão Geral de 

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

de Lei 1.500/2014, 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 Projeto, não houve manifestações e em 



 

 

votação obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente 

passou para o período da Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de 

Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando 

sobre um fato ocorrido no dia do torneio de laço, onde a ambulância estava no local, e 

um cidadão Coxilhense necessitou de transporte para Passo Fundo e o informaram que 

não havia veículo disponível para levá-lo, diante disso, o Vereador sugeriu que em dia 

de eventos se disponibilize veículos e motoristas para que a comunidade Coxilhense não 

fique desamparada. Também, o Vereador, elogiou a limpeza das ruas de Coxilha. Ainda 

mencionou que no recesso realizou visitas nas comunidades do interior do Município, e 

na comunidade de Colônia Miranda algumas pessoas relataram que estavam sem água, 

pedindo que fosse tomada providência a respeito, pois ainda no ano anterior foi 

mencionado a construção de um poço no local e até o momento não tem notícias a 

respeito. Ainda o Vereador relatou que na noite de 16 de fevereiro de 2014, havia um 

delinquente no pátio de uma residência de Coxilha, e foi pego com roupas intimas de 

uma senhora, e chamaram a Brigada Militar, que depois de vinte minutos apareceu um 

policial à pé, alegando que não possuía habilitação para dirigir veículos, e o carro não 

estava no Município, ponderando que foi aprovado um Projeto para aquisição de um 

rastreador para a Brigada, considerando inútil isso, e preocupante essa situação, 

sugerindo que fosse convocado o Comandante da Brigada Militar que venha à Casa 

prestar esclarecimentos. O Vereador Alberto Manica de Ramos fez uso da palavra, 

mencionando que as casas que estão sem água pertencem ao Município de Sertão, e o 

poço assim como o dinheiro para casa militar está vindo junto talvez. E sobre a questão 

da Brigada Militar também está preocupado, com a aposentadoria do Comandante Luis 

Fernando, Coxilha está desamparada, estão ocorrendo situações lamentáveis em 

Coxilha. O Vereador Adão mencionou que foi enviada a emenda que pedia uma verba 



 

 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a construção da casa para a 

Brigada, pedindo ao Vereador João Eduardo de Oliveira Mânica relatasse sobre o fato. 

O Vereador João mencionou que recebeu um email com a resposta que não havia sido 

aprovada nenhuma emenda da oposição, somente foram aprovadas emendas da situação, 

e salientou que na próxima Sessão trará impresso o email. Logo após, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse a Tribuna. O 

Vereador saudou aos presentes, salientando que há vários problemas no Município, 

porém, não é de uma hora para outra que serão resolvidos e nem os Vereadores 

conseguirão solucionar. E quanto ao comentário feito pelo Vereador João sobre a 

questão das emendas em que foram aprovadas somente as da posição ele quer ver as 

provas. Relatou que na última Sessão ele comentou que faltavam médicos em Coxilha, 

porém, se equivocou, falou sem ter conhecimento sobre a questão e pode constatar 

quando um de seus funcionários necessitou de atendimento médico, e mesmo sendo de 

outra cidade foi atendido muito bem no Posto de Saúde, com isso teve a certeza de que 

Coxilha tem uma Secretaria de Saúde muito atuante e eficiente, e quanto as colocações 

do Vereador Adão sobre a questão da falta de veículos para transportar pacientes à 

Passo Fundo em dias que ocorrem eventos do Município é preciso verificar, pois há 

mais de um carro da saúde, assim como motoristas, portanto, acredita que é preciso 

colocar um ponto de interrogação no comentário. Ainda salientou que no recesso 

também visitou comunidades, contudo, por possuir família e residência própria muitas 

vezes não tem tempo disponível para ficar andando até fora do Município como é feito 

por pessoas que não têm família. O Vereador Antônio Antunes da Silva fez uso da 

palavra, mencionando que a questão da saúde de Coxilha, é uma das melhores do 

Estado, equipada com duas ambulâncias e sete motoristas, e as pessoas que trabalham 

no Posto de Saúde são capacitadas, e ainda, para agendar consultas, basta ligar, não é 



 

 

preciso ir lá retirar fichas, como é feito em outros Municípios, parabenizando a 

Secretária da Saúde e ao Prefeito Municipal e a todos os funcionários. O Vereador 

Valdir desejou um bom ano legislativo a todos e ponderou que muitas coisas 

importantes já foram realizadas e espera que nesse ano passos importantes sejam dados 

para o desenvolvimento do Município. Em seguida, como nada mais havia a ser tratado, 

o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 24 de fevereiro 

de 2014, segunda-feira, às 09h00min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


