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ATA N° 33 / 2013 (Ordinária) 

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto 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, 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 32/2013, da Sessão Ordinária do dia 13/08/2013, 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. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. 

Agradece a duas pessoas, a qual ajudaram na Consulta Popular, e por equívoco esqueceu-se de citar 

na última terça-feira, que são Micheli e Elenice Palharini. Cita que elas ficaram responsáveis pelos 

votos na internet, os quais de quarenta, esse ano subiu para cento e sete, mais que o dobro. Ficou 

feliz com a reunião do COREDE, ontem, com os nove municípios da região, os quais queriam saber 

qual foi o milagre que Capão do Cipó fez para aumentar a votação, o que disse que foi empenho e 

interesse de cada um que trabalhou e votou, e quem ganha é a comunidade. Diz que ficaram 

duzentos e quarenta e cinco mil reais para desenvolvimento rural, já com projeto encaminhado, pois 

amanhã é o último prazo, ficou setenta e cinco mil reais para saúde, para uma ambulância, e quarenta 

e cinco mil reais para uma quadra de grama sintética, na praça. Sobre o projeto que foi falado terça-

feira, que estava atrasado, da Consulta Popular do ano passado, diz que não é verdade, pois não 

existe disso, os projetos são feitos no mesmo ano da Consulta Popular. Ressalta que não existe 

retroativo, se algo aconteceu é por que não enviaram o projeto. Participou sexta-feira, de reunião da 

Fenovinos, a convite do prefeito Julio Ruivo, onde Capão do Cipó e Unistalda irão participar pela 

primeira vez. Fica feliz, pois leva o nome do município, num evento grande, que será no ginásio de 

esportes de Santiago. 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. Lembra que dia 25/08 é o Dia do Soldado 

brasileiro, figura representativa no nosso meio e que podem passar cem anos sem serem ocupados, 

mas não um só dia sem serem preparados. Ressalta que eles defendem a Pátria, dia a dia. Tem 

orgulho, pois seu filho está servindo o Exército Brasileiro. Parabeniza o colega e amigo Milico, 

presidente da AFUMCACI, e todos os funcionários, pois ontem foi servido almoço no CTG, onde foi 

assinado a cedência de uma área do município para a construção da sede. Diz ser um orgulho para 

os funcionários terem uma sede de recreação. Parabeniza os vizinhos do Bairro Santo Antonio, pelo 

Dia do Vizinho, em especial ao ‘Guego’, popular ‘Bombacha’, de nome Joacir, que foi coordenador do 
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evento, que foi um sucesso como sempre, e engloba demais vizinhos. Convida o povo da terceira 

idade, vovôs e vovós, para participarem, sábado, no CTG, a partir da 14h00min do evento do Dia dos 

Avós, promovido pelo CRAS, Assistência Social e grupos da terceira idade. Pede a Secretaria de 

Obras que troque lâmpadas no Bairro Santo Antonio, em frente ao bar do Sergio e o do Ernesto, e 

também na Rua João Bolzan, descendo para a Brigada. Fala que dia 24 é data da morte de Getulio 

Vargas, falecido em 24 de agosto de 1964, um ícone da política brasileira, onde as leis de seu 

governo irão perpetuar e auxiliar o povo brasileiro para sempre. Informa que a Secretaria da Fazenda 

convida toda a população para sexta-feira, dia 23, às 13h30min audiência pública do PPA. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. Após o senhor presidente diz que não será na sexta-feira a audiência do 

PPA, e irá comunicar ao secretário da Fazenda para que entregue semana que vem o projeto. 

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

comunidade, e ouvintes da 87.9. Pede ao secretário de Obras que arrume um bueiro em frente a 

tapera do André Dani, que foi tampado e tem que ser refeito. Cita que sobre as linhas de transporte irá 

conversar depois com o secretário, as que o Valdecir faz. Sobre a Expocipó, na reunião da semana 

passada, que foi discutido se eram a favor ou não de aquisição de uma área para instalação de um 

pólo industrial ou um berço industrial, e no meio do caminho veio o assunto da feira. Diz que em 

conversa com sua bancada, deram a ideia de terceirizar os shows e ninguém se envolvesse. Diz que 

também não podem esquecer a característica da feira, que é de negócios, mostra de equipamentos, 

lançamentos, comércio de pequenas lojas. Fala que é uma gama bastante grande, e que escutou o 

presidente falar em feira enxuta de gastos, onde a ideia é que se invista na Expocipó, pois é um 

momento único a cada dois anos de mostrar as potencialidades do município. Cita que tem que fazer 

o que for preciso para divulgar, mas no regime de economia. Coloca a comunidade sobre o novo 

marco econômico para os cipoenses, onde juntamente com os colegas Diego, Marilene e Alacir irão 

fazer reunião com a Secretaria de Agricultura para fazer um projeto-sugestão de melhoria da 

capacidade de produção da bacia leiteira. Cita que seu filho trabalha nessa área e lhe deu subsídios 

para fazer o projeto. Diz que o foco econômico é o pequeno produtor, pois o médio já está assistido 

com escoamento de safra, maquinário bom, e com isso o pequeno não precisa apelar para outra 

atividade a exemplo do fumo. Insiste na atividade leiteira, no peixe e na irrigação, pois em cima disso 

é que irão alavancar a produção primária da agricultura familiar. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Pede a Secretaria patrolamento e pedras na estrada do seu Osvaldinho e no 

Inhacapetum, no seu Osvaldo Viana até a Santa Bárbara, estão péssimas. Pede que seja arrumada a 

entrada para o Progresso, próxima a casa do professor Valdir, pois o caminhão do calcário não 

conseguia sair e as pedras da entrada da casa dele estão saindo. Parabeniza a comunidade da Sepé 

pelo almoço do Dia do Vizinho, esteve presente com a colega Ana, e estava muito bom, a 

comunidade é unida e participou. Sobre a escola Macedo Beltrão diz que os pais querem saber, lhe 

ligaram, o motivo dos alunos não terem as notas do primeiro trimestre. Sobre a Secretaria de Saúde 

diz que tem pessoas reclamando e querem saber quando será arrumado o equipamento do dentista, 

pois estão a mais de quinze dias com dentes doendo e não conseguem arrumar, pois os 
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equipamentos estão sempre com problemas. Pede ao vice-prefeito, que se faz presente, que se até 

sábado não arrumarem, ele fale no informativo da prefeitura. Parabeniza os funcionários pelo 

belíssimo almoço, o qual não se pode fazer presente. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Dirige-se aos pequenos produtores rurais, e diz que segunda-

feira esteve conversando com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santiago, Capão do Cipó e 

Unistalda, para tomar conhecimento sobre a forma que passaram a trabalhar. Diz que foi ver para 

poder orientar os pequenos produtores, e lá soube que o sindicato optou por questões administrativas, 

de vir um dia na semana, só que um serviço mais intenso. Diz que o sócio que quiser um projeto de 

custeio terá essa oportunidade, não precisando se dirigir a Santiago para isso. Diz que em números 

de associados, tem bastante pessoas que deixaram de pagar, o que, se tiverem condições, que 

regularizem com a entidade, pois só têm a ganhar. Sobre a patrulha agrícola diz que estão prestando 

serviço de feno, distribuição de calcário, plantio de milho, mais grade e globe, onde tem mais de 

quatrocentos produtores que dependem da patrulha agrícola. Cita que quem passou pela Secretaria 

de Agricultura sabe que é importante se atender todo mundo em um curto espaço de tempo, porém 

pede calma aos produtores, na medida do possível irão atender a todos, pois isso é prioridade na 

administração. Ressalta que tem maquinário quebrado e que precisam obedecer a um ritual. Sabe 

que atrasam, às vezes, mas que entendam que é em função da alta demanda de serviço. Estão 

trabalhando forte para atender a todos. Sobre o que o colega Rodolfo falou, diz que já trabalham que 

a questão leiteira é a alternativa de renda e estão à disposição dos colegas, a partir de amanhã, para 

discutir, pois tudo que for de melhor irão apoiar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Parabeniza a comunidade do Clube Aliança, na pessoa do Joacir, 

popular “Bombacha”, pela festa do Dia do Vizinho, onde esteve confraternizando do belíssimo almoço, 

que sirva de incentivo para as demais localidades, e que o ano que vem seja em todas, assim como 

aconteceu no Entre Rios e no Bairro Santo Antonio. Conversou com o secretário de Planejamento, 

Cristian, o qual disse que a escola de Ensino Fundamental, na sede, está noventa e nove por cento 

liberada, uma escola modelo, aqui no centro do município. Conversou com o secretário da Fazenda, 

pois se preocupou com o informativo da FAMURS sobre a redução do FPM aos municípios, onde 

Capão do Cipó irá perder quatrocentos e trinta e oito mil reais. Diz que será um baque grande, e 

poderá fazer falta em educação, saúde, obras e demais setores. Fala que o nosso é alto e terão que 

conseguir manter os atendimentos, principalmente na área da saúde. Ressalta que estradas boas têm 

que ter também. Fala que olhou os projetos encaminhados e tem muito para vir, e ano que vem é um 

ano atípico, ano eleitoral, onde mais se ganham coisas, e quem mais ganha são os moradores do 

Capão do Cipó. Sobre a bacia leiteira concorda com o colega Miguel e a administração, no que estão 

fazendo, mas tem que se fazer mais. Diz ser excelente a ideia do colega Rodolfo sobre a bacia 

leiteira. Diz que não se fez presente na reunião aqui na câmara, onde foi tratado exclusivamente 

sobre isso, mas a colega Ana estava e disse que foi muito proveitosa. Sempre batalhou pelas pedras 

nas mangueiras, e tem certeza que serão colocadas, pois foi uma promessa de campanha e será feito 
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para todos, se Deus quiser. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE 

(PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Recebeu convite do CRAS, 

e repassa aos avós, para que se unam e participem, sábado, a partir das 13:30, no CTG, de evento 

em comemoração ao Dia dos Avós, promovido em conjunto com Assistência Social e grupos da 

terceira idade, onde haverá palestra e após um bailinho. Avisa que haverá transporte do Entre Rios e 

dos assentamentos. Sobre o dentista diz que estragou uma placa do aparelhe, e sugere que se traga 

o do Carovi para a sede e quando tiver paciente de lá, que se busque, pois lá é menos atendimento e 

a placa é só em São Paulo e demora. Diz que dessa forma se ajeita os dois lados. Fala que o Ford SL 

da Agricultura, que tinha ido para conserto há poucos dias, está lá no Cailir, depenado. Cita que o 

Massey foi cinco vezes aberto, e agora é época de plantar milho, fazer feno, espalhar calcário e tem 

que se arrumar. Diz que foi secretário três anos e sabe como funciona. Diz concordar com o 

secretário Jaques, que se faz presente, que tem coisas que tem que passar por cima da burocracia, 

pois tem gente sem plantar milho e a época é agora. Ressalta que é complicado arrumar o trator em 

São Luiz e vir com a tomada de força sem ligar, e até a bomba nova arrumaram. Diz que sabe que a 

Secretaria de Obras está sem patrola, só que a Agricultura precisa de tratores. Fala que tem que olhar 

para quem estão fazendo serviço, pois tem gente que está fazendo feno para vender e não tira leite. 

Fala que quando foi secretário, ‘levava pau’, no bom sentido, e hoje não está criticando, só pede para 

verem o que está acontecendo. Pede que quando se leve algum maquinário para conserto, mande um 

mecânico junto, pois tem voltado e ido para conserto de novo. Cita que tem trator quase noventa dias 

parado. Lembra que na eleição tinha um cidadão do Carovi que disse que estava inscrito a oito dias e 

não tinham feito o serviço, agora tem gente que a vinte dias está inscrito. Diz que não critica, só olhem 

como funciona, pois a realidade é diferente. Sobre o PPA, diz que primeiro tem que ser apresentado, 

lido na Tribuna, passado para as comissões e depois o presidente da comissão convoca audiência 

pública. Quer a coisa correta, e assim que vai funcionar, por isso não aceita dessa forma. Fala que 

semana passada teve reunião, em Santiago, com o Tribunal de Contas, onde foi explicado isso. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9.  Parabeniza a escola Chico Mendes, pelo projeto 

sabão ecológico, onde estarão representando a 35ª CRE na Expointer, com as professoras Ângela, 

Elvânia e demais professoras e alunos. Diz que isso é um orgulho para a comunidade. Parabeniza a 

escola, também, pelo almoço do Dia dos Pais, na sexta-feira, bem organizado. Agradece aos vizinhos 

que compareceram, domingo, no almoço do Dia do Vizinho, da Sepé Tiarajú, é por aí mesmo que as 

coisas são, e é o dia que os vizinhos se encontram para conversar. Comenta sobre a reunião, sexta-

feira à tarde, vendo a dificuldade da administração devido ao maquinário estragado e as pessoas 

ligando pedindo açude e reservatório de água tomou liberdade e ligou para a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural do Estado e pediu a possibilidade de vir uma patrulha mecanizada. Diz que na 

sexta-feira veio o representante da secretaria, onde estava presente o colega Miguel, e ficou acertado 

que a prefeitura fará convênio e teremos a patrulha para ajudar a demanda, onde farão dez açudes, 

de início, e assim sucessivamente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9.  Em nome da 
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bancada do PP convida para lançamento da 4ª Expocipó, dia 23 de agosto, no CTG Gumercindo 

Saraiva. Pede aos munícipes e aos municípios vizinhos que venham prestigiar nossa feira. Pede a 

Secretaria de Obras que patrole a estrada próximo ao senhor Milton Smanioto, no Carovi, a pedido do 

motorista do transporte. Solicita troca de lâmpadas na Rua João Bolzan, e todo o Bairro Santo 

Antonio, já pedido pelo colega Jairo. Sobre o maquinário estragado, se preocupa, pois está chegando 

época do milho, feno, grade, globe e não é fácil. Diz que não estão criticando, e, sim ajudando, a 

exemplo do projeto da bacia leiteira que o colega Rodolfo antes citou. Querem que o povo tenha boa 

assistência técnica dos vereadores e da prefeitura. Sobre o que o colega Alacir disse, que na 

campanha eleitoral eram bastante criticados, diz que agora que passou a campanha, os colegas 

pedem calma. Fala que é só entrar no poder para ver a diferença. Diz que é fácil criticar, só que agora 

é época de cobrar. Lembra que no jornal Expresso do dia 11 de janeiro desse ano, saiu matéria sobre 

o maquinário sucateado, e hoje está na mesma situação, pois só saíram do pátio os que foram 

vendidos, que foi uma grande coisa, limpou o pátio, e a vaca que está ali na esquina para 

treinamento. Diz que tem um trator que foi trocado três vezes a caixa e continua do mesmo jeito. 

Lembra que criticavam o governo, o qual fazia parte e ajudava, e continua ajudando esse governo 

atual, pois o povo não merece isso que está acontecendo. Ressalta que eram muito criticados e, hoje, 

só pedem calma. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de 

Bancada, PP: Sobre a situação do colégio fala que o pessoal está reclamando, pois estão levando 

brita, areia para construir aquelas salas de aula. Como presidente do CPM se preocupa também, pois 

tem bastantes alunos e as salas estão apertadas.  Se for sair outra creche, fala que o dinheiro ficou 

empenhado para ser construída as cinco salas de aulas, se vai sair ou não agora as salas fica 

preocupado, pois estão levando material e não sabem se irão dar continuidade ou não. Agradece e 

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

Fala que quando se fala em açude, se pensa em irrigação, criação de peixe e mais produção. 

Ressalta que quando se pensa em tudo isso se pensa em agroindústria também. E quando o 

secretário Marcelo veio na Casa apresentar o projeto do SIM, é pensando em uma agroindústria, 

gerando mais renda, agregando mais valor ao produto. Acha que quando se pensa na compra de uma 

área para uma empresa é pensando no município. Coloca que pensam no pequeno produtor, mas que 

tudo vem do começo e assim crescendo. Agradece ao secretário de Obras, pois a comunidade da 

Sepé esperava há mais de cinco anos para se fazer o campo de futebol e mesmo com toda a 

dificuldade esteve lá. Agradece aos funcionários, também, que ajudaram. Convida a todos os avós 

para sexta-feira participarem do dia deles. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Coloca que sexta-feira às 18h00min será o lançamento 

da nossa 4ª Expocipó no CTG Gumercindo Saraiva, convida a todos os vereadores e munícipes que 

se façam presentes. Sobre o FPM, fala que este ano iremos perder em torno de quatrocentos mil 

reais, que irá faltar no orçamento, onde isso quer dizer que em algum setor irá padecer, menos saúde, 

estrada e educação. Parabeniza o Valdo que fez torneio de bocha no assentamento Nova Esperança, 

onde foi um belo torneio. Fala ao colega Alacir que o campo já era para terem aprontado, pois 

deixaram o começo e se passaram quatro anos e continua batendo a história do campo. Ressalta que 
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não aprontaram o estádio municipal e agora a administração atual tomou a peito disso e buscaram 

outros recursos e agora irão terminar o campo e se Deus quiser ano que vem já estarão jogando no 

estádio municipal. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, 

Líder de Partido, PP: Parabeniza o Milico, presidente da AFUMCACI, pelo almoço e doação da área 

que foi feita. Diz que a gurizada está trabalhando lá e que para a Semana Farroupilha querem que 

esteja pronta a sede deles. Acha que isso é muito bom e a união faz a força, sem as diferenças 

partidárias. Fala a sua colega Ana que para a agroindústria se precisa algo chamado educação, um 

pólo da escola Técnica do IFF aqui no município. Diz que esse é o começo de tudo e com isso vem a 

agroindústria. Esse é o caminho, mas se tem que ter o investimento inicial que é o leite e os açudes, é 

um passo. Com relação à queda de arrecadação esteve conversando ontem com o secretário da 

Fazenda onde existe realmente uma queda, mas devem lembrar que também colocavam e 

duvidavam, e o secretário sabe que se vai baixar o valor, mas também se sabe que de repente em um 

outro mês venha mais, mas não devem achar que não se podem fazer as coisas por falta de dinheiro, 

deve-se ter calma, pois falta cinco meses para o fim do ano e o dinheiro que está faltando pode ser 

reposto. Fala que a crise é seria, mas só irá se confirmar no último dia do ano. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: 

Relembra aos inscritos no curso de hidroponia que amanhã as 9h00min se inicia na escola Julio Biasi, 

e para quem se escreveu estão aguardando para o início. Coloca que a política é algo engraçado, 

pois muitas vezes tentam ser corretos, ser verdadeiro no que fala. Pede paciência sim as pessoas, 

pois estão fazendo tudo na medida do possível. Foi pedido e até tenta não fazer comparações, mas 

como hoje a oposição começou com as comparações, diz que da forma que foi colocado até parece 

que no passado era tudo as mil maravilhas, mas sabem muito bem que não era. Essas coisas na 

política muitas vezes ficam pensando e parece que tudo é um jogo de interesse em busca de voto, 

mas volta a dizer que tem a consciência tranquila que se tem alguém preocupado com voto ou 

simplesmente tirar a força de trabalho deles, volta a dizer que estão preocupados em trabalhar e é 

isso que irão fazer e com a força do trabalho irão atender a todos que precisam. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Em primeiro lugar 

dá boas vindas ao novo secretário da Agricultura, o Nenê, deseja bastante sucesso a ele e que 

consiga o que muitos não conseguiram. Parabeniza também a escola Julio Biasi, pois sábado, às 

10h00min, foi à formatura do PROERD, uma coisa muito importante desenvolvida em todo o país e de 

tarde teve a programação do Dia dos Pais. Diz a toda comunidade de Capão do Cipó, em especial 

aos seus colegas vereadores, que, como líder de governo e como oposição, nos quatros anos que 

passaram se preocupa muito com o rumo da administração quando o seu colega Rodolfo, vem dizer 

que nada melhor que um dia após o outro. Diz se preocupar muito porque sabe que muita coisa não 

está indo bem na administração e não é por culpa. Ressalta que o que lhe acalma é saber que não é 

como da vez passada que era de má fé, e que os erros estão acontecendo e que irão continuar 

acontecendo, mas não é por má fé. Hoje conversou com o seu Alcides e ele lhe falou que passa 

apagando incêndio de erros da administração anterior. Diz que isso sim é um atraso e que o 

secretariado não foi bem escolhido, e que uns queria poder trocar, mas ressalta que têm um prefeito 
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que decidiu, têm uma coligação e juntamente com eles deu essa chance. Mas ressalta que da sua 

parte nenhum colega seu pode dizer que viu algo errado e veio aqui defender que estava certo. E 

enquanto achar que todo mundo estiver trabalhando honestamente, mesmo errando, irá defender, 

pois acredita no seu Alcides e quer acreditar em todo o secretariado e CCs, e ganharam a eleição 

para melhorar o município e a próxima tem que ser melhor que esta e assim por diante. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: OF. Nº 032/2013, do CRAS, convidando para Tarde Festiva em 

Homenagem ao Dia dos Avós, que se realizará no dia 24 de agosto de 2013, no CTG General 

Gumercindo Saraiva, a partir das 13h30min. CONVITE, da 4ª Expocipó para lançamento da feira, a 

realizar-se às 19h30min do dia 27 de agosto de 2013, na Expointer, em Esteio. CONVITE, da 4ª 

Expocipó para lançamento da feira, a realizar-se às 18h00min do dia 23 de agosto de 2013, no CTG 

General Gumercindo Saraiva. OFÍCIO Nº 31/2013, do CRAS, em resposta ao Pedido de Informação 

003/2013. OF. Nº 161/2013, da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, convidando para Desfile 

Cívico-Tradicionalista, a realizar-se dia 15 de setembro de 2013, com início às 09h00min. OF. Nº 

154/2013, do gabinete do prefeito, enviando Projetos de Lei 054/2013 e 055/2013.  PROJETO DE LEI 

054/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as condições e fixa os valores das diárias a serem 

pagas aos servidores e agentes políticos do município e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 

055/2013, do Poder Executivo, que “Altera o artigo 38, da Lei Municipal nº 579, de 04 de abril de 2012 

e dá outras providências”. OF. 26/2013, da Secretaria de Educação, solicitando empréstimo do 

Plenário para o 4º encontro de formação de professores, dia 24 de agosto de 2013, das 08h00min às 

12h00min. CONVITE, do Piquete Tradicionalista Querência dos Vargas, para jantar baile da Semana 

Farroupilha, no CTG 18 de setembro da Vila Florida, com início às 20h00min do dia 18 de setembro 

de 2013. OFÍCIO CIRCULAR Nº 162/2013, da 44ª Zona Eleitoral de Santiago, comunicando que 

estarão atendendo a população cipoense para revisão do eleitorado no dia 31/08/21013 e no dia 

01/09/2013, na sede do cartório Eleitoral, das 10h00min às 17h00min. Após o senhor presidente 

convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 053/2013, que “Autoriza o Poder 

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

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

27/08/2013, 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, 20 de agosto de 2013. 

 

 

 

 


