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ATA N° 23 / 2013 (Ordinária) 

Aos 04 (quatro) dias do mês de junho 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 22/2013, da Sessão Ordinária do dia 28/05/2013, 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. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Comenta sobre Audiência Pública hoje na Câmara para decidir 

orçamento para quatro anos. Agradece aos colegas que participaram, pois é de interesse de todos, 

vereadores e comunidade. Coloca que o Serginho tem seu programa aos domingos a partir das 

07h30min, Panorama Rural, o qual lhe pediu para que convidasse a comunidade para que prestigie, 

pois vão estar presente os deputados Luis Carlos Heinze e Ernani Polo, na casa do seu Nenzito Reis. 

Convida para missa de falecimento de um mês do colega Odir, no domingo aonde sua esposa mesmo 

veio e pediu para que se fizessem presente. Sentem muita falta de seu colega, mas com certeza ele 

está vendo os trabalhos dar prosseguimento. Diz ao vice-prefeito, que se encontra presente, que 

sempre foram parceiros, o que for bom para o município sempre votaram a favor, mas visitando a 

comunidade diz que o povo cobrou como que esses projetos são votados em cima da hora. Diz ao 

Anselmo e sua equipe de trabalho, que procure o máximo possível não mandar mais esses projetos 

em cima da hora. Em nome da bancada do PP pede para que isso não aconteça mais, pois tem o 

Regimento Interno e para não dar essas discussões não queriam mais fazer isso. Não querem 

atrapalhar e sim fazer o melhor para a população. Coloca que hoje tem quatro projetos para votação 

034/2013, 036/2013, 037/2013 e 038/2013. 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. Reitera o convite para reunião na Casa, dia 12, da COREDE sobre Consulta Popular, às 

10h00min, seria dia 13, mas como é feriado ficou para dia 12 com a presença de integrantes do 

governo do estado. Coloca que o Tide Lima deve se fazer presente. Acha importante a presença dos 

vereadores e da comunidade, pois o maior beneficiado é a comunidade que ganha com as demandas 

escolhidas e que são de interesse de Capão do Cipó. Fala que está na hora de reivindicar e escolher 

os novos delegado e demandas que realmente interessem. Coloca que hoje o prefeito está em Porto 

Alegre recebendo emenda de cem mil reais da Casa do Agricultor, projeto feito na época do secretário 

Alacir e estão liberando hoje para todos os prefeitos do Vale do Jaguari. Foi uma demanda escolhida 
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pela comunidade e irá atender os anseios do município, por isso acha de grande importância. Diz ser 

a primeira de outras reuniões, pois a votação é em agosto. Salienta o convite do colega Serginho, dia 

9 o programa Panorama Rural, aonde virá diversos prefeitos da região e deputados Luis Carlos 

Heinze e Ernani Polo. Diz ser importante para a produção do município e se os vereadores tiverem 

reivindicações a fazer ao Luiz Carlos Heinze estará presente e ele é um diferencial, investe no 

produtor. Ressalta que será no Nenzito Reis a partir das7h30min.  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. Coloca que 

estamos na semana do Meio Ambiente e conforme o secretário lhe passou irá realizar palestra nas 

escolas municipais e estaduais. Fica contente que a secretaria se preocupa com o bem-estar do povo 

com relação ao Meio Ambiente. Associa-se aos votos de pesar na morte da irmã da colega Marta 

Canterle, a Vera Canterle, falecimento prematuro, mais uma vítima de câncer, rápido, que em vinte e 

dois dias lhe matou. Diz ser triste, mas pode acontecer com qualquer um e o que devemos levar é 

boas amizades, bons frutos e trabalhos pelo povo. É a marca que fica como a que o colega Odir 

deixou e irá fazer um mês de seu falecimento dia 10. Coloca que a esposa dele esteve aqui 

convidando para missa, no dia nove, na missa em honra ao padroeiro, dos quais convida a todos para 

participar. Sobre a integração com São Miguel das Missões que aconteceu sábado, grande jogo de 

futsal, no ginásio o qual tiveram o orgulho de ter o vice-prefeito jogando e conquistando a vitória frente 

à equipe de São Miguel e aos demais diz que foi um belo futebol.  Tiveram aqui discussão do PPA, 

dos quais a Câmara terá sessenta e um mil reais de aumento para ano que vem e várias ideias. Sobre 

décimo terceiro diz ser vontade de todos, e se existe a lei é mais que justo. Diz que o jurídico irá 

estudar a possibilidade dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários também receber décimo 

terceiro. Relata fato que aconteceu sábado para domingo no Bairro Santo Antonio, a matança de 

animais, a qual ocorre há tempos. Coloca que temos a Lei Federal sobre proteção dos animais, e que 

quem faz um ato desses contra animais deve ser punido, pois é mesmo que fazer contra uma pessoa 

do jeito que foi feito. Pessoa sem dignidade, sem respeito ainda mais que foi tirado um animal do 

fundo do pátio, da coleira, enforcado e degolado. Diz que tem que se tomar providências e acredita 

que logo se saiba quem é e que a justiça seja feita. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade e ouvintes da 87.9. Pedido ao secretário Jaques, diz que tem um motorista do transporte 

escolar lá do Carovi, o Pingo, Luis Edson Melo da Silva, que pede para que dê um jeito na estrada 

que entra na fazenda do seu Eberon Paim, diz que está perigoso e a estrada do Emílio quem vai a 

Tupantuba e, principalmente, instalação de bueiro onde fica o monumento do Gumercindo Saraiva. 

Diz que o secretário lhe explicou as razões da demora e que na medida do possível será feito. Diz ao 

seu colega Jairo que hoje duas turmas da sétima e sexta série trabalharam textos referentes ao Meio 

Ambiente, vai a eles o seu alô e a lembrança a eles. Diz que de lá saíra uma carta de pedidos de 

ações a prefeitura para proteger e cuidar o Meio Ambiente de Capão do Cipó. Sobre projeto de 2009, 

diz que o seu colega Alacir vai comentar depois. Coloca que ficou sabendo que seu amigo Érico ficou 

“mordido” com críticas que fez, e fala que cada vez que ele deixar atrasar para mandar projeto, irá 
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falar como ele fazia, e pior quando ele não queria votar, se retirava do Plenário. Pede ao vice-prefeito 

que leve à administração, que como o projeto do peixe que chegou e tinha realmente prazo esgotando 

nunca irão deixar de votar, apesar do que o seu colega Diego disse. Agora por incompetência de 

deixar três, quatro dias na gaveta diz que fala aqui ou na rádio, o que também acha errado que o 

espaço informativo do município seja usado para críticas e se assim for também quer um espaço 

dentro do programa para tecer comentários, não críticas. Sobre ações, principalmente do secretário 

de Administração, ex-vereador Érico, que em sua opinião deixa muito a desejar, diz que o mesmo 

falou de sua saída do PMDB, onde diz que foi saído por desrespeito e foi acolhido pelo PP, convidado 

pelo Alacir. Comenta que o prefeito Meneghini esteve junto na eleição passada do Froner, apoiando a 

vitória, e que agora ele foi oposição, mas com respeito e sempre será. Ser der para ir ao programa 

pede para que lhe convide que estará apto para estabelecer até comparações, sem baixar o nível e 

partir para lado pessoal. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE 

MARGUTTI (PP): Cumprimenta os colegas e comunidade presente. Solicita ao secretário de obras, 

reclamação de uma empresa de ônibus, a proprietária lhe ligou e disse que já falou com o vice-

prefeito e prefeito, que a estrada está ruim, com buracos grandes, batendo o ônibus, carro pequeno 

não sabe como passa. Diz que é a estrada que vai para o Rincão dos Vargas em frente da 

propriedade do finado Zeni Vargas, dona Iolanda da empresa Santiago Tur que reclamou. Na Semana 

do Meio Ambiente sugere que sejam plantadas nesse inverno, na avenida, árvores na entrada, que irá 

embelezar a cidade. Gostaria de saber sobre a conclusão do calçamento em frente à Câmara, nos 

canteiros já está nascendo mamoneiros. Diz que tem moradores aqui presentes que gostariam de ver 

pronto. Sobre atraso de correspondências do Correio diz que ainda há problemas, não fala só por si, 

mas muitas vezes tem que ir a Santiago pagar boleto devido não poder pagar mais aqui. Coloca que 

continua ouvindo reclamações de pais de crianças que participam de oficinas, que ano passado o 

transporte ia buscar em casa e, hoje, para alguns cursos buscam e para outros não. Fala que tem 

crianças que esse ano não puderam participar devido deficiência de transporte e não derem 

alimentação. Deseja seus sentimentos a família da colega Marta, funcionária da saúde. Diz que a 

Vera foi muito eficiente no Sindicato, todos sabem do trabalho que prestou ao pequeno produtor, que 

cada vez que precisava de um PRONAF ela sempre tentava solucionar. Convida o povo para dia vinte 

e nove festa Junina na Escola Julio Biasi, e sobre o boato de a festa ser para o lado de fora, acha 

maior injustiça. Coloca que a festa será dentro do ginásio. Convida também para festa do padroeiro, 

domingo, e missa de seu colega Odir, primeiro mês de falecimento. Diz que seu colega Rodolfo está 

certo sim e gostaria que tivesse um espaço para um vereador de vez em quando, independente da 

cadeira que ocupa. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta aos colegas, aos presentes. Coloca que quarta-feira 

da semana passada teve audiência pública com o secretário da Fazenda, e temos a Lei 

Complementar 101/2000, onde tem que ter uma prestação de conta do município por trimestre e 

relata dados a respeito da arrecadação: 39,22% FPM, dinheiro federal, onde existe critérios de 

repasse aos municípios; 37% é ICMS, dá importância de todos exigir nota, e receita própria seria 

IPTU, e outras receitas 3%. Coloca que o município é totalmente dependente do FPM e ICMS. Sobre 
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o cumprimento das metas fiscais por lei é obrigado gastar 15% com saúde, gastaram 16,25%. Na 

educação é obrigado 25%, gastaram 28%. O gasto com o pessoal está 44%, o limite é 50%, diz que 

estão a baixo. Diz que o importante é dizer que o município vem cumprindo as metas fiscais exigidos 

por lei, gastando no que tem que ser gasto. Diz que dia vinte vence a primeira parcela do IPTU, 

coloca que o município está dando desconto de 20% para quem pagar em cota única e mais 10% 

para quem for pagar e não tiver débito algum com o município, gerando um total de 30% de desconto. 

Uma forma de o município arrecadar rápido o IPTU e um desconto para o bom contribuinte. Sobre o 

ginásio, coloca que o que foi é que tinha exigência do Corpo de Bombeiros, desde junho do ano 

passado, e o ginásio estava interditado, impróprio para festividades, e, hoje, tiveram notícia que 

dentro dos próximos dias o ginásio estará dentro do que o Corpo de Bombeiros exigiu e liberado para 

eventos. O município já sabia, foi notificado, e está colocando em dia. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora não fez 

uso de seu tempo regimental. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que bom que será liberado verba da casa do produtor, da 

Consulta Popular, coloca que quando era secretário foi enviado pedido e a hora que vier o pequeno 

produtor terá aonde vender o produtor, então isso é bom. Diz que já estavam desiludidos, pois 

votavam todos os anos e nada vinha. Diz que essa é de 2009 e já estamos em 2013. Diz que as 

pessoas já estavam se recusando a votar, porque não vinha nada. Sobre a vinda de Luis Carlos no 

domingo, acha importante, pois é um dos mais atuantes da região. Diz que na agricultora tem três 

tratores com emenda dele, globe e plantadeiras, mais campo de futebol. Coloca que ele irá anunciar 

vinda de emenda. Espera que outros deputados não venham só no ano eleitoral e de passagem. 

Pede ao vice-prefeito que dê um jeito, já que vai a Brasília, que de um “chega” no pessoal. Diz que o 

pessoal sabe que em quatro anos não veio nenhuma emenda. Fala que o Luiz Carlos é parceiro do 

município, sempre a favor dos pequenos produtores, debatendo preços, seja no boi, seja na soja ou 

no arroz. Quanto ao ginásio pelo que tinha lhe passado era pintura que estava faltando para liberação, 

mas o prefeito e o vice-prefeito já tomaram as providências e vão fazer a festa. Deseja pêsames a 

família da Marta, e que isso a gente não espera, mas que faz parte da vida. Diz que domingo tem 

Missa de primeiro mês de falecimento de Odir, e com ele coloca que são três vereadores que 

perdemos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA 

SILVA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Em nome da Chica, 

reforça convite para missa de um mês do falecimento de Odir. Comenta sobre reunião que teve 

quarta-feira em Santiago com o deputado Nelsinho Metalúrgico aonde foram levantados três pontos 

de grande importância, sendo o primeiro a questão da diversidade, o segundo questão sobre a 

irrigação e o terceiro sobre o escoamento da produção. Diz ao Miguel que é parceira nos projetos de 

irrigação e açudes. Sobre o PRONAF, para os pequenos produtores diz ser difícil, é como se tivesse 

um carro e pudesse financiar, mas coloca que geralmente o orçamento do pequeno produtor não 

alcança para poder acessar o PRONAF. Então juntamente com administração sugere para que façam 

algo para suprir a necessidade da pequena propriedade, pois o PRONAF fica difícil. Nesta semana do 

Meio Ambiente, está colocando uma indicação para que se faça o recolhimento do lixo nos 
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assentamentos e propriedades rurais do município, pelo fato de estarem fazendo buracos para 

depositar o lixo, assim futuramente prejudicando o lençol freático. Também conversando com o 

secretário de agricultura, coloca que ele lhe passou que a partir de amanhã já deve estar chegando o 

calcário, então fala ao pessoal que já vá providenciando a contra partida. Agradece a Ângela da 

EMATER, uma grande pessoa, que fez todo o trabalho da Campanha do Agasalho. Fala que ontem 

começaram a distribuir as roupas, juntamente, com um grupo de voluntários. Agradece também aos 

funcionários das obras, que quando precisou sempre lhe ajudaram. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Sobre o cadastramento 

biométrico, assunto que está em debate, o Cartório pediu que continuassem anunciando, pois há 

preocupação que nem todos façam. Acredita que um grande número caia fora, os quais, justamente, 

dariam a vitória ao Cesar, que vieram de fora votar no Froner. Se acontecer isso, diz que a UDP 

jamais entrega o poder. Sobre o informativo municipal, feito pelo vice-prefeito, diz que ele transmite a 

realidade ao povo, e se rebate críticas é o povo que irá julgá-lo se está certo ou errado, ou a forma 

que as coisas acontecem. Fala sobre um fato triste ocorrido com a médica, e que de tanto criticarem o 

Dr. Renan ele foi embora, o que é lamentável. Diz que o fato virá à tona e acredita que ela deva 

procurar esclarecimentos, pois tem caráter, pessoa boa, com belo trabalho e o CRM dela não está em 

jogo por falcatrua, como era feita antigamente. Diz que isso não acontece e não irá acontecer. 

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

PP: Diz que o colega Jairo deixou um suspense, o qual espera desenrolar. Adianta que a bancada do 

PP nunca pediu para o médico sair. Fala que se foi intenção do colega Jairo dizer isso é melhor retirar 

as palavras, pois engoli-las seria ruim. Diz que se fossem criticar, o ano inteiro, como a colega Regina 

criticava, aí sim. Sobre as mortes dos cachorros, diz que possui vários cachorros, os quais quer muito 

bem, e essas pessoas que fazem isso estão erradas e merecem punição. Diz que fez indicação de 

pintura das paradas de ônibus, e que recebeu um telefonema do professor Valdir, que disse que a 

dele não precisa, pois já construiu ela com seu dinheiro, devido pedir e não terem feito, e irá pintar 

com o símbolo do grêmio. Atreve-se a convocar os militantes do PP, glorioso partido, que prestigiem a 

vinda do deputado Luiz Carlos Heinze, o qual avalisa o que diz. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: No espaço de 

líder do PMDB, a respeito dos comentários de antes a respeito do Provias, acha que está na hora de 

encerrar o assunto. Não sabe o que o colega Erico disse no rádio, porém o defende, pois já aconteceu 

de vir projetos atrasados, por uma série de fatores, mas nunca por terem ficados engavetados. Diz 

que o que é importante é que foi votado e o maquinário será adquirido, será aumentada a frota, as 

estradas serão melhoradas e a população sairá ganhando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Cumprimenta o senhor presidente, 

ouvintes da 87.9, colegas e demais pessoas presentes. Diz ao colega Rodolfo que sempre que 

criticou a saúde é em razão do que podia ser melhorado, pois na época do seu Serafim entregaram a 

casa arrumada, e agora receberam a sala na cozinha e a cozinha na sala. Quanto ao programa do 

Anselmo, diz que está gostando, e que antes era assim, não tem por que não ser agora. Diz que 

pimenta nos olhos dos outros é refresco. Pede que continue, pois só ouve elogios. Diz ao amigo e 
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secretário de obras, Jaques, que olhe a estrada do Rincão dos Vargas, em especial próximo à casa 

do senhor Hélio Nascimento, pois tem um buraco que está feio, e não adianta só a patrola, tem que 

ter pedra. Diz que o secretário já havia lhe dito que está com dificuldade de pedras, mas que semana 

que vem irá verificar, pois o transporte passa dificuldades nesse trajeto. Diz que perto da casa do seu 

Cinésio também precisa pedras. Deseja forças a Marta e sua família pela perda da irmã, é algo que 

foge ao controle, mas é a vida. Parabeniza a Igreja Comunidade Evangélica pelo jantar de casais, 

sábado na dona Elur e no seu Valdir, ótima janta, ótima palestra. Não se fez presente no primeiro, e 

ano que vem se fará presente e convidará mais casais. Diz que ainda bem, não só essa Igreja, presta 

esses bons serviços. Sobre os títulos diz que o Gidião enviou e-mail onde diz que até dia 21 de maio 

somente oitenta e cinco pessoas fizeram o recadastramento, o que é preocupante. Diz que o prefeito 

está em Porto Alegre e uma das coisas que foi reivindicar, além da Consulta Popular, é um 

Tabelionato de Registro de Imóveis. Não sabe a parte legal e espera que a administração se 

empenhe para conseguir. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, 

Líder de Bancada, PP: Sobre a saúde, que antes faziam falcatruas, gostaria que o colega Jairo 

dissesse quem fez, pois isso é grave e deve ser dito. Diz que se fizeram algo contra a médica, ela 

deve se defender, e o avo dela é Progressista de coração, o Neri Machado. Diz que ela é uma boa 

médica e tem que se defender. Diz que teve uma vizinha sua que precisava de medicamento, lhe foi 

negado e entrou no Ministério Público, aí correram na casa dela e bem facilzinho tinha todos os 

exames e remédios. Lembra ao vice-prefeito que está chegando o inverno e temos em torno de 

quatrocentos pequenos produtores, e as mangueiras não foram cascalhadas. Diz que se for dividir por 

ano, dá um lote. Sobre a casa em Santiago para os parentes de pacientes se hospedarem quando 

estes estiverem hospitalizados têm três anos e meio para fazer, ainda, porém lembra os colegas que 

o vice-prefeito dizia que seria arrumada uma casa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Terça-feira passada falou 

sobre as inscrições das casas do programa rural, que seria até o final do mês, mas continuarão 

abertas por mais tempo. Pede que o pessoal se dirija para fazer, pois é um programa federal. Sobre a 

Emater diz que o governo estadual está com equipe para assessorar as cooperativas. Sobre o projeto 

037, de grande valia esse aumento, que já vinha sendo, praticamente, dado, já era pago esses 

valores. Acha que os estagiários são merecedores desse salário, e, principalmente, os guris com 

quem trabalhava, pois são pessoas bem esforçadas e trabalham bastante. Pede ao secretário Jaques 

que dê uma olhada na estrada do Capão da Batalha, a qual não conhece, mas pede que arrume. 

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

leitura das correspondências recebidas: CONVITE, da Assembleia Legislativa, para audiência pública 

sobre as ações e os investimentos realizados e previstos pelo Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul, para a área de defesa sanitária animal, dia 13 de junho, às 09:30 horas, no Palácio Farroupilha. 

CONVITE, da Prefeitura Municipal de Mata, para as festividades alusivas ao 48º aniversário do 

município, de 31 de maio a 13 de junho de 2013. INDICAÇÃO 015/2013, da vereadora Ana Maria 

Lourenço, ao prefeito municipal. MOÇÃO 010/2013, dos vereadores aos familiares de Vera Canterle. 

OF. S/Nº/2013, da Secretaria de Educação, solicitando empréstimo da Câmara de Vereadores para 
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encontro de líderes do Programa União Faz a Vida, dia 21 de junho de 2013, das 13h00min às 

17h30min.  OF. 01/2013, da Coordenação da Capela Santo Antonio, convidando para Festa do 

Padroeiro Santo Antonio, a realizar-se dia 09 de junho de 2013, com Procissão, Missa e festejos, no 

CTG General Gumercindo Saraiva, a partir das 09h30min. Após o senhor presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 034/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”, aprovado 

por unanimidade. PROJETO DE LEI 036/2013, do Poder Executivo, que “Define as atividades 

insalubres e perigosas para efeitos de percepção do adicional correspondente e dá outras 

providências”, sendo que a vereadora Marilene Margutti pediu vistas do projeto para melhor análise. 

Após o senhor presidente coloca em votação o Pedido de Vistas da vereadora Marilene Margutti, que 

foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 037/2013, do Poder Executivo, que “Altera 

disposições da Lei Municipal nº 417 de 28 de maio de 2009, que dispõe sobre estágio de estudantes 

em órgãos de administração municipal e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI 038/2013, do Poder Executivo, que “Altera o grau de escolaridade cargo de 

assessor técnico-administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, constante no anexo II da Lei 

Municipal nº 195 de abril de 2005, que dispõe sobre critérios e provimentos para preenchimento dos 

cargos em comissão e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 11/06/2013, 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, 04 de junho de 2013. 

 


