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ATA N° 22 / 2013 (Ordinária) 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2013, às 18:00 horas, no Plenário 17 de Abril, da 

Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa 

Legislativa para mais uma Sessão Ordinária do ano de 2013. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Presidente, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a 

leitura da ata 21/2013, da Sessão Ordinária do dia 21/05/2013, que foi aprovada por unanimidade.  

Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Domingo pela manhã esteve no colégio Santa 

Rita em uma reunião com a diretora, professores, alguns moradores, o senhor prefeito Alcides e o 

vice-prefeito Anselmo, secretários e o deputado Valdeci, o qual é líder do governo.  Coloca que foi 

discutido sobre o EJA à noite no colégio. Acha de grande importância, pois tem muitas pessoas que 

querem estudar e não podem devido à distância e os horários. Diz achar que em qualquer colégio 

aqui perto poderia ter o EJA, tanto no Roseli como no Chico Mendes, e seria uma conquista pro 

município. Coloca que o prefeito, junto com o vice-prefeito, irá apoiar e fazer o possível pra que isso 

aconteça, e que o deputado Valdeci vai ir ver o processo pessoalmente. Fala que o deputado 

Pimenta, tanto em entrevista quanto pessoalmente, segundo ele, está liberando para Capão do Cipó 

um valor de duzentos e cinquenta mil reais pra construção da ponte do Passo do Cardinal, e sugeriu 

que fosse dado o nome da ponte de Odir Fernandes, aonde acha mais do que justo. Hoje, em 

conversa com o secretário Jaques, ele lhe passou que vai sair a BR392 e que já estão fazendo a 

parte ambiental, a ideia é que  até 2015 devem se  iniciar as obras. Também lhe falou que a estrada 

do Rincão dos Palharini já está quase ponta, só não acabaram ainda por motivo do tempo.  Também 

falou pessoalmente para o secretário e para o coordenador, sobre a terraplanagem para ser feita na 

Sepé, onde será feita a casa de artesanato. Diz que, segundo o secretário, assim que terminarem no 

Rincão dos Palharini irá fazer este serviço. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Dá as 

boas vindas ao jurídico. Diz que bom que vai vim esses duzentos e cinquenta mil, pois aquela ponte 

necessita que seja levantada. Será parceiro na vinda desta verba, pois o colégio do Carovi, muitas 

vezes foi prejudicado devido às chuvas que enchiam a ponte prejudicando assim também os alunos 

em faltas. Sobre a estrada do Rincão do Palharini, agradece o coordenador de estrada o seu Hélio, ao 

secretário Jaques, Nego e o Gima que deram as pedras, e acha até que merecem um diploma, pois a 

estrada estava realmente ruim. Pede parada de ônibus ao secretário em frente à propriedade do seu 

Agnelo. Coloca que tem um pedido do pessoal do Conselho Tutelar, que estão precisando de um 
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carro para dar andamento ao serviço. Tem um pedido lá do Carovi, ao secretário do Meio Ambiente, 

que no poço do seu Polaco seja trocada a bomba que está queimada há meses. Sobre o programa de 

sábado na rádio, Pingo no I, diz ao vice-prefeito que tem hoje mais um projeto que vai ser votado em 

cima da hora, passando por cima das comissões e da Lei Orgânica do Município. Sabe que é um 

programa para divulgar o interesse da população, então fala que ele divulgue o dia que tem médico ao 

invés de debater vereadores. Comenta que estão fazendo coisas contra a lei aqui, mas para ajudar o 

povo e o município. Não é contra o vice-prefeito e sim prometer e não cumprir. Tem um pedido de 

saúde da Ângela do Passo do Tibúrcio, para que sejam marcados o mais rápido possível os seus 

exames. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao 

vice-presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9, demais funcionários e comunidade cipoense.  Dá boas vindas ao Dr. Felipe, o 

qual estava fazendo falta. Ouviu os discursos dos colegas e diz que as comissões têm o poder para 

decidir sobre a votação dos projetos. Diz que sem passar pelas comissões é e sempre foi contra, pois 

projeto tem no mínimo trinta dias para tramitar. Não pressiona ninguém para que votem sem análise, 

e é contra os projetos chegar em cima da hora e votar. Concorda com o que seu colega Diego falou, 

em relação à limpeza do colégio, pois ficou quatro anos levando máquinas da prefeitura, no seu carro, 

para limpar a escola do Palharini. Diz que está horrível e se for preciso levar, coloca funcionário no 

seu carro e leva para limpar. Parabeniza todos os funcionários da Secretaria de Obras, não só o 

secretário, pois se existe um belo trabalho é porque tem equipe, belo trabalho nas estradas. Pede que 

se arrume a estrada do Carovi sentido Bossoroca, a qual um produtor teve que passar a lâmina para 

poder escoar a safra. Coloca que passou por lá e realmente está ruim. Sobre o projeto da bacia 

leiteira espera que saia do papel, pois levou o Projeto Balde Cheio na administração passada e não 

conseguiu fazer com que saísse da gaveta. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza o Dr. Felipe 

que retorna à Casa auxiliando nos trabalhos. Coloca que hoje é o Dia da Mortalidade Materna, onde a 

Secretaria da Saúde de Capão do Cipó está trabalhando para reduzir isso. Diz que hoje é o Dia 

Internacional da Ação pela Saúde das Mulheres, onde Capão do Cipó faz um belo trabalho 

relacionado às mulheres. Parabeniza as diretorias das capelas do Carovi e Santa Rita pelas belas 

festas que realizaram. Convida toda a comunidade para o Dia do Desafio, dia 29, na praça às 

11h00min. Coloca que haverá deslocamento da Secretaria da Educação com funcionários para as 

comunidades para participar. Convida a comunidade para a festa em honra ao Padroeiro do 

município, Santo Antonio, dia 9 de junho, onde haverá procissão e missa, após almoço. Diz que 

jamais o Conselho Tutelar deixou de fazer atendimento, tanto na administração anterior, como agora. 

Fala que não tem carro disponível na prefeitura, mas com o tempo será adquirido um carro para o 

Conselho Tutelar. Sobre o Projeto 035/2013, trará bastantes melhorias para a comunidade, 

solucionando problemas com caminhão e escavadeira hidráulica. Se der o recurso, pretendem 

comprar uma camioneta para as obras. Fala que o vice-prefeito não citou nome de nenhum vereador 

no programa, mas se serviu para alguém, não sabe. Se o seu colega falou e serviu, coloque o chapéu 
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na cabeça. Sobre a ponte do Cardinal, é recurso do deputado Pimenta, duzentos e cinquenta mil e 

pediu para que a ponte tenha o nome do falecido vereador Odir Fernandes de Oliveira. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade e ouvintes da 87.9. Diz que em cada Sessão irá homenagear uma 

turma, onde hoje cita os alunos da 8º série, bons alunos. Está entrando três indicações que fez, acha 

muito importante principalmente fazer um passeio, de um lado pelo menos, no acesso asfáltico, 

tirando o perigo das pessoas que caminham ali.  Segunda indicação é que pintem o Posto de Saúde e 

as paradas de ônibus que estão precisando. Terceira indicação sugeriu, que junto com a secretária de 

educação, seja feito um slogan do município, como exemplo Ijuí que se chama Colmeia do Trabalho e 

a cidade-mãe, Santiago, conhecida como Terra dos Poetas. Convidou então a secretária da Educação 

para fazer um concurso com 7º e 8º séries e Ensino Médio do Carovi, criando um regulamento para 

que seja criado um slogan bonito para o município, já que Capão do Cipó é tão comentado, nada 

melhor que um slogan para que diga em poucas palavras o que é Capão do Cipó. Fala que ano 

passado, como líder de governo do Froner, cansou de ver seu amigo Érico cobrar quando entrava 

projetos que não passava nas comissões, ou ele saía ou não vinha para dar parecer. Hoje será 

votado e a sua bancada será favorável para não atrasar o projeto. Como sempre diz: nada como um 

dia após o outro. A roda gira e as pedras que se atira, cai na cabeça. Diz que a Bancada do PP nunca 

pediu vistas de projetos, nunca trancaram, nem seguraram, e que isto é só um lembrete.  Por fim 

coloca que hoje os professores receberam um tablet do governo do estado para uso. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta os colegas e 

comunidade presente. Bom retorno ao Felipe, jurídico da Casa. Pede ao secretário de Obras, que a 

estrada do senhor Sul Brasil necessita empedramento próximo a dona Maria, diz que dão a pedra e 

para a estrada do senhor José Brasil que também dão a pedra, na localidade do Entre Rios. Pede 

Abrigo escolar no Inhacapetum, no seu José de Lima Matheus. Sobre o nome do colega Odir para a 

ponte acha justo. Sobre o programa aos sábados, do vice-prefeito, diz ter ouvido o programa, aonde 

tal se referiu aos vereadores, não citou nome, mas se referiu aos vereadores, que é para se 

envolverem em fazer projetos. Coloca que temos o ex-vereador Jaques, que sempre dizia que não 

fazia projeto porque o prefeito sempre copia. Diz que o que o vereador pode fazer é indicação, como o 

seu colega Rodolfo fez, e coloca que já havia feito essa indicação na mesma rua, então é o que 

podem fazer. Cita que vereador não pode fazer projeto porque gera despesa ao município, mas as 

indicações já fez duas boas, e eles devem analisar e executar. Fala que essa é a função do vereador. 

Gostaria que no programa ele divulgasse mais as promessas de campanha, o que o pessoal está 

cobrando. Diz que ele está fazendo uma retrospectiva da sessão da Câmara aos sábados. Esse é seu 

entendimento. Diz não ter nada contra ele, mas gostaria que atendesse mais os pedidos e sugestões.  

Sobre o carro do Conselho Tutelar, sente necessidade de um carro, pois tem casos fora de 

expediente e não há carro disponível. Já deixaram de atender casos por não ter carro, o que é uma 

pena. Isso que está defasando o salário deles, 8.5% para todo funcionalismo, enquanto estagiários 

em torno de 60% o aumento. Diz que a festa do Carovi teve muito bonita, não pode comparecer a 

festa do assentamento, devido à do Carovi. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR 
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MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta aos colegas, aos presentes. Diz 

que irrigação é um tema importante, pouco usado por ser burocrático e trabalhoso, e, de repente, por 

achar que não se consiga, não é dado procedimento. Tem uns dados importantes de produção, a 

exemplo de milho em área não irrigada 3.400 kg por hectare e pode chegar a 12.000 kg por hectare 

irrigado, soja 2.051 kg por hectare e em terra irrigada pode chegar 3.800 kg por hectare, feijão 1.000 

kg por hectare e 2.600 kg por hectare em terra irrigada. Cita que a pastagem com irrigação pode 

colocar mais animais no pasto. Diz que o empenho da secretaria e da administração é em auxiliar os 

interessados, dando os passos iniciais. Aos produtores que lhe ouvem, fala que na linha do PRONAF, 

através do programa Mais Água, Mais Renda, o governo paga 100% da primeira parcela e 100% da 

última parcela, nos dez anos de financiamento, via PRONAMP o governo paga 75% da primeira 

parcela e 75% da última parcela e via MODERINFRA o governo paga 50% da primeira parcela e 50% 

da última. Os produtores escolhem o banco. Semana que vem através da Secretaria da Agricultura 

irão divulgar a data para o pessoal da EMATER conversar com os produtores interessados. Entende 

que é uma oportunidade para os produtores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta os colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Parabeniza a comunidade do Carovi pela belíssima festa da Igreja, mas também 

não pode se fazer presente na festa do assentamento. Faz votos que o dinheiro do deputado Pimenta 

venha e seja aplicado no que o povo precisa. Pede ao secretário Jaques que dê uma olhada na 

estrada do seu Ade, seu Valter e do seu Menegildo que a estrada está realmente ruim. Sobre o 

Conselho Tutelar, concorda que precisa de um carro, pois durante os quatro anos anteriores ficou 

pedindo carro. Ontem tiveram uma reunião com secretários e vereadores e foi colocado que sempre 

que precisam é emprestado carro, só que sabem que eles precisam de um carro, porque o serviço 

deles não tem hora e nem dia. Sobre o inseminador, pede ajuda ao Miguel para que viabilize junto 

com o governo, pois tem que acelerar para que saia do papel e dê andamento.  Dá boas vindas ao 

jurídico. Sobre o vice-prefeito, sua opinião, nada contra os outros vice-prefeitos, mas acha que está 

sendo um excelente vice-prefeito, procurando manter um contato com todas as secretarias e o que 

prometeu diz que sabe e ouviu, e fará sua parte para que cumpra. Diz que estão com apenas cinco 

meses e tem quatro anos para fazer. Usa as palavras do seu colega Diego, que sempre pedia para 

que esperassem o final dos quatro anos, ainda mais que é município pequeno e todos se conhecem, 

ligam e cobram. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Dá boas vindas ao jurídico. 

Coloca que o Valter Lara lhe ligou pedindo cargas de pedra e patrolamento na estrada. Dia 29 de 

junho terá festa junina na escola Júlio Biasi e hoje diz que até se surpreendeu, é presidente do CPM e 

o vice é o Cido, que lhe disse que talvez não iria mais sair a festa devido reforma no ginásio, que está 

com parquet novo. Coloca que o diretor foi pedir uma doação e o secretário de Planejamento sugeriu 

que fizesse do lado de fora a festa. Diz para os pais e alunos, que ele não tem filho em Capão do 

Cipó, por isso sugeriu isso. Acha que isso é uma vergonha e que se fosse prefeito mandava embora. 

Ligou para o Meneghini e o mesmo lhe deu a sua palavra que podia fazer. Agora deixa para que 

definam essa pessoa. Fala que essa promoção é para ajudar à escola e fica indignado. Sobre o 
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Conselho Tutelar, sabe da briga por um carro, e sugere para que no projeto de um milhão duzentos e 

cinquenta mil reais se deixe uma verba para isso. Sobre projeto que chega em cima da hora, diz que 

levaram lenha do Érico e não pediram um pedido de vista até hoje, pois são parceiros da 

administração e do povo. Se dissessem que não ia dar parecer, essa verba o prefeito não ia poder 

participar deste convênio, mas sabe que uma escavadeira hidráulica faz falta, então tem que ser 

parceiro. Sobre o aumento dos estagiários não é de 30% como havia falado, mas sim 60%, um 

funcionário do Conselho Tutelar ganha oitocentos reais, o professor de vinte horas, ganha mil e 

sessenta reais. Não é contra, mas na realidade é grande a diferença. Sobre verba do deputado, diz 

que bom que o Pimenta veio, mas esqueceu do Capão do Cipó por quatro anos. Torce para que não 

coloquem o nome do Odir no piso, pois será contra. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Diz que até onde sabe, 

vereador não pode fazer projeto, mas projeto-sugestão, acha que sim, e que bom que fizessem e o 

prefeito copiasse todos. Fala sobre o projeto habitacional Sub 50, de quarenta casas populares, e 

segundo a CREHNOR as obras iniciam em 1º de junho. Está tudo ok e só falta isso. Pede aos colegas 

e ouvintes que avisem as pessoas que venham se inscrever para as rurais que estão abertas as 

inscrições, e até onde sabe, só tem trinta e seis inscritos e se encerra em 30 de maio. Diz que é uma 

oportunidade de terem suas casinhas, e a documentação não é muita. Tem certeza que essas irão 

sair, e segundo o secretário João Vargas sairá mais um projeto urbano. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala que na administração 

Meneghini irá ficar marcado o nome do vereador Odir Fernandes de Oliveira, se é na ponte ou não, 

não sabem. O que não podem é esculachar com o nome do grande vereador da UDP. Sente em ter 

ouvido as palavras do colega Alacir, e diz que o dep. Pimenta é um homem de palavra e trará a 

emenda. Diz que o aumento de 30% aos estagiários, ou 60% para alguns, é por que em quatro anos 

não tiveram aumento, apenas reposição de perdas. Diz que como telefonista, não pode exigir um 

salário de dois mil reais, pois tem que se conhecer e se contentar com seus novecentos reais. Tentou 

outros concursos, porém não passou, e agora tem que aguentar esses novecentos reais. Diz que os 

estagiários ficam dois anos e a faculdade dura em torno de cinco anos, o colega debater isso, é um 

fiasco até. Sobre as promessas do vice, diz que não foram só dele e sim um conjunto de promessas 

da UDP, só que têm que puxar a retrospectiva e ver que foi perdido cem mil reais do dep. Afonso 

Hann, mais uma ambulância do dep. Marco Maia, isso sim é que foi perdido e é a retrospectiva. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, 

PP: Saúda os festeiros da comunidade do Carovi: seu Manoel, o Leone, Ronaldo Massafra, o Marcio, 

e em nome da dona Antonia, todas as mulheres que trabalharam na festa, a qual foi belíssima, e a 

comunidade do Carovi sempre dá aquele tchan, tudo de primeira linha. Com relação ao vice e 

escutando atentamente a discussão, acha que quem com muita sede vai ao pote volta com o balde 

vazio. Diz que o Anselmo deveria sentar com o Meneghini e prosear com ele, um papo cabeça, e iria 

chegar muito mais calmo na rádio. Diz que no momento que fala vereador, emparelha, e não está no 

sábado, não escuta, pois fim de semana vai pra sua casa em Santiago, passa a semana com seu pai 

aqui, mas escuta dos colegas que ouvem a rádio Cipoense. Dá ideia que ele converse mais com o 
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prefeito,e como o colega Jairo disse, tem mais três anos e meio para fazer, e não precisa se justificar 

em cima do que os vereadores falam aqui. Cita que aqui é um Poder independente, são os 

legisladores e ele o executor, juntamente com o prefeito. Pede ao amigo Anselmo que converse um 

pouco com o “Alcidão”, se acalme um pouco e fará um belo programa, sem pisar em ninguém. É sua 

opinião, e aí acaba a polêmica do vice-prefeito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Com relação aos estagiários é 

uma forma do município incentivar aquela pessoa que nunca trabalhou, ajudando a montar o seu 

currículo, sendo uma forma de inserção do estudante no mercado de trabalho, e esse aumento é 

apenas uma reposição das perdas que eles tiveram em quatro anos. Semana passada esteve em Ijuí 

o ex-prefeito Serafim, o secretário Erico Rosado e o senhor Neomir Alcântara, em uma reunião da 

Cotrijuí, onde tiveram a brilhante ideia de convidar o presidente da Cotrijuí para vir ao município e 

conversar com alguns produtores. Diz que hoje a tarde, no CTG, teve a reunião onde foi colocada a 

atual situação da Cotrijuí, a qual é fundamental para o município, pois é balizador de preços, e diante 

da situação o presidente se mostrou otimista e com a ajuda dos produtores irá conseguir que ela se 

reerga. Diz que amanhã é o Dia do Desafio, às 08h30min e que todos venham fazer exercício. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, 

PMDB: Sobre o que o colega Alacir falou do ginásio, acha que o secretário do Planejamento foi muito 

infeliz na ideia, sem cabimento, mas que ao mesmo tempo lhe deixa feliz, pois o colega disse que 

ligou para o prefeito e na hora ele disse que a festa sairia, sim, no ginásio. Diz que isso mostra que 

temos um prefeito, que decide as coisas e arca com as consequências. Diz que tem muitas coisas no 

governo dele que ontem na reunião discutiram, pois têm divergências de ideias, mas aos poucos as 

coisas estão andando e no ritmo certo. Sobre o salário dos estagiários achou alto e foi falar com o 

secretário Pinheiro, onde ele lhe disse que estava defasado há quatro anos, e não são todos que irão 

ganhar os oitocentos reais, depende o estágio que está fazendo. Tem coisas para serem corrigidas, a 

exemplo de um laudo técnico dos ônibus, depois passará aos colegas, alta corrupção. Parabeniza as 

bonecas viva do Carovi, a filha da Deise, a Valentina, a Stefanie e a outra menina a qual não lembra o 

nome, mas parabeniza as três. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz não ser contra que os estagiários ganhem, o que é contra é 

uns ganharem 8,5%, a exemplo de operários e conselheiros tutelar, ou professor de 20 horas que 

ganham mil reais e sessenta centavos. É isso que se refere. Quanto ao nome do colega Odir na 

ponte, o que diz é que em quatro anos o Pimenta esqueceu-se de Capão do Cipó, e o governo do 

colega esqueceu doze anos. Diz que o colega deveria usar um deputado do seu partido e não o 

Pimenta, não use o chapéu dos outros, pois pode não caber na cabeça. Diz que o dia que tiver um 

deputado de seu partido que não ajudar, não vota. Cita que o secretário Jaques teve em Brasília e 

disse que o deputado Luiz Carlos mandou avisar para ligar que tem emenda de duzentos e cinquenta 

mil reais, e irão lá buscar para ajudar o município. Não vão ser igual ao colega que criticava todo 

mundo e não trouxe um centavo pro município, e critica até os colegas. Diz que o colega tem que ter a 

grandeza de ir atrás dos deputados e pedir verba ou não vota mais, pois não adianta paparicar. Diz 

que quatro anos esqueceram do governo Froner, mas que não irão esquecer do governo Meneghini, e 
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já no primeiro ano irão ajudar com a bancada, e se puder os quatro anos irão ajudar, pois essa é a 

função do vereador. Diz que poderiam simplesmente não dar o parecer do projeto, que não entrava 

em votação hoje. Mas como são parceiros, irão ajudar o município e não só criticar aqui. Têm que ser 

justos com a comunidade de Capão do Cipó, ser vereador e honrar isso, não só criticar e achar 

defeito quando oposição, e quando situação ainda querer criticar os colegas e não trazer nada. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: OF. Nº 002/2013, do Partido dos Trabalhadores – PT, 

indicando a vereadora Ana Maria Lourenço da Silva como Representante Partidária para a Sessão 

Legislativa de 2013. OF. Nº 059/2013, da Secretaria do Meio Ambiente, solicitando empréstimo 

Plenário para reunião com os conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, às 14h00min do 

dia 04 de junho de 2013. OF. GAB. 086/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 

039/2013. PROJETO DE LEI 039/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”. OF. GAB. 088/2013, 

do Gabinete do Prefeito, solicitando que o Projeto de Lei 035/2013, seja apreciado com a maior 

urgência, até mesmo em Sessão Extraordinária. INDICAÇÃO 012/2013, do vereador José Rodolfo de 

Brum, ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 013/2013, do vereador José Rodolfo de Brum, ao prefeito 

municipal. INDICAÇÃO 014/2013, do vereador José Rodolfo de Brum, ao prefeito municipal. 

REQUERIMENTO, da vereadora Regina Weidmann, Líder de Governo, solicitando urgência especial 

ao Projeto de Lei 035/2013. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 002/2013, do Poder Legislativo, 

que “Dispõe sobre ponto facultativo na Câmara de Vereadores no dia 31 de maio de 2013”. Após o 

senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: REQUERIMENTO, da vereadora Regina 

Weidmann, Líder de Governo, solicitando urgência especial ao Projeto de Lei 035/2013, aprovado por 

unanimidade. Após o senhor presidente solicita aos membros da Comissão de Constituição e Justiça 

e da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal sobre o Projeto de Lei 035/2013, 

sendo que ambas foram favoráveis. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e 

votar: PROJETO DE LEI 035/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 

operações de crédito com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul, como agente do 

sistema BNDES para aquisição de equipamento rodoviário”, aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE DECRETO LEGISLATIVO 002/2013, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre ponto facultativo na 

Câmara de Vereadores no dia 31 de maio de 2013”, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

presidente convida todos para audiência pública de avaliação das metas fiscais referente ao 1º 

quadrimestre de 2013, às 10h30min do dia 29/05/2013, no Plenário 17 de Abril. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 04/06/2013, no mesmo horário e 

local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos 

da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e 

aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do 

Cipó, 28 de maio de 2013. 


