
0184 

 

 

 

ATA N° 27 / 2013 (Ordinária) 

Aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano de 2013, às 18h00min, 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 passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da 

ata 26/2013, da Sessão Ordinária do dia 02/07/2013, 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 MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta os colegas e comunidade 

presente. Solicita a Secretaria de Obras que faça empedramento na estrada do Entre Rios, próximo a 

propriedade do senhor Joel Bagolim, pois o transporte escolar não quer descer. Diz que no seu 

Obregon Garcia o abrigo escolar está empossando água, devido brasilit quebrado. Faz convite da 

diretoria da Capela São Luiz, do Progresso, para festa, sábado dia 13, com início às 15 horas. Fala 

sobre matéria que saiu no Expresso, semana passada, que menos de vinte pessoas votaram na 

convenção do PP. Diz que isso não é verdade, e que a pessoa do seu Neuzo é de caráter e postura. 

Diz que se ele sair do PP, como acham, ele saiu do PDT sem criticar ou falar mal, com certeza sairá 

com a mesma dignidade. Diz que seu Neuzo continua sendo o ‘mão amiga’, culto, honesto e leal. Cita 

o colega Jairo, que sempre faz homenagens aos dias comemorativos, para falar que criaram o Dia do 

Homem, comemorado em 15 de julho, Homem com H maiúsculo, os quais parabeniza. Aproveita a 

presença do prefeito e do vice para falar sobre a contra partida do calcário, que há pessoas que não 

terão condições de arcar, e que o Executivo veja a possibilidade de isentá-los, pois são pequenos 

produtores que não tem os quinhentos reais. Cita que os inscritos já são pessoas menos privilegiadas 

e apela que o Executivo faça algo. Cita que na semana passada o colega Ibanez falou que a saúde 

está gastando menos, porém, hoje, são pagos exames que na outra administração não eram e, talvez, 

aí esteja a diferença. Diz que sabe e pode provar que tem pessoas que não têm condições e não 

pagam, sendo que é só ‘frouxar’ e eles pagam. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta aos colegas, aos presentes. Usa 

o espaço para se deter ao projeto 044, que trata sobre o uso da patrulha agrícola pela associação 

Novo Rumo. Sobre o trabalho da patrulha agrícola, diz que 90% do tempo dela acaba em gasto no 

preparo de solo (gradagem e globe) e tem uma demanda grande de outros trabalhos a exemplo de 

silagem, as quais forma feitas mais de novecentos reboques, só esse ano, e novecentas toneladas de 

calcário. Fala que existem solicitações de pequenos açudes e bebedouros, com Madal. Cita que estão 

deixando a desejar em função de grade e globe e têm consciência disso. Estão só revolvendo o solo, 

o que não se admite hoje em dia, exceto em alguns casos. Diz que irão mudar essa cultura e iniciar o 
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plantio direto na pequena propriedade. Diz ser tendência nos municípios da região, onde o repasse de 

maquinário para as associações é bem sucedido. Diz que a partir do momento que se passar o 

serviço para eles, sobra tempo para prestar outros serviços, muitos importantes, e a tendência é 

aumentar. Sabe que o gado leiteiro já começou a responder e a silagem está aumentando. Diz que a 

alternativa que a administração encontrou é repassar o maquinário, ou o serviço irá aumentar, bem 

como o número de funcionários, onerando a folha. Espera que dê certo, mas ao menos a tentativa 

têm que fazer. Diz que o projeto tem erros na especificação do maquinário e irá pedir vistas para 

alterações. Diz ser testemunha do empenho do prefeito em ver formas de parcelamento, mas 

infelizmente não há maneira. Ressalta que será quinze toneladas ao preço de trinta e três reais a 

tonelada, sendo um enorme subsídio da administração. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta aos colegas, aos 

presentes. Agradece a todo pessoal da Secretaria de Obras pelo excelente trabalho, apesar do tempo 

não colaborar, sendo que tem estradas que o transporte escolar passa oito vezes ao dia, sendo difícil 

de aguentar e a garoa só prejudica.  Agradece a parada de ônibus para seu Irineu, pedido de todos os 

colegas. Coloca que o prefeito Meneghini recebeu ligação e a princípio está previsto o início das obras 

das casas populares para segunda-feira, se não houver contratempos nos papéis. Faz votos que saia 

do papel, pois o esforço é grande e é importante que as pessoas recebam as casas. Sobre o calcário, 

também, gostaria que fosse parcelado, só que todos os inscritos estavam cientes da contra partida, 

bem como os nove vereadores, pois o projeto passou por aqui. Resta ver a parte legal, mas pelo que 

entendeu não há como o prefeito prorrogar o pagamento. Diz que será feito de acordo com a lei. A 

respeito da Secretaria de Saúde diz que muita coisa mudou, a exemplo de vários exames que antes 

não eram feitos e agora são, e vice-versa. Diz que conversa com o prefeito e com o Anselmo, que é 

conhecedor da saúde, e muito melhorou. Diz que cada prefeito faz a sua administração, e acha que 

daqui a quatro anos será melhor que essa. Diz que muito depende de fiscalização, principalmente dos 

colegas a sua direita, pois as pessoas ligam para eles e eles vêm na Tribuna e falam as reclamações. 

Diz que muito está mudando e têm que ser parceiros. Ressalta que a administração toda está sempre 

ali e os colegas tem acesso a todas as secretarias. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9.  Pede encascalhamento na estrada do seu José Maronez, popular Zequinha, e que seu Luiz 

dará a pedra. Solicita um abrigo escolar em frente ao seu Agnelo, e que já passou ao secretário tais 

pedidos. Informa que a festa junina da escola Júlio Biasi teve um lucro, líquido, de cinco mil, 

seiscentos e onze reais. Agradece a todos os que participaram. Sobre o calcário, falou com o prefeito 

e é difícil de parcelar, porém em agosto já tem a aveia para pagar e complica para os produtores. Diz 

não saber se já saiu a lista dos contemplados com o calcário. Quanto ao projeto do repasse da 

patrulha agrícola para a associação é da opinião que, no momento que passar a eles, a manutenção 

seja por conta deles. Diz que a prefeitura pode ajudar seis meses e após eles fazem um caixa para 

manter. Cita que tem que serem criadas mais associações e que só dois tratores não irão vencer a 

demanda, pois o 290 não puxa grade de 40 discos. Sabe isso, pois trabalhou na Secretaria de 

Agricultura e o pequeno não puxa. Sobre a emenda do deputado Heinze, diz que pode marcar com o 
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prefeito e acertar de comprar uma máquina ao invés de trator. Diz ao colega Miguel que o pessoal lhe 

cobrou para falar ao colega, sobre ele ter dito na sessão passada sobre ‘aquela turma querer voltar’. 

Diz que pode estar enquadrado nas palavras, e que as pessoas disseram que ao contrario do colega, 

moram aqui, o carro é emplacado aqui e podem falar. Diz que o colega é seu amigo, mas é a 

realidade e tem que ser justo. Diz que da forma como o colega falou pode ser o Rodolfo, a Marilene e 

o Diego também.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO 

DA SILVA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre a reunião 

de sexta-feira à noite, na Câmara de Vereadores, com o secretário de Desenvolvimento Rural, que 

veio explicar os projetos e assinar dois contratos pendentes, o do seu José e o do seu José Oribes, da 

Sepé, e da construção do horto. Ficou feliz com as colocações dele e com a forma que o prefeito se 

colocou junto ao secretário, entregando ofício com a demanda dos produtores. Cita que os projetos 

que o secretário explicou são de acordo com o qual falou e a maioria é a fundo perdido, com cadastro 

no CadÚnico. Fala que é uma questão de ir atrás dos projetos. Ficou feliz que o prefeito pediu ao líder 

de governo, deputado Valdeci, para ver a questão das dívidas. Cita que o Galvão também estava 

presente na reunião. Diz ter ficado triste que os colegas não participaram para reivindicar, mas 

entende, pois foi de imediato a reunião devido à agenda do secretário e não puderam avisar a todos. 

Agradece a presença dos colegas Marilene e Ibanez. Sobre o projeto do trator diz que as pessoas lhe 

perguntam se será só para as dezessete famílias da associação, o que responde que não, que a 

associação só ficará responsável e ele trabalhará para os quatro assentamentos. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9. Fala sobre a dificuldade que o secretário de Obras está encontrando num 

momento desses, com bastante pedidos de serviço e o maquinário não está reformado. Diz que o 

dever do vereador é pedir o que o povo solicita. Diz que na propriedade do Diego, do Rincão dos 

Palharini, atolou o transporte escolar e precisa de pedras. Pede, também, no Rincão dos Vargas, que 

tem trechos precisando, inclusive atolou uma carreta. Sobre os comentários da Expocipó, cita que 

faltam sete meses e não podem esquecer que não tem luz no parque. Diz que desde a época do 

governo Froner não tem, e agora faz meio ano e não colocaram. Sobre o calcário diz que não há 

maneira, mas que antes diziam que o PP tinha que dar e agora têm que pagar e em agosto já tem a 

aveia para pagar. Diz que tem de achar uma maneira, pois o pequeno produtor sofre. Diz que na 

estrada da Alice Cardinal precisa ser patrolada. Coloca ao colega Jairo, que o rebateu dizendo que 

pedra não dá leite, que qualquer criança sabe disso, só que daqui a dois anos e meio teremos eleição 

e pode não dá voto, também. Diz que o prefeito Meneghini é seu amigo e vizinho, mas as promessas 

foram muitas e o povo cobra e tem que falar. Quer ver se na eleição sairá leite ou voto das pedras. 

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. Diz continuar na mesma linha que teve nos últimos quatro anos, afirmando que a saúde de 

Capão do Cipó, como disse em reunião essa manhã, é das melhores do Estado e do Brasil, e deveria 

ser copiada. Cita que não irá contentar a todos, mas faz muitas coisas e para muitos até que não há 

necessidade. Sabe que o Renato, que está presente, fazia muito, pois acompanhava o trabalho dele. 
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Ressalta que buscar em casa, levar até o hospital e quando der alta, ir buscar, não existe em lugar 

nenhum, só no Capão do Cipó. Diz que o governo passado não teve coragem de tomar outra atitude. 

Diz que ficou uma pilha de exames do ano passado, mas essa administração já colocou em dia. Fala 

que tem exames que só são pagos aqui e a comunidade sabe.  Sobre o calcário diz que o projeto 

cruzou pela câmara e todos sabiam da contra partida do município, do estado e dos produtores, e 

aceitaram. Se há erros deveriam ter visto antes e não achar culpados agora. Fala sobre a importância 

da vinda do secretário de Desenvolvimento Rural, pois nunca se viu um secretário do estado vir aqui 

assinar contratos de interesse do município, o que merece uma visão mais ampla. Concorda que 

deveria ter mais apoio da comunidade presente no evento. Foi criticado e cobrado sobre o asfalto 

quebrado em frente à câmara, que não durou um ano e, também, na Juvenal Garcia. Diz que só tem 

um responsável, que é o Froner e devem cobrar é dele. Diz que o dia que achar que essa 

administração não anda irá falar do mesmo jeito, pois tem palavra e sua postura não muda. 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. Fala sobre a indicação que fez, pois temos município instalado há doze anos, e para 

dar alegria aos bochófilos, que o Executivo crie o 1º Campeonato Municipal de Bochas, a pedido dos 

que gostam. Fala da felicidade de ver, domingo, no ginásio, apesar do tempo chuvoso, estava lotado 

para a abertura do 7º Campeonato de Futsal, com doze equipes jogando. Diz que deve se investir no 

esporte, pois é o que atrai o povo com horas de lazer. Sobre o projeto 044, diz ser de suma 

importância destinar a patrulha agrícola para os assentamentos. Concorda com o colega Alacir, pois 

temos seis tratores na Agricultura, e tem que se olhar de uma forma melhor e destinar três tratores, 

pois o 290 não vai conseguir puxar a grade grande e só mais um não faz. Diz que não se fez presente 

no evento que estava presente o secretário, pois perdeu uma prima em Santiago. Diz ao secretário de 

obras que sem chuva não há agricultura e com chuva não há estradas, mas que a prioridade é a 

produção. Pede paciência aos transportes e ao povo, pois só tem uma patrola funcionando para 

atender mais de mil quilômetros de estradas. Diz que o prefeito autorizou o jurídico a fazer o projeto 

da tarifa social da água para beneficiar as famílias de baixa renda do interior e da cidade. Diz que 

colocou dois projetos-sugestão no governo passado e foram engavetados. Diz ao colega Alacir que 

fica surpreso quando o mesmo se refere à Bancada do PP e cita só quatro vereadores, esquecendo 

do colega Ibanez, que fica fora da contagem, sendo que três vezes foi o vereador mais votado do PP 

no município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Cita que estamos com 

seis meses e nove dias de governo Alcides Meneghini e está na hora de fazer alguns comentários. 

Diz que sempre fala que nosso município é charmoso e que as pessoas gostam e acreditam em 

Capão do Cipó. Diz que dos mais de vinte anos que fizeram planos de se um dia fossem prefeitos o 

que fariam pelo município, hoje o seu Alcides é prefeito e aproveita a presença dele, do vice, e dos 

secretários de Obras e Meio Ambiente, e faz o pedido de que se façam mais praças, pois não vamos 

ser sempre essa vila. Pede que se faça, urgentemente, o passeio, ao menos com pedra brita, na 

rodovia, e plantio de árvores. Pede que seja feito, também, uns três ou quatro quebra-molas na 
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rodovia. Diz que para esse serviço, de repente, se nomeie mais dois operários. Sobre o pórtico diz 

que tinha projeto no governo Froner e que veja o andamento, pois fica um charme a mais ao 

município. Como o prefeito lhe disse em viagem, que acredita no município, está na hora e ele tem o 

poder na mão, e sua bancada se coloca a disposição para qualquer dessas ações. Fala que o prefeito 

deve se aliar aos prefeitos da região a exemplo de Bossoroca e Entre-Ijuís, que o prefeito é irmão do 

Meneghini, e tente buscar uma extensão do Instituto Federal Farroupilha, pois está na hora e temos o 

pessoal dos assentamentos, que são pequenos agricultores. Diz que isso são ações, não cobranças, 

de quem vê o dia a dia e vê que temos credibilidade. Cita que Santiago tem o projeto Comunidade 

Ativa, que deveria ser copiado aqui, com uma vez ao mês ir às localidades e na área urbana fazer 

recolhimento de lixo, pedras, podas, plantio de árvores, fazer um mutirão. Diz que as pessoas se 

engajam e deixam a cidade mais bonita e temos maquinários e pode ser feito isso. Se depender da 

bancada do PP, a qual diz que o colega Ibanez não está excluído, estão para trabalhar juntos por um 

Capão do Cipó melhor. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder 

de Bancada, PP: Sobre o calcário coloca que é o povo que está pedindo e sabem que aprovaram 

com a contrapartida. Quanto ao medicamento, coloca que semana passada o colega Ibanez falou que 

era para pedir exame para o Froner. Ressalta que emenda para fazer exames nunca veio. Quanto ao 

asfalto é normal quebrar, pois a retro escavadeira trabalhou muito tempo em cima. Questiona então 

se irão mandar o Froner arrumar a RS 377, pois está uma buraqueira que dá dó dos carros e das 

ambulâncias de Capão do Cipó, e foi ele que conseguiu concluir a obra. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Convida a todos 

para dia dezenove de julho, no CTG, a 6ª Conferência Municipal da Assistência Social, e que os 

beneficiários do Bolsa Família participem. Avisa a comunidade que a loja da Campanha de Agasalho 

está aberta todas as quartas-feiras, a partir das 13h00min até as 17h00mim. Conversou com o 

Secretário de Obras, sobre os bueiros que falta arrumar, e que não arrumaram ainda devido a falta de 

materiais que não chegaram. Sobre o calcário coloca que não acompanhou o projeto quando passou 

na Casa, mas juntos com os produtores conversaram com o prefeito para ver se havia possibilidade 

de fazer o parcelamento, mas tem certeza que dentro do possível o prefeito Meneghini vai ajudar os 

produtores de uma forma especial. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala da Juvenal Garcia dos Santos, que não é só os 

buracos no asfalto, que foi feito pela administração anterior, e até cabe aos administradores atuais 

fazer as remendos. Mas coloca que lá também faltou o passeio que teria ao lado, sendo que quando 

aprovaram o projeto constava o passeio de um metro e meio para cada lado da via da Juvenal Garcia, 

porém não foi feito. Diz ao colega Diego, sem rebater novamente, que a administração atual tem o 

mandato inteiro para trabalhar aquele plano de governo que colocaram para o povo, mas fala que a 

chance deles já passou e não fizeram. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Coloca ao secretário Jaques, que logo depois da família 

Ceolin tem que fazer um bueiro, pois está tipo um quebra-mola e também depois da propriedade de 

Alice Cardinal tem uns duzentos metros de terra vermelha, tem que colocar pedra. Na frente do Régis 

Scarton também tem um trecho bem ruim. Aproveitando a frase de seu colega Miguel, coloca que é 
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do Partido Progressista, não veio na eleição, no diretório, pois não foi convidado, mas se acha no 

direito de daqui a três anos de concorrer a prefeito, vice-prefeito ou vereador novamente, pois é filiado 

ao partido. Fala que o partido é forte, é desunido, mas na hora que precisam se unem. Ressalta que o 

partido não tem dono e se algumas pessoas se colocam de dono do PP estão muito enganadas, pois 

na hora da eleição irão ver como as coisas funcionam. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Para encerrar o 

assunto, naquele seu tempo de liderança, podem até ouvir a gravação, coloca que falou em modelo 

de gestão, nenhum momento mencionou nome dos colegas vereadores, e o que falou repete. Quando 

pegam aqui na Câmara para aprovar Projeto de Lei para devolver dinheiro, isso caracteriza uma má 

gestão, e quando falou em voltar, tem certeza que esta má gestão irá querer voltar. Conhecendo seus 

colegas tem certeza que eles não concordam com esta má gestão de ter que agora aprovar para 

devolver dinheiro. E quando se fala em gestão, fala que se tem seis meses de governo e já 

propiciaram ao pequeno produtor essa aveia. Ressalta que tem que ser paga, mas que pelo menos 

propiciaram. Puxa para a memória de seus colegas de não se lembrar de nenhuma tonelada de 

calcário e de nenhum quilo de aveia na gestão passada. Para encerrar convida os amigos do PMDB, 

para sexta-feira uma reunião com o deputado Alceu Moreira, que já consegui duzentos mil reais de 

emenda para a agricultura. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Para encerrar o assunto do calcário tem certeza que o 

prefeito Meneghini e o vice Anselmo o que tiver de acordo com a lei irão fazer. Sobre a Patrulha 

Agrícola concorda com os colegas que tem que ser feita mais associações para colocar os 

maquinários para ficar sob os cuidados da associação. Se não se engana, fala que em Entre-Ijuís tem 

várias associações. Temos que incentivar o município a criar variar associações e serem bem 

fiscalizadas. Ressalta que tudo isso parte do incentivo do Executivo e dos vereadores da Câmara 

também. Fala ao seu colega Diego, que sobre a Expocipó, o Alcides e a Comissão da Expo tem se 

reunido bastante e que o mesmo pode ficar tranquilo que com certeza a luz estará instalada. Sobre 

devolução de dinheiro, está muito preocupada com a imensidão de dinheiro que se tem devolvido e 

com juros lá em cima, e quem perde é todo mundo. Irá pedir uma relação de todo esse dinheiro que a 

administração está devolvendo, pois é dinheiro público que poderia estar sendo investido. Convida a 

todos também para reunião do PMDB sexta-feira, dia doze, no CTG com deputados Alceu Moreira e 

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

para fazer a leitura das correspondências recebidas: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 002/2013, do 

vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. OFÍCIO 120/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Projetos de Lei 045/2013, 046/2013 e 047/2013. PROJETO DE LEI 045/2013, do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre o regime de adiantamento de numerário”. PROJETO DE LEI 046/2013, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro aos servidores integrantes 

do Bloco de Atenção Básica em Saúde, através do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade 

da Atenção Básica – PMAQ-AB e da outras providências”. PROJETO DE LEI 047/2013, do Poder 

Executivo, que “Dispõe sobre a criação de Cargo de Provimento em Comissão – Coordenador da 

Secretaria de Planejamento”. PROJETO DE LEI 006/2013, do Poder Legislativo, que “Denomina 
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Praça da Cidade de Capão do Cipó/RS de Rufino do Nascimento e Silva Filho”. PROJETO DE LEI 

007/2013, do Poder Legislativo, que “Denomina Rua da Cidade de Capão do Cipó/RS de Joaquina 

Garcia Rosado”. PROJETO DE LEI 008/2013, do Poder Legislativo, que “Denomina Rua da Cidade 

de Capão do Cipó/RS de Adriano Garcia Rosado”. INDICAÇÃO 022/2013, do vereador Jairo Charão, 

ao prefeito municipal. MOÇÃO 012/2013, dos vereadores aos familiares de Joana Menezes de 

Oliveira.  Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 

005/2013, do Poder Legislativo, que “Denomina Rua da Cidade de Capão do Cipó/RS de Assunção 

Garcia do Nascimento”, aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade. 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”, sendo que o 

vereador Miguelangelo Serafini pediu vistas de tal projeto para correções na parte das especificações 

do maquinário. Após o senhor presidente coloca em votação o pedido de vistas, que é aprovado por 

unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 002/2013, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal, 

aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que 

será dia 16/07/2013, 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, 09 de julho de 2013. 

 

 

 

 

 


