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ATA N° 25 / 2013 (Ordinária) 

Aos 25 (vinte e cinco) 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, em exercício, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, 

iniciamos nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente, em exercício, informa que está presidindo a 

sessão de hoje, motivo o Presidente, vereador Ibanez Garcia, ter assumido a Chefia do Poder 

Executivo, devido viagem do Prefeito e do Vice-Prefeito, ficando no cargo até seu retorno. Após o 

senhor Presidente, em exercício, passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 

24/2013, da Sessão Ordinária do dia 11/06/2013, que foi aprovada por unanimidade.  Após o senhor 

presidente, em exercício, chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. O senhor presidente, em exercício, passa os trabalhos da Mesa à 1ª 

Secretária. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com seis minutos, pois 

a vereadora Regina Weidmann lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental.  Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Está assumindo a presidência da 

Câmara e pede escusa aos ouvintes se não sair a contento de todos. Parabeniza a Silvane pelo seu 

aniversário e fala para que continue sendo sempre esta pessoa especial a todos, competente, 

humilde, trabalhadora e responsável que trabalha para todos sem distinção partidária, trabalho feito 

em prol da comunidade. Parabeniza a nova chefa de gabinete, Elenice Palharini, que ficou no lugar de 

Marcelo Brum, que saiu por escolha própria devido o Programa A Voz do Campo e não tinha como 

ser funcionário e atender os dois, sendo que o programa já foi até Brasília. Pede moção de pesar aos 

familiares de Joana Menezes de Oliveira, falecida ontem, filha da dona Juraci, do assentamento. 

Pede, também, moção de pesar aos familiares de Belmira dos Santos Oliveira, falecida no último dia 

20, mãe do seu Lucídio, Vermar e mãe de criação do seu Zé, do bairro Santo Antonio. Sobre 

pequenos produtores, coloca que cabe ao município o projeto do calcário, e estava falando com a 

vereadora Ana Maria onde colocaram para o prefeito em exercício, o seu Ibanez, o jurídico, o Pinheiro 

se poderiam ou não parcelar o pagamento dos quinhentos reais, onde falaram que não tem como 

parcelar, pois é projeto do governo do estado e já foi encaminhada a forma de como fazer. Fala que 

hoje não tem como, pelo Executivo não tem. Se for analisar pede aos pequenos produtores que 

analisem com carinho a possibilidade de terem calcário, quinze toneladas de calcário ao custo de 

trinta e três reais a tonelada, se dividir. Pede para que achem outra maneira de financiar e não 

percam. Entra com pedido de indicação ao Executivo que veja a possibilidade de instalação de 

câmeras no perímetro urbano da cidade, em diversos pontos da cidade para inibir ação dos meliantes, 

abrangendo comércios e agências bancárias e futuramente em outros locais do município. Sobre 
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essas câmeras no município pede ao Executivo que olhe com carinho e que junto com a Brigada e 

Policia Civil vejam a maneira de instalação. Agradece a todos que participaram do torneio de bocha 

no Clube Aliança e pede para que continuem ajudando a erguer o clube. Pede aos colegas que 

aprovem o projeto que denomina rua no bairro Santo Antônio, de Assunção Garcia do Nascimento, 

onde tal doou terreno para antiga capela, doou terreno para o Clube Aliança, concedeu também que 

fosse perfurado poço artesiano em seu terreno, torneio de futebol começou por doação da 

propriedade dele. Acha que já deveria ter nome de rua, então pede para que ajudem a colocar o nome 

da rua que desce para o seu Derli, que vai justamente à propriedade do Oscar Garcia do Nascimento.  

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente, em exercício, reassume os trabalhos da 

Mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador não se fez presente, motivo 

viagem a Porto Alegre. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta os colegas e 

comunidade presente. Parabeniza a Silvane pelo seu aniversário e que continue sempre competente 

e honesta. Deseja-lhe muitos anos de vida juntamente com a sua família e colegas da Casa. Pede ao 

secretário de obras que seja feito abrigo no trevo de acesso a RS377 para beneficiar as pessoas, o 

qual já tinha, mas retiraram. Pede transporte escolar para o assentamento Santa Rita na frente da 

propriedade do seu Luiz Possenato. Pede para que na frente do Posto de Saúde e do Mercado Ponto 

Certo, seja colocado um redutor de velocidade, por causa do perigo das crianças e também 

motoristas que passam em alta velocidade. Pede também que seja colocada pedra-cupim em frente à 

borracharia do seu Maurão. Sobre emenda do deputado Luiz Carlos, ele enviou o seu assessor, 

semana passada, e entregaram ao prefeito emenda de cento e cinquenta mil. Coloca então que para 

vim a emenda, tem que vim o número da emenda e esta é três milhões seiscentos e sessenta e dois 

mil e um, fala que já pensaram em comprar uma máquina para o pequeno produtor que trabalha com 

a bacia leiteira, para fazer silagem. Pediu para que parte deste dinheiro seja destinada a associação 

da sua comunidade para compra de duas roçadoras, uma para trator e outra manual. Agradece ao 

deputado que sempre ajudou o município desde o início. Sobre o que o vice-prefeito falou a duas 

semanas, que não falta medicamento no posto de saúde, coloca que procurou a farmacêutica porque 

muitas vezes dizem que vão pegar medicamento e não tem, e ela lhe disse que tem medicamentos 

que esse ano ainda não veio. Coloca que então o vice-prefeito faltou com a verdade quando disse que 

existem os medicamentos.  Fala que temos mais um empreendimento na cidade, padaria e confeitaria 

da Alice, descendo a Sicredi. Como o presidente em exercício falou sobre colocar câmeras, acha uma 

boa ideia, pois estamos precisando, e é muito roubo para o tamanho da cidade. Falta segurança e 

acha que o estado irá dar. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta aos colegas, aos presentes. Como legislador não 

pode deixar passar em branco, a respeito dos acontecimentos a nível de Brasil, as manifestações 

ocorridas, e temos que repudiar o vandalismo, pessoas mal intencionadas, mas apóia as bem 

intencionadas. Como vivemos em um país democrático, estão exercendo a democracia. Nota 

insatisfação geral da população, não tem causa específica, começou devido o aumento do transporte 

público e se detém a uma questão e obrigação do vereador se posicionar a respeito do que acontece. 

Fala que estamos à véspera da Copa do Mundo e uma das principais coisas que a gente vê de 
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indignação na população são esses investimentos em estádio, obras superfaturadas enquanto 

estradas, saúde pública está precisando melhorar. Deixa sua opinião sobre o assunto, se tivesse o 

poder em opinar, seria contra esses investimentos grandes, sendo que temos vários setores que 

poderia ser aplicado. Convida os conselheiros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, dia 

vinte e oito a Emater estará promovendo um curso para os conselheiros, o qual é muito importante 

porque muitas decisões na área agrícola passam por ele, e a administração não quer cometer 

injustiças, por isso está fazendo a qualificação deles. Coloca que o Cadó e o pessoal de Santa Maria 

estarão ministrando o curso. E pela parte da tarde, sobre o programa, Mais Água Mais Renda, deixa o 

convite para os interessados em irrigação, pivô central, independente do sistema que queira 

implantar, estará o pessoal da Emater para discutir e detalhar os passos necessários para quem 

quiser financiar. Fala que querem explicar bem ao produtor, porque muitas vezes não acessam por 

falta de esclarecimento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de 

seu tempo regimental ao Jairo Charão. Cumprimenta aos colegas, aos presentes. Parabeniza a 

Silvane, secretária, deseja tudo de bom a ela, que continue sempre assim trabalhando em prol do 

município e da Câmara. Sobre o calcário gostaria de dizer que ano passado esse programa já existia 

e Capão do Cipó quis aderir, mas por falta de papeis não conseguiram. Coloca que o importante é 

que esse ano conseguiram o calcário e mesmo que tentem falar que foi feito rolo e que deu para 

alguém ou não deu, fala que se houve erro não foi intencional. Diz que entre os vereadores tem que 

se conversar, e se teve injustiça tem que citar nomes, pois sente da Secretaria da Agricultura em 

especial do seu colega Miguel, que está sendo feito tudo da melhor forma possível à distribuição do 

calcário, bem transparente. Fala que não adianta procurar aonde não existe, e que ainda bem que o 

povo está reconhecendo e vê o que acontece.   Coloca que não adianta falar e não dar meios da 

administração corrigir se houve erro. Sobre segurança publica a indicação do seu colega Jairo, acha 

muito importante as câmeras, pois os assaltos são muito grandes pelo tamanho do município. Fala 

que este último assalto, em valores para a loja, é enorme. Já que policial efetivo é pouco por números 

de habitantes, deveríamos ter onze brigadianos, acha que deveriam reunir os nove vereadores e 

prefeito, para reivindicar o nosso direito perante o estado, pois fala que esta manifestação é porque é 

muito imposto que pagamos. Diz que quinta-feira retrasada o Brasil chegou a setecentos bilhões em 

impostos, e pelos impostos que pagamos deveríamos ter saúde e educação de primeiro mundo. 

Coloca que faz falta segurança pública, mas questiona se será que lá no estado sabem que temos 

dois ou um brigadiano, que não temos os nossos onze que temos direito? Fala que com a Copa será 

recrutado PMs de todo estado para lá. Pede ao secretário Jaques, se possível, abrigo escolar em 

frente da casa do Irineu, no asfalto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Parabeniza a 

Silvane pelo seu aniversário e que continue assim. Diz ser uma maravilha trabalhar com a mesma, e 

lhe deseja muitos anos de vida. Pedido de abrigo nos Mamoneiros, na frente do seu Agnelo e 

encascalhamento na curva para cima do seu Hermes. Recebeu ligação do Carovi, que o médico 

anunciou que sexta-feira iria lá e não foi. Fala que ele disse que vinha e não veio, chegou às 
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10h00min e a tarde iria ao Carovi, mas não foi. Coloca que no Passo dos Brum há problemas com a 

estrada, e está complicado até para o transporte escolar. Convida para festa junina, dia vinte e nove, 

na escola Julio Biasi, e que quem tiver copo para o quentão é para levar. Sobre os protestos, fica 

indignado de ver o que acontece, e que cada jogo da Copa das Confederações sai quinze milhões e 

oitocentos mil reais para o governo, e são dezessete jogos. Coloca quantos hospitais dariam para 

fazer. Vê a fila na previdência e ainda o Ronaldo fala que construindo hospital não faz Copa do 

Mundo. Viu um pai falar na rádio que tem dinheiro para pagar e questiona os que não têm. Acha que 

ele foi infeliz no que disse. Fala que com a Copa não vai melhorar saúde, educação e o dinheiro vai 

embora. Fala que o estádio que fizeram em Brasília, o time de lá está na terceira divisão e não 

recupera mais os milhões que foram gastos. Povo na rua tem que ir, mas não para fazer baderna, 

para se aproveitar dos que querem manifestar. É a favor do manifesto pacífico e não disso que estão 

fazendo. Coloca que o povo está cansado de pagar impostos. Fala que teve reunião da AES Sul, aqui 

um tempo, e o pessoal comentava que era cara a luz, e não era, pois a cada cem reais que pagava de 

luz, cinquenta e um é imposto e a AES Sul ganha quarenta e nove reais. Sobre a carteira de 

motorista, coloca que o Rio Grande do Sul é o que cobra mais caro para fazer. A indignação do povo 

é contra a corrupção. Fala que tem deputados cassados e não quer entregar o mandato. Coloca que o 

Collor de Melo caiu por muito menos e lá não querem entregar, então o povo não acredita mais nas 

coisas que eles fazem, pois eles fazem leis para proteger eles mesmos. Ressalta que tem bons 

deputados, mas tem uns lá que não se preocupam com o povo, mas com si mesmo. Quanto ao 

calcário fala a colega Regina, que o Jaques estava junto quando ano passado o prefeito Froner 

assinou. Coloca que ele começou o projeto ano passado, enquadrou o município e esse ano será 

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

SILVA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Apresenta Indicação 

016 ao Executivo e Secretaria da Saúde para que se possível fizer a adesão do programa Brasil 

Sorridente, que atende o pessoal carente e de baixa renda. Ligou para Brasília e o município não 

estava adicionado ao programa, Santiago e municípios vizinhos estão. Esteve em reunião quinta-feira 

passada no assentamento Nova Esperança, onde discutiram sobre o horto florestal, e ficou feliz pela 

presença do prefeito, vice-prefeito, Jaques, Cláudio, Cooptec e Cícero da Universidade, que irá 

beneficiar o município, serão de grande ajuda. Fala que irá atingir aos municípios vizinhos, e coloca 

que o prefeito e vice-prefeito irão ajudar para que o horto florestal saia. Fala que é muito importante 

que saia do papel, pois esteve muito tempo no papel e nada. Crê que irá sair. Sobre o calcário estava 

entrando com indicação na Casa para que fosse parcelado, e que não acompanhou o projeto, pois 

não estava na Casa ainda. Sabe que é difícil para muitas famílias ter quinhentos reais, mas 

conversando com o secretário e o Miguel, será dado tempo para que as famílias possam juntar o 

dinheiro e ter este calcário de uma forma ou outra. Pensava que pudesse ser parcelado este calcário, 

a contrapartida, mas não. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Deseja um feliz aniversário a 

Silvane, muita saúde, paz e fala que a festa fica para mais tarde. Pessoa sempre do nosso lado 

trabalhando conosco, pessoa maravilhosa, continue sempre assim. Fala que o tempo não para de 
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chover, pede a Deus para que dê uns dias bons para que o pessoal possa terminar as plantas e a 

Secretaria de Obras possa fazer os serviços. Coloca que lá do Carovi até a RS377 há trechos ruins, 

precisa de pedra. No Rincão dos Mamoneiros também precisa de pedra, e aproveitando pede uma 

parada de ônibus no seu Luiz, em frente à propriedade do seu Agnelo. Participou segunda-feira da 

reunião do programa Minha Casa Minha Vida, no CTG, onde a empresa que ganhou era para 

começar dia primeiro de junho e por motivo da chuva a terraplanagem não pode se concluir, serão 

quarenta casas. Aproveitando que o Marcelo está aqui, dia que ao lado do seu Nilceu tem um 

proprietário que ganhou casa, Ernani Garcia, e pede que seja colocada água. Sobre o manifesto acha 

que o nosso dinheiro, que pagamos em impostos, vai ser investido na Copa, e depois que passar a 

Copa quem vai sofrer somos nós brasileiros, com falta de saúde, educação e transporte. Não é contra 

a Copa, mas a vida é assim. Reforça o pedido de uma carga de pedra em frente à propriedade do 

Maurão. Sobre o médico, recebeu ligação do Carovi, coloca que foi divulgado na rádio, o pessoal foi a 

pé e perderam a viagem. Espera que não aconteça mais. Pede ao prefeito municipal que envie ofício 

ao dirigente do DAER sobre a RS377, que está ruim, e em nome da bancada do PP, UDP e 

Executivo, que façam um tapa-buraco. Sobre o pedido de informação que fez, foi feito dia vinte e 

quatro de abril, passou trinta dias, em quinze dias a presidência da Câmara mandou outro ofício e até 

agora nada. Fala que tem seus direitos e vai procurar, já passou mais de quarenta e cinco dias e 

nada. Diz que aqui ninguém é trouxa e bobo, e quando se pede um pedido de informação é porque se 

quer saber. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O 

vereador não se fez presente, motivo ter assumido a Chefia do Poder Executivo, devido viagem 

do Prefeito e do Vice-Prefeito. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Partido, PMDB: Sobre o calcário, e por ter pedido de vereadores e da Secretaria de Agricultura e do 

próprio prefeito, diz que não foi parcelado por que não tem como. Explica aos ouvintes que são mil e 

quinhentas toneladas de calcário, que começou a chegar, e o conselho irá se reunir nos próximos dias 

e, no primeiro momento, tinha dado em torno de duzentos inscritos e para viabilizar o projeto, teria 

que ter a contrapartida e em torno de cento e vinte se dispuseram. Infelizmente desses cento e vinte, 

vinte ficarão sem. Deixa claro que não é prefeito, nem vereador, nem secretário e nem funcionário que 

decide e, sim, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Diz que veio em torno de oito carretas 

de calcário,e algumas irão deixar concentradas em localidades para economizar em frete. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Diz aos 

colegas Alacir, Diego e Marilene que o que colocaram sobre os medicamentos e sobre o médico do 

Carovi, concorda sobre o médico, pois não poderia ter acontecido. Tem certeza que a secretária tem 

uma justificativa para dar, e irá ligar após a sessão para ver o que houve e pedir para que não se 

repita, ainda mais em dia de chuva. Sobre os remédios, se não se engana e se é o mesmo assunto 

que conversou com o Anselmo, a funcionária do Posto disse que não tinha e quando foi lá disse que 

tinha. Acha que é um problema deles ali. Sobre o projeto que a colega Ana colocou, se não se 

engana, o município já está aderindo este programa, o Cristian já olhou lá e é um programa muito 

importante, que faz muita falta. Sobre os das próteses dentárias, o município já aderiu, cinquenta por 

mês, e a demanda nem imaginam o quanto que tem, em todas as idades, e veio na hora certa. A 
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respeito dos protestos que os colegas citaram, não se indigna tanto com os políticos, mais com o 

povo. Quer só ver ano que vem quando tiver eleição, se esse povo que tava nas ruas manifestando, 

tirando os anarquistas do quebra-quebra, se vai dar resposta no povo. Diz isso, pois entra vereador, 

prefeito, deputado, senador, os bons, não tem dinheiro para campanha e acabam ganhando os que 

são para anarquizar e tentar tirar um pedacinho pra si. Questiona-se, pois quem os coloca lá somos 

nós mesmos, e a gente deve cobrar da gente. Diz que o povo cipoense e do estado deve fazer certo e 

procurar um político honesto, que vá fazer algo pelo nosso estado e pelo País. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz ter uma emenda do Luiz 

Carlos Heinze, que veio para o Capão do Cipó e aproveita que o colega Ibanez está de prefeito, pois 

ele falava muito em uma emenda de cem mil reais do Afonso Hamm, que ele aproveite agora, pois 

dizia que os prefeitos não queriam buscar, e busque. Diz que ele não esqueça de trazer o número da 

emenda, pois se vier com papel em branco, igual ao Jaques trouxe de Brasília, não é emenda, é frio. 

Diz que ele aproveite esses dias e quando voltar diga como fez pra trazer emenda, pois vim mentir ao 

povo que tem emenda e não tem, é muito feio. Diz que se entrarem na internet tem todas as emendas 

do Luiz Carlos para cá e do Afonso Hamm não existe nada. Diz que qualquer um é sabedor como 

funciona emenda, se não tiver número não existe. Diz à ele que aproveite de prefeito, pois era o 

sonho dele, e  busque a emenda, pois os outros nunca foram buscar e ele tem a chance de fazer isso. 

Diz que se ele não fizer isso, ele não pode nem vim falar mais em emenda aqui no município. Diz à 

colega Regina que o povo está indignado, sim, com os políticos, pois eles fazem as leis como querem 

e o povo tem que obedecer. Diz que nada irá mudar se só protestarem e não mudar no voto. Diz que 

temos um bom deputado para continuar defendendo o povo, pois independente de partido político o 

Luiz Carlos ajuda e todos os anos virão emendas para Capão do Cipó, tem certeza. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: 

Diz à vereadora Regina que é muito bom que o município já esteja aderindo ao programa. Sobre os 

manifestos feitos, diz concordar, pois é a voz do povo, que vem ajudar um governo que quer, 

realmente, saber a necessidade do seu povo. Diz que o Brasil não acordou agora, já há tempos vem 

lutando. Destaca que antes não se pensava em ter um filho na faculdade, pois era só para quem tinha 

posição social, hoje basta querer estudar. Sabe que tem muito a ser mudado, mas o que mudou foi 

devido às lutas. Sabe, pois muitas vezes foi para as ruas. Cita que desde os quinze anos vai para a 

luta, já ficou entre a vida e a morte por isso, mas isso não intimida um povo que quer mudança. Não 

concorda com o vandalismo, pois sempre tem os grupinhos que não pensa no que está sendo 

quebrado e que eles e nós mesmos que teremos de pagar. Diz que temos que reivindicar nossos 

direitos e isso é muito bom. Diz que quem vai para quebrar, só tira a atenção do povo que quer a 

mudança, pois quem quebra as coisas, não constrói nem para si próprio. Diz que reivindicar não é 

quebrar as coisas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Parabeniza os delegados escolhidos dia dezessete de junho: 

Geraldo, Della Flora, Vera e Narieli. Parabeniza o prefeito e o presidente da Casa, Ibanez, que 

mobilizaram o povo, juntamente com os demais vereadores e lotaram a Casa para a escolha das 

demandas que ficou: Esporte, Saúde e Desenvolvimento Rural. Diz que em agosto o povo deverá ser 
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convocado para votar nessas demandas. Convida todos os produtores rurais para reunião do 

Sindicato Rural, amanhã, às dezenove horas, ali no CTG, com jantar, sobre CNA. Diz que é de suma 

importância para o esporte do Capão do Cipó a participação na Copa Coca-Cola, onde entre diversos 

municípios ficamos entre os oito classificados, e se passarmos da fase inicial todos os demais jogos 

serão disputados em Santa Maria, tudo bancado pela Coca-Cola. Agradece a delegação de Unistalda 

que esteve domingo no município fazendo confraternização de futsal entre todas as categorias, e em 

breve iremos lá em Unistalda. Convida, a pedido do amigo Edson, popular Potrilho, que estava 

presente, dia 28 de julho, torneio de bochas valendo um fusca, praticamente zero, pois é todo 

reformado. Pede ao povo que prestigie o torneio dos Tissot que vale um fusca o primeiro lugar e o 

campeão dos perdedores leva uma novilha. Diz que tem certeza que o nosso presidente irá fazer um 

bom trabalho como prefeito, nesses dias que está assumindo e, certamente, deixará sua marca na 

prefeitura, nesses três dias. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM, Líder de Partido, PP: O vereador não se fez presente, motivo viagem a Porto Alegre. 

Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: OF. 01/2013, da Comissão de Sindicância, solicitando cópia da gravação e da ata 

aprovada e assinada, da sessão ordinária do dia 11 de junho de 2013. OF. 107/2013, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Projeto de Lei 041/2013. PROJETO DE LEI 041/2013, do Poder Executivo, que 

“Altera disposições da Lei Municipal nº 496 de 17 de dezembro de 2010, que Institui o Auxílio 

Alimentação aos Servidores Públicos do Poder Executivo de Capão do Cipó – RS e dá outras 

providências”. INDICAÇÃO 016/2013, da vereadora Ana Maria Lourenço ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 018/2013, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. MOÇÃO 011/2013, dos 

vereadores aos familiares de Belmira dos Santos Oliveira. INDICAÇÃO 019/2013, da vereadora 

Marilene Margutti ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 020/2013, da vereadora Marilene Margutti ao 

prefeito municipal. INDICAÇÃO 021/2013, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. 

PROJETO DE LEI 005/2013, do Poder Legislativo, que “Denomina Rua da Cidade de Capão do 

Cipó/RS de Assunção Garcia do Nascimento”. CONVITE, da Emater, para capacitação de 

conselheiros, dia 28 de junho de 2013, com início às 08h30min, na Sala de Reuniões do Posto de 

Saúde. OF. 114/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Lei 042/2013, 043/2013 e 

044/2013. PROJETO DE LEI 042/2013, do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal nº 589 de 20 

de junho de 2012, que estabelece normas para a exploração dos serviços de automóveis de aluguel 

(Táxi) no município de Capão do Cipó – RS e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 043/2013, 

do Poder Executivo, que “Cria, no âmbito da Lei Municipal nº 579, de 04 de abril de 2012 e alterações 

posteriores, vaga em função pública já existente e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 

044/2013, do Poder Executivo, que “Concede permissão de uso especial de bem móvel público 

(“Patrulha Agrícola”) à Associação Agrícola Novo Rumo e dá outras providências”. OF. 068/2013, da 

Escola Júlio Biasi, convidando para festa junina dia 29 de junho de 2013, a partir das 18h00min, no 

ginásio. Após o senhor presidente, em exercício, convida os colegas para discutir e votar: PROJETO 

DE LEI 040/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por 

tempo determinado, de 01(um) professor (a) para atuar na Escola Municipal Júlio Biasi e dá outras 
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providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 004/2013, do Poder Legislativo, que 

“Denomina Rua da Cidade de Capão do Cipó/RS de Fideles Pereira da Luz”, aprovado por 

unanimidade. Após o senhor Presidente, em exercício, convida a todos para a próxima sessão, que 

será dia 02/07/2013, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor 

Presidente, em exercício, 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, em exercício, e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 25 de junho de 2013. 

 

 

 


