
 

 

ATA N°. 1066 DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte oito dias do mês de outubro de dois mil e quatorze às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, André Luiz 

Daré, 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 Nº1065 de vinte de outubro de dois mil e quatorze, 

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

Presidente saudou aos presentes, mencionando que a Legislativo enviou Ofício ao 

Coronel Bicca, mas até o momento não houve retorno.  Prosseguindo a Sessão, Senhor 

Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira e 

Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições. Após, o Senhor Presidente passou à 

Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura das 

seguintes matérias: Projeto de Lei nº 1.548, de 17 de outubro de 2014, autoriza o 

Poder Executivo Municipal de Coxilha a firmar Acordo de Cooperação Técnica com o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS para a reabilitação profissional e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº 1.549, de 17 de outubro de 2014, dispõe sobre o 

desmembramento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e criação da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitação, alterando as Leis Municipais 

n°003/93, n°085/94 e n°122/95 e dá outras providências, ambos foram Encaminhados 

para Análise das Comissões, e Projeto de Lei nº 1.550, de 22 de outubro de 2014, 

autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no Orçamento/2014, no valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) e dá outras providências, o Senhor Presidente 

salientou que devido a Urgência das providências referidas do Projeto, seria 

encaminhado para votação na presente Sessão. Prosseguindo, o Vereador Gilberto 

efetuou a leitura do Requerimento nº005/2014, requer após apreciação, discussão e 

votação pelo Plenário da Casa, que a Câmara Municipal de Vereadores manifeste o seu 

profundo pesar pelo falecimento da Senhora Idolina Antônia Cardoso Ortiz “Vó Idália”, 

ocorrido no dia 20 de outubro de 2014, (Autoria do Vereador Adão Airton de Oliveira). 

Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador 

Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura do seguinte Parecer: Parecer nº 

062/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada 

de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.550/2014, emitido Parecer Favorável. 

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

Prosseguindo, o Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador 



 

 

Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, relatando que esteve no gabinete do Senhor Prefeito novamente cobrando a 

construção dos quebra-molas no perímetro urbano, pois os veículos estão trafegando em 

alta velocidade e a comunidade Coxilhense está cobrando providências a respeito. 

Ainda, o Vereador salientou que se preocupou com a falta de divulgação do outubro 

rosa em Coxilha, e com a questão do galpão da Bioplantech que está abandonada e com 

defensivos agrícolas depositados no local, questionando por que a Secretaria do Meio 

Ambiente ainda não tomou providências a respeito, pois pode colocar em risco para a 

saúde das pessoas. O Vereador ponderou que foi pedido várias coisa à EGR e não 

fizeram nada, apenas fizeram a pintura indicando a redução de velocidade no perímetro 

urbano. O Vereador Antônio Antunes da Silva parabenizou a Secretaria de Saúde pela 

aquisição de um aparelho de ultrassom. O Vereador Gilberto Maier Fernandes relatou 

que aproximadamente uns vinte dias que o aparelho está sendo usado no Posto de 

Saúde, o médico vem no Posto, não necessitando os pacientes se deslocarem a Passo 

Fundo e com isso reduzindo custos. E quanto a divulgação do outubro Rosa, o Vereador 

salientou que a mídia já está divulgando, e o mais importante é a qualidade e agilidade 

do atendimento. O Vereador Antônio destacou a importância dessa conquista, 

parabenizando a todos os Coxilhenses, pois terão maior agilidade no atendimento, não 

necessitando esperar por horas, e ainda não precisarão se deslocar para outra cidade. 

Retomando a palavra, o Vereador Adão mencionou que é necessária a divulgação do 

outubro rosa e não foi feita em Coxilha. Após, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos 

presentes, parabenizando em nome do Partido dos Trabalhadores a população 

Coxilhense pelas eleições, ressaltando que se a população é mal informada sofre no 

futuro, pois a política em Coxilha é irresponsável sem reconhecimento, ponderando que 

é vergonhoso que o Governo que mais enviou verbas ao Município foi derrotado, e 

espera que o Governo Federal continue enviando verbas ao Estado. Ainda parabenizou 

ao Vereador Gilberto por ter participado da carreata em comemoração a vitória do PT, 

ponderando que os demais Vereadores também deveriam ter participado, pois não se 

trata de um partido de “sem vergonhas”, e sim pessoas que estão lutando para o 

desenvolvimento do Município. O Vereador Gilberto mencionou que para concorrer é 

preciso ser filiado a um partido político, pois gostaria de concorrer apenas com o seu 

CPF, destacando que em quarenta anos não viu um Governo Federal que enviasse tantas 

verbas e recursos como o do PT. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 03 de novembro de 2014, 

segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada 

será assinada pelos seguintes Vereadores: 


