
 

 

ATA N°. 1192 DO DIA 06 DE JUNHO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete às dezoito horas e trinta minutos, 

reuniram-se todos os Senhores Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os 

trabalhos da Sessão, a Senhora Presidente, Débora Fátima França, solicitou ao Segundo 

Secretário, Vereador Tiago Souza Amarante, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.191 de 

trinta de maio de dois mil e dezessete, que depois de lida e submetida à apreciação, 

obteve Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, a Senhora Presidente, 

mencionou sobre Projeto de Lei n° 1.736, de 05 de junho de 2017, que autoriza a 

conceder incentivos à Cooperativa que especifica, como forma de oportunizar a geração 

de emprego e renda no Município de Coxilha e dá outras providências, e salientou que 

para esclarecer o Projeto, na próxima Sessão, dia 13 de junho, os Representantes da 

Empresa estarão presentes na Câmara. Após, a Senhora Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, não houve inscritos. Prosseguindo, a Senhora Presidente passou à 

Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Pedro Simão de Oliveira 

Flores, que efetuasse a leitura da seguinte matéria: Projeto de Lei n° 1.737, de 06 de 

junho de 2017, autoriza o Poder Executivo a contratar um (a) Médico Clínico Geral (a) 

por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões. Em 

seguida, a Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro 

Secretário que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº031/2017 

da, que tratam do Projeto de Lei N°1.731/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. 

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

Parecer nº033/2017, que tratam do Projeto de Lei N°1.733/2017, onde Emitiram 

Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações, e em votação obteve 

Aprovação Unânime. Parecer nº037/2017, que tratam do Projeto de Lei 

N°1.737/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. Em discussão, o Vereador Gilberto 

Maier Fernandes ressaltou que é uma alegria para a Comunidade a volta do atendimento 

do Posto de Saúde depois das dezessete horas, pois os que trabalham durante o dia todo, 

terão mais chances de conseguir atendimento médico. Também mencionou que é 

necessário o atendimento odontológico depois das dezessete horas. A Vereadora Rosane 

Fátima da Silva ponderou que faz quatorze anos que trabalha na Secretaria da Saúde, e 

explicou que no início da administração não havia outro opção, pois era necessário 

equilibrar as contas. Ainda, ressaltou que haverá também o atendimento odontológico, 

Fonoaudiológico e psicológico no turno da noite, para atender as pessoas que não 

podem durante o dia, haverá agendamento, passando a Unidade Básica de Saúde atender 

das 8h00min às 12h00min, 13h00min e fechará as 21h00min. Salientou que 

antigamente a Unidade ficava aberta, porém, o médico realizava os atendimentos e 

voltava para Passo Fundo, e estão organizando para que o médico permaneça no horário 

de expediente da Unidade. Também mencionou que haverá farmacêutico no turno da 

manhã e tarde, no turno da noite será designada uma pessoa, pois os enfermeiros não 



 

 

poderão realizar a entrega de remédios. A Vereadora se colocou a disposição para 

esclarecer as dúvidas dos Vereadores. Em votação, o Projeto obteve Aprovação 

Unânime. Como não havia nada mais a tratar, a Senhora Presidente encerrou a presente 

Sessão, convocando aos Senhores Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 13 

de junho de 2017, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida 

e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 
 

 

 

 

 


