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ATA N° 39 / 2013 (Ordinária) 

Aos 08 (oito) dias do mês de outubro 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 38/2013, da Sessão 

Ordinária do dia 1º/10/2013, 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 

ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9.  Fala sobre 

a audiência pública sobre a LDO, hoje, para o orçamento de 2014, onde o secretário Pinheiro colocou os 

números que teremos, que são em torno de R$ 13.700.000,00 (treze milhões e setecentos mil reais). 

Destaca a pouca participação da comunidade, sendo que é a oportunidade de participar e ver no que é 

gasto o recurso. Convida a comunidade para participar da audiência pública, sexta-feira, no CTG, sobre 

a 377 e espera que o DAER traga uma solução, pois nosso município sofre muito, principalmente na 

saúde. Diz que ano que vem é ano político e não adianta só prometerem e não cumprir. Fala que já 

tivemos mais de quarenta acidentes nesse trajeto. Sobre a história das lonas, diz ter, em mãos, o 

empenho, datado de 18/12/2011, e assinado pelo Serginho, secretário na época que esteve em férias. 

Diz que se ele pagou, é por que recebeu o produto. Diz que o pagamento só é feito quando se recebe o 

serviço ou a mercadoria, se faltou ele não deveria era ter pagado. Diz que não adianta vir com 

insinuações a sua pessoa, pois o documento diz tudo e estava em férias. Se alguém falhou, não se 

paga, ao menos trabalha assim. Não pegou um palmo de lona e não precisa. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): A vereadora se encontra em 

Porto Alegre participando de seminário na UVERGS. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9.  Em nome dos vereadores, prefeito e vice, 

convida a comunidade para a audiência pública no CTG, pois do jeito que está o trecho tem que achar 

uma solução. Parabeniza o Serginho, pelo empenho no programa Panorama Rural, em convidar a 

comunidade e que o povo participe e se precisar trancar a rodovia, que se tranque, pois alguma decisão 

tem que sair dali. Sobre a audiência pública da LDO diz que o povo não participou em peso, mas como 

vereadores fizeram a sua parte. Destaca que na audiência foi dito que nosso orçamento é em torno de 

R$ 13.700.000,00 (treze milhões e setecentos mil reais), para o ano que vem, sendo que em campanha 

diziam que o governo Froner trabalhava com orçamento de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de 

reais). Agradece a equipe da Secretaria de Obras que está fazendo o que pode na estrada do Carovi. 

Pede patrolamento no Rincão dos Vargas e do Carovi acesso a Tupantuba. Cita o problema sério de 

água em Areias, onde conversou com o vice-prefeito e tem que se tomar uma providencia, pois recém 
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está chegando o verão e já falta. Pede que se gastem os R$ 2 milhões para se arrumar essas águas. 

Destaca que o seu Dionísio disse que já falou com o vice sobre isso. Pede troca de lâmpada próximo a 

casa do seu Amauri Brum. Dia doze se comemora o Dia das Crianças, as quais deixa um abraço e que 

Deus as abençoe. 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. Ficou surpreso com as palavras do colega Diego, pois tudo que o governo Froner 

gastou em água e não ter, é inadmissível. Diz que lhe ligaram cobrando, ou é registro cortado ou cano. 

Ressalta que é inadmissível uma rede com menos de ano e ter de ser refeita, assim como trechos de 

asfalto, com menos de ano, acabados. Diz que cobrou, assim como o colega Jairo cobra o episódio da 

lona, e só culpa uma coisa e tem a consciência tranquila quando cobrava atitude do governo Froner, pois 

nunca teve coragem de fazer. Diz que quando cobram o piso, que não cabe no bolso, é obrigação do 

vereador fiscalizar, porém o ex-prefeito não tinha moral para fazer as coisas. Diz que não adianta se 

achar culpados tem é que se achar solução. Cobra do secretário Jaques, que se faz presente, a 

conclusão das estradas dos Palharini, as quais espera que sejam terminadas, pois o que se vê é um 

pinga-pinga de cascalho e não se volta mais. Não diz que não irão terminar, mas que quando se vá a 

uma localidade se leve funcionários, rolo e se termine, pois o custo é o mesmo e quem paga o pato é o 

povo. Destaca que nos Palharini não foi terminado, sendo que a pedra está saindo de lá e foi prometido 

que seria a primeira localidade a fazer as estradas. Diz isso ao próprio secretário, pois não é interesse 

dos vereadores, é dos produtores, da saúde, da bacia leiteira. Sobre a audiência pública dia 11 agradece 

ao Serginho, pois não era sua obrigação, mas hoje de manhã ligou para a imprensa convidando para o 

evento e divulgação. Torce que venham, pois a RBS e o SBT disseram que virão e pediram para enviar 

matéria para transmissão. Diz que não adianta se achar culpados, pois todos fizeram politicagem, mas 

que o DAER traga uma solução, que tenha data definida e não discurso bonito, que não resolve mais. 

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

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

Regina Weidmann lhe cedeu um minuto. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e 

ouvintes da 87.9. Renova o convite para que a comunidade se faça presente, sexta-feira, em peso, às 

13:30, no CTG. Importante que todos venham, pois usamos a 377 e esse é o momento. Destaca que 

pessoas dizem não dar bola para audiência, nem ao governo, nem ao DAER, ou que irão fazer um tapa-

buraco só para desestimular a audiência, o que diz não concordar e não desistir, pois o Executivo e o 

Legislativo têm seu papel e estão fazendo algo de bom para o povo, que é quem os dá o respaldo. Está 

entrando com duas indicações na Casa, uma para que o Poder Executivo Municipal, através do 

Departamento de Trânsito, delimite as paradas de ônibus, visando o transporte escolar não precisar 

parar de três a quatro vezes na mesma quadra para embarque ou desembarque de alunos, pois os 

motoristas dizem que por questão de cinquenta metros têm de parar de três a quatro vezes, e com isso 

dará economia. A outra indicação até poderia ser um projeto de lei, que é para que o Poder Executivo 

Municipal decrete Feriado Municipal o Dia do Funcionário Público, comemorado em 28 de outubro. Que 

seja feito essa lei e que passe na Casa, assim como em outros municípios que é feriado e todos 

festejam. Sobre as lonas, diz, para encerrar, que foi durante o governo Froner e é difícil se abrir 
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sindicância, como hoje se tem dos pisos e estão aguardando o resultado. Porem das lonas o valor é bem 

mais alto do que os quase vinte e quatro metros de piso. Diz que foram, em torno de vinte produtores 

esperando, com as armações prontas e não chegaram as lonas. Diz que correu e trouxe os documentos 

dos pisos, assim como o colega Alacir fez das lonas. Diz que nos vinte dias que o Serginho ficou de 

secretário mandou buscar as lonas no Colpo e Vieiro e só veio quatro rolos, faltando um antes de retirar. 

Diz que quem retirou foi o Fogaça e só tinham quatro. Cita que lá foi dito que quem retirou foi um 

motorista baixinho, da Agricultura, em uma Saveiro branca. Não sabe quem autorizou e para onde foi. 

Diz ao Serginho, por questão de posição e que todos têm suas dificuldades, ninguém é perfeito, MS ele 

em vinte dias fez um baita trabalho, visitou o secretário de Agricultura do Estado, pediu caminhão-pipa, 

e, talvez, não conseguiu devido o governo estadual ser do PT e aqui ser PP, mas a ida ajudou em 

algumas coisas, a exemplo do projeto de calcário que veio agora, mas o Serginho ajudou a pedir. Diz 

que os equipamentos para feno e silagem ele que pediu e tem foto dele. Diz que se o Serginho assume 

por quatro anos, tá loco o que faria. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9 e 

sua Mana, que veio de São Lourenço do Oeste, SC. Menciona os alunos do 7º ano: Eliane, Joás, 

Guilherme, Mateus Pimentel, Mateus Cortes, Mateus Cazarotto, Viviane, Taiane, Queila, Rafaela, 

Denílson, e o Guilherme Dani, sendo que 85% são gremistas, o que é bom. Escutando sobre a audiência 

da 377, dia não saber como será, se os vereadores terão oportunidade de falar, mas se tiver, irá falar o 

contrário, pois Tarso Genro não tem absolutamente nada a ver, pois ele não bancou o sem-vergonha em 

época eleitoral e veio inaugurar a estrada sem estar pronta, como foi feito por outro governador e uma 

governadora, que tem um pescoço enorme. Diz que essas pessoas que deveriam vir na sexta-feira 

responder as perguntas de como inauguraram a obra sem sinalização vertical e horizontal, sem capa 

selante. Ressalta que alguém embolsou o dinheiro. Diz ser evidente que um município com 65 

mil/hectares de soja, escoado só pela 377, mais caminhão de gado, com qualquer tempo, mais carreta 

pesadas, em uma estrada inacabada só pode acontecer isso. Diz que não é do PT, mas não culpa o 

Tarso Genro. Diz que se até 2014, início de 2015, quando Ana Amélia assumir o governo, se Deus 

quiser, irão marcar uma audiência com ela e que ela averigúe o que acontece e teremos estrada. Diz que 

a cada quinhentos metros estão numerando a 377, mas acha que fica por aí. Essa semana lhe 

chamaram atenção, pessoas as quais visitou durante a campanha, e em função de turbulências da vida 

não foi mais visitar, que são seu Protásio, sua esposa Maria e dona Rosa. Diz que o presidente Ibanez 

também foi cobrado pelo seu Luiz, do Rincão dos Mamoneiro, que também está faltando com visitas. Diz 

que, às vezes, não dá para ir, mas de sua parte diz que tem falhado nisso, devido à vida corrida, mas 

promete redimir a falha. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI 

(PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Esta entrando com indicação, 

era para ter posto semana passada, até falou com o vice-prefeito, o qual lhe disse ter dinheiro, para se 

fazer uma campanha de doação de sangue, aproveitando o Outubro Rosa. Sabe que a campanha é para 

o câncer de mama, mas o vice lhe disse que há essa possibilidade e a justificativa é que dependemos do 

Hospital de Santiago. Diz que já sentiu na pele precisar de um litro de sangue e não conseguir. Sabe que 

é ilegal pagar, mas acontece. Sempre ouviu os pronunciamentos do presidente e nunca se manifestou, 
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porém ele continua batendo no ex-prefeito Froner, sobre a rede de água. Pede ao presidente que 

esqueça dele, pois ele foi, fez as redes de água e deixou dinheiro para rede de água em todo município, 

se precisar. Não sabe o que acontece com a rede de água. Falou com o senhor Alacir, de Areias, o qual 

chegou ligar para a direção da escola Julio Biasi, pois ali tem um registro e vai dali a água e pode ser ali 

o problema. O Vereador Ibanez faz um aparte: Diz que a colega o entendeu mal, pois disse que foi 

gasto fortuna com rede de água e o dinheiro foi para o ralo e só contou o que foi feito. A vereadora 

torna a palavra: Diz que não foi jogado e tem dinheiro para fazer todo o município e que o colega, 

mesmo assim, não esquece o Froner. O Vereador Ibanez faz um aparte: O vereador diz que gosta do 

Froner. A vereadora torna a palavra: Convida o pessoal para vir à audiência na sexta-feira. Diz que o 

secretário de Agricultura não deve estar dormindo tranquilamente tendo pessoas que pagar, particular, 

para plantio de rama e milho. Diz que o colega Alacir já explicou as dificuldades com trator e o povo pede 

que cobre. Pede ao DEMAC que verifique a água do Passo de Areia, pois pode ser cano estourado, 

como o colega Ibanez disse. Sobre a falta de medicamento, na audiência pública conversou com a 

enfermeira Cíntia, a qual lhe orientou a levar até o posto o nome dos medicamentos, para ver se é dever 

do estado ou a prefeitura comprar. Agradece as explicações e sugestão dela e diz que irá atender ao 

pedido. Dia 12 é Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, e pede que ela ilumine a todos 

os representantes para que façam o trabalho correto. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. Aborda um assunto totalmente ligado ao setor primário, que é a 

conservação do solo. Analisando o programa de calcário, que está sendo concluído, se observou o 

desgaste geral no solo do município, com baixo teor de matéria orgânica e alto teor de alumínio, que é 

tóxico para as plantas. Casualmente, diz, uma minoria tem um solo fértil, com pouca necessidade de 

adubo, onde cita a propriedade do seu Clarindo Fernandes e a do secretário da Agricultura, seu Afonso, 

bem acima da média. Diz que analisando o histórico das propriedades, se notou o pouco uso de grade e 

globe, o que se constata que a técnica de revolvimento do solo é um dos fatores prejudiciais e, 

casualmente, Capão do Cipó tem essa cultura de grade e globe, contribuindo para o desgaste do solo. 

Conversando com o secretário de Agricultura, com o prefeito e com o vice-prefeito, irão apresentar 

alternativas, pois se sente na obrigação, como vereador e como técnico, de aos poucos ir mudando essa 

cultura. Quer, nos próximos dias, apresentar um projeto de lei, ou projeto da Secretaria de Agricultura, 

com alternativas para diminuir o uso de grade e globe. Ocorreu-lhe que, normalmente, os produtores de 

leite usam o plantio de forrageiras de inverno e de verão, e através desse projeto substituir por 

forrageiras diferentes. Diz que no verão pode se plantar aruana, tifton e braquiária e no inverno semeia 

um azevém em cima da aruana que ele nasce, ou outra leguminosa a exemplo do trevo e do cornichão e 

com isso têm na prática a melhoria e diminui o trabalho de grade e globe, manutenção de maquinário e o 

produtor sai ganhando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

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

vereador Jairo Charão. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Convida os 

munícipes para importante audiência, dia 11/10, para mostrar que não estão contentes com o que estão 

fazendo. Sabe que foi inaugurado por um e por outro, mas independente de certo ou errado, a pessoa 
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que assume o estado ou o município está para resolver os problemas. Cita exemplo da administração do 

seu Alcides Meneghini, o qual se propôs a ser prefeito não só nas horas boas, nos problemas também, 

do contrário não precisaria prefeito. Diz que as casas recebidas do governo Froner, sem reboco, sem 

piso, sem caixa, é coisa para esse governo resolver, pois quem administra, é os atuais e os atrasados. 

Pede a presença de todos, pois algo deve sair dali. Conversando com o Cristian, ele lhe informou que o 

município irá receber dois ônibus, um de vinte e quatro e outro de quarenta e oito lugares, no valor de 

quatrocentos e vinte quatro mil reais, através do PAC, do governo federal. Diz que iremos receber cento 

e sessenta e cinco mil reais para reforma e ampliação do Posto de Saúde do Carovi, e cento e vinte 

quatro mil reais para o da sede, com reforma, colocação de vidro e pintura, que já está em processo 

licitatório. Conversou com a dona Adelaide, que lhe pediu para avisar que amanhã será um dia festivo 

para as crianças, em comemoração ao Dia da Criança, onde será feito evento em conjunto com CRAS, 

PIM, Secretaria de Educação e Assistência Social, com apoio do Sicredi e da Agrofel, na praça, com 

brinquedos e infláveis e teatro. Pede ao secretário Jaques, que se faz presente, que faça reparos na 

estrada do Rincão dos Vargas, que há tempo os colegas pedem. Sabe que está ocupado em outras 

regiões, mas no momento que puder mande a equipe ao CTG de Areias até a propriedade da senhora 

Lilian Vendrúsculo, nem que demore, mas como o colega Ibanez disse, que vá não só a patrola, mas 

todo maquinário, não precisando voltar tão cedo nas localidades. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz ser bom que o Serginho veio, e que ele 

deve lembrar quando o Serginho disse que tinha só quatro rolos de lona para retirar e disse que não 

pagasse sem antes apurar os fatos, pois deve aparecer. Diz que essa foi sua sugestão. Diz ser uma 

pena o Serginho não estar na Agricultura agora, pois tem um trator que faz seis meses que estava em 

São Luiz, que deveria ser aberta sindicância para esse sim, pois o valor é bem maior que lona e piso. Diz 

que já foi gasto mais de quatorze mil e já vão mais oito ou dez mil reais, sendo que terão que fazer tudo 

de novo, está no Cailir. Diz para esquecer o caso da lona, pois não foi sua culpa. Diz que o Massey faz 

cinco meses que a caixa foi tirada e não arrumam, e isso o Jairo não cobra. Diz que o colega Jairo 

sempre tirava foto das vacas no lote aqui perto, e as pessoas lhe cobram por que o colega não vai agora 

ver no parque que fecharam um quadro e colocaram cavalos. Diz que mandaram dar esse recado a ele. 

Destaca que não é contra, porém o colega era. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: A vereadora se encontra em Porto Alegre 

participando de seminário na UVERGS. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: Diz que, infelizmente, as vaquinhas que o colega autorizou colocar lá, não o prefeito que mandou 

em área pública. Para fechar a questão da história da lona, que vai longe, diz saber que o colega jamais 

pegaria, pois o conhece dessa Casa e sabe que é honesto e responsável. Diz que cobra isso do colega, 

pois o secretário da época era ele, e não disse no pessoal, e, sim, como gestor da pasta. Deixa convite, 

dia 26 de outubro, da Secretaria de Saúde, SMEC, Legislativo e Executivo à todas as mulheres para 

evento do Outubro Rosa, com palestra no CTG. Diz que são cobrados pela oposição de não 

apresentarem obras nesses nove meses de governo, onde diz que a administração já adquiriu ou está 

em andamento: 1 topic, 1 van, 1 doblô, 4 carros, 1 patrola, 1 caminhão, 1 escola nova, 1 casa para 

creche, 1 casa do produtor, asfalto em 3 quadras da Avenida, 1 microônibus estadual e 1 federal, ginásio 
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no Carovi, reforma e ampliação no Posto de Saúde do Carovi, projeto do calcário e de aveia, projeto de 

redes de água, cedência da área para a AFUMCACI, projeto de próteses dentárias, entre outras que dirá 

na próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente pede que os colegas 

não ultrapassem o tempo regimental. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, 

PP: O vereador diz ao presidente que o ‘cara’ é sempre o Jairo, e que o presidente se imponha com o 

colega de Mesa, pois quem abusa é o colega Jairo de Lima Charão. Diz que corte dele, ou na semana 

não fala, é simples, é atitude. O senhor presidente faz um aparte: Diz que está tomando atitude, sim. O 

vereador volta à palavra: Quer que lhe desconte os segundos que o presidente usou. Diz ao colega 

Jairo que bom que ele traga mais duzentas obras, e que usasse os cinco minutos, mais os dois de líder 

para falar o que o prefeito e o Anselmo conseguiram de bom, pois é sinal que crescemos. Tomara que 

na próxima sessão o colega fique uma hora falando isso, ou daqui dois anos, pois torce pelo prefeito e o 

vice, ou o colega acha que a bancada está triste? Diz que deixe de ser ‘louco’, pois apóiam o que é bom. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder 

de Partido, PMDB: Reforça o convite para a reunião de sexta-feira, à 13h30min, no CTG, sobre a 377 e 

que não adianta se culpar os governos anteriores, e que o fato é que temos é que agradecer mesmo não 

acabado, asfalto precário, mas é melhor do que nada. Diz que dessa forma ainda há a possibilidade de 

reconstruir, pois tem uma base, e questionar governos passados não leva a nada. Concorda com o 

colega Ibanez, pois temos um problema e temos que trabalhar em cima dele, e se ficarmos quieto, lá em 

cima vão pensar que está bem. Diz que o povo tem que se revoltar, levantar a voz e a bandeira, pois 

assim poderá conseguir algo. Diz que com grito forte se recupera a 377. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Coloca que a audiência pública 

é promovida pela ACAMVALE. Sobre o trator, como líder de governo verá por que está a seis meses 

aberto. Diz que é preocupante, pois na gestão passada o caminhão do leite ficou quase quatro anos em 

São Luiz, e foi um ‘pó’ para a atual administração trazer de volta. Diz que seu Alcides lhe passou isso. 

Diz que tem que se corrigir os erros e os vereadores estão para fiscalizar. Entende o colega Jairo, pois 

são cobrados nesses nove meses, e criticados, e ele veio e colocou o que já foi feito. Diz que quem 

ganha é o povo e tem que mostrar o que se faz, pois defende o governo que ajudou a eleger, assim 

como os colegas defendem, até hoje, a administração do seu Osvaldo, com unhas e dentes. Que o 

colega Jairo venha e continue falando o que estão fazendo, pois quem julga é o povo. Diz que as coisas 

errada da administração, quem ajuda a corrigir é o prefeito, vice e secretários, com a ajuda dos 

vereadores. Diz que prova disso é que nesses quatro anos diz que não era vereadora de oposição e, 

sim, de posição, pois sempre quis ajudar, procurou as secretarias, prefeito, mas no tinha livre acesso 

como os colegas têm hoje com seu Alcides. Diz que sempre fala que gostaria de serem lembrados como 

nove vereadores que trabalham juntos, deixando a política de lado. Só diz isso para que o povo saiba, 

realmente, a verdade. Dá a cara para bater e quer ver quem faz isso. Agradece e devolve a palavra à 

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

recebidas: INDICAÇÃO 037/2013, da vereadora Marilene Margutti ao prefeito municipal. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 005/2013, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. OF. S/Nº/2013, do 

Programa A União Faz a Vida, solicitando empréstimo Plenário para realização do II Encontro de Líderes 
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a realizar-se dia 18 de outubro de 2013, das 13h00min às 17h30min. INDICAÇÃO 038/2013, do 

vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 039/2013, do vereador Jairo Charão ao 

prefeito municipal. OF. 184/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 068/2013.  PROJETO 

DE LEI 068/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias – LDO – para o 

exercício financeiro de 2014”. OF. 185/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 065/2013. 

PROJETO DE LEI 065/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”. Após o senhor presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 005/2013, do vereador Diego Nascimento ao 

prefeito municipal, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

sessão, que será dia 15/10/2013, 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, 08 de outubro de 2013. 

 

 


