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ATA N° 41 / 2013 (Ordinária) 

Aos 22 (vinte e dois) 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 40/2013, da Sessão Ordinária do dia 15/10/2013, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor Presidente pede à 1ª Secretária que leia ofício recebido pela Mesa Diretora, 

comunicando que o vereador Ibanez Garcia dos Santos procedeu a sua filiação ao partido político 

Solidariedade. Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu 

espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Deixa abraço aos funcionários públicos pelo seu dia, 

que é comemorado em 28 de outubro, e sem os mesmos o município não cresce. Em nome do 

Paulinho Nascimento, ex-patrão do CTG, agradece a comunidade e as pessoas que o ajudaram 

enquanto esteve à frente da entidade, principalmente na Semana Farroupilha. Parabeniza a colega 

Regina que assumiu o CTG, e estão para ajudá-la, pois temos só um CTG e temos que ajudar a tocar. 

Cobra reparos na estrada da Batalha, e que o bueiro, do Tadeu Cardinal, que foi prometido e não foi 

feito, foi só patrolado e não passaram o rolo e com essa chuva forte ontem uma aluna não pode ir à 

escola Macedo Beltrão. Cobra do Executivo, resposta ao Pedido de Informação que protocolou em 06 

de agosto, para a Secretaria de Agricultura, e o presidente enviou ofício da Casa e até agora nada. 

Diz que é de interesse do povo e não mandaram. Diz que fez um para a Educação e em menos de 

quinze dias mandaram resposta, e esse faz três meses e não veio. Diz que irá tomar providências. 

Visitou o Carovi no final de semana e diz que será um problema sério a retirada do ginásio, pois a 

comunidade não quer e pediu que fosse marcada audiência com o prefeito, não que não estejam 

precisando no parque de máquinas. Diz que no dia do desfile se não fosse o ginásio o pessoal iria 

ficar na chuva. Fala que seu voto é contra a retirada, pois votou a favor de ser feito lá e quando os 

moradores precisarem do ginásio da escola, nos finais de semana, não terão, pois a escola é fechada. 

Diz que a comunidade irá se levantar em massa. Diz que foi questionado se virá projeto para retirar o 

asfalto feito pelo governo Froner. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa 

os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SDD): O 

vereador fica com sete minutos, pois a vereadora Regina Weidmann lhe cedeu dois minutos. 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Agradece ao Pinheiro que sempre atende ao 

Legislativo. Diz que os presentes estão esperando, certamente, o que querem ouvir. Agradece a cada 

um que confiou no tempo que esteve no PP. Procurou o presidente do PP, semana passada, e não 
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entraram num acordo que fosse bom para ambos. Diz que no futuro talvez falte votos para alguns 

colegas que se elegeram com sua ajuda. Diz que é uma oportunidade que se abre e se continuar 

aqui, será o mais votado, talvez seja uma mágica, como o Anselmo disse que tem a varinha mágica. 

Diz que talvez leve muitos votos não só de lá, e é uma tristeza que leva. Não saiu com mágoas, e 

deixou grandes amigos e quer continuar amigo deles. Diz que não teve votos só no PP, mas no PT, 

no PDT e no PMDB. Diz que recebeu um belíssimo convite do Solidariedade e agradece ao Cristian, 

ao Ataíde, ao Ernesto, ao Álvaro e ao Serginho que instalaram o partido, que, se depender de si, será 

top de linha, no município, pois quando assume algo é com seriedade. E quer honrar a camisa. Pede 

humildade e reconhecimento por parte do partido e que não se esqueçam de ninguém, pois o dia que 

um partido for assim será grande no Capão do Cipó. Tem certeza que o partido veio para somar e 

terão orgulho. Deixa agradecimento e convite para que venham para o partido que não se 

arrependerão. Diz à Micheli que o choro de hoje é o sorriso de amanhã. Leva consigo que dias atrás 

foi uma comitiva a Porto Alegre para lhe destituir do cargo, o que considera que isso não é 

companheiro e quem lhe confessou isso foi o presidente do PP. Trata essas pessoas como inimigos, 

e pegou a mala e se retirou. Agradece a todos que confiaram e quer fazer o melhor. Parabeniza a 

colega Regina Weidmann, que teve duas vitórias, uma por assumir o grande partido do PMDB, 

certamente, será com firmeza e, talvez, não agrade a todos, mas que agrade ao povo, e é o que está 

fazendo. Outra vitória é o comando do CTG, que irá assumir. Destaca que o Paulinho Nascimento fez 

um belíssimo trabalho. Diz que não se pode retirar o asfalto do Carovi, mas que o mesmo irá se 

deteriorar sozinho. Acha que aquela obra não foi pensada e nem projetada, pois não serve nem para 

quadra de esportes. Diz que o colega Rodolfo poderá dizer isso em seu discurso e que seria um erro 

político o não retorno para o Capão do Cipó, e seu voto é pela transparência. 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. 

Parabeniza os médicos pelo seu dia, dia 18 de outubro, e sabe quantos problemas tivemos em 

contratação de médicos, não só nessa gestão, e, hoje, estão resolvidos os problemas. Parabeniza 

todos que trabalham no Capão do Cipó e na região, em especial os de Santiago, que nos ajudam 

muito. Recebeu ligação do Rudimar Sierota, pedindo carga de pedra no Nova Esperança, pois está 

dificultoso para o caminhão do leite. Diz que amanhã as 10h00min terá reunião do Consórcio 

Caminho das Origens, com diversos prefeitos integrantes do consórcio, aqui na câmara. Diz aos 

representantes do PIM, que estão presentes, que se depender da Casa estão a disposição e a hora 

que o projeto vir para a Casa irão aprovar imediatamente e, se for possível, verbalmente. Achou que 

entraria hoje o projeto e o prefeito prometeu e irá cumprir. Sobre o SDD, Solidariedade, diz que todos 

perdem com a criação de um partido novo, e que o presidente era do PDT, mas aí é que está a 

democracia. Diz que estamos vivendo num País democrático e se lutando que se chega a um 

objetivo. Diz que em 1993 foi ousado e criou o PDT no Capão do Cipó, pois na época que chegou 

quem concorreu foi o seu Artur Rodrigues da Silveira, por Santiago, só que ele foi embora do 

município e ficamos sem PDT. Diz que, juntamente com o Jaques, criaram o PDT no Capão do Cipó e 

puderam contar com representante na câmara, sendo que das quatro eleições, três foram vice-
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prefeitos eleitos pelo PDT. Cita que quem aspira, alcança e que a esperança depende da 

perseverança. Diz que convive com o colega Ibanez e sabe do esforço em ajudar as pessoas, 

estando ou não no poder, pois foi oposição e sempre trabalhou pelo povo. Diz a todos os 

idealizadores do partido, ao presidente Renato, ao Cristian e demais membros, que contem com o 

PDT para o que der e vier. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

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

companheiros do PP. Diz que tem um cidadão em Santiago, seu Antonio Valério Martins da Rosa, o 

qual diz nunca esquecer que ele sempre diz que brigas existem dentro dos partidos. Dizendo isso, diz 

que quando chega à hora, não adianta, tem que fazer como o colega Ibanez fez e pedir as contas e 

seguir seu rumo. Diz isso, pois também trocou de partido, indo para o PMDB por morar na casa do 

seu Meneghini, e não se achou bem e saiu, voltando às origens. Diz que o certo é o que o Valério 

disse, prova disso é o seu Meneghini que brigou dentro do partido e hoje é prefeito. Como 

progressista diz que lamenta a saída, pois não se perde companheiro e no momento que isso 

acontece, se perde a eleição, como aconteceu. Diz que perderam a Marli, o seu Hélio, o colega 

Ibanez e demais membros e perderam a eleição.  Diz que a administração que está no poder tem que 

tratar bem os companheiros políticos, dê voz a eles, pois quando isso não acontece, ‘marcham’. Diz 

que o Cristian é outro que perderam. Deseja que continue nesse partido e diz que a bancada 

progressista faz um trabalho responsável desde o primeiro dia desse governo, sempre com interesses 

maiores acima das divergências políticas. Diz ao colega Diego que a sua posição é outra, pois é 

radicalmente contra não retirar a estrutura metálica do Carovi. Diz que não vê a comunidade com dois 

ginásios, é sua opinião e não muda de ideia. Diz que irão fiscalizar, assim como discursam na Casa, 

bastante fortes, mas sempre com foco e visão no melhor para Capão do Cipó. Cita que hoje quem 

administra, e bem e com compromisso é o Meneghini e o Anselmo, e é o que precisamos para um 

município forte. Diz que se puderem ler todos os dias, o que for feito de bom, assim como o colega 

Jairo fez, é bom, e se vir projeto de última hora o PP está de braços abertos para auxiliar no que for 

de melhor para o município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE 

MARGUTTI (PP): A vereadora não se fez presente na sessão, devendo justificar à Mesa Diretora. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador fica com seis 

minutos, pois a vereadora Ana Maria Lourenço lhe cedeu um minuto. Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Inicia falando uma frase: “Credibilidade não se compra em 

bolicho”, pois é um termo muito usado em sua região. Explica que para um município pequeno, como 

Capão do Cipó, atrair investimentos e empresas em primeiro lugar tem que sentir confiança na 

administração, que no momento que vir se instalar tenha todo o respaldo. Diz que essa era a proposta 

dos então candidatos Alcides e Anselmo e dos vereadores da UDP, em fazer o possível para atrair 

investimentos no município e fazer algo pela comunidade. Recentemente a empresa Campo e 

Lavoura adquiriu uma área para se instalar aqui, onde irá receber grãos e, possivelmente, gerar 

empregos. Diz que a Coopatrigo sinalizou que irá investir no município. Diz que são duas empresas 

de grande envergadura se instalando aqui. Fala que o município está resgatando a credibilidade 

graças ao posicionamento da administração atual. Fala isso para que a população saiba a forma que 
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estão administrando, pois, às vezes, o interior fica distante da sede e as coisas chegam distorcidas, e 

tem uma meta, como político, em primeiro lugar falar a verdade. Fala que é uma vitória isso acontecer 

em curto espaço de tempo, e o município irá ganhar, pois é um grande produtor e quanto mais 

empresas ligadas ao setor primário virem para cá, só temos a ganhar. Coloca que conversou com o 

secretário de Agricultura, onde teve um momento que as horas-máquinas estavam com um certo 

atraso, e, hoje, parabeniza o secretário Afonso pela habilidade em tocar o serviço, pois o serviço está, 

praticamente, solucionado. Conseguiram recuperar o atraso que tinham devido máquinas quebradas, 

chuvas, projeto do calcário, que está encerrando hoje e o serviço está em dia. Parabeniza o 

presidente, em primeiro lugar, pela coragem que teve e estende os parabéns aos demais integrantes 

da comissão provisório do Solidariedade, que está nascendo no município. Diz para terem certeza 

que o PMDB dará total apoio. Se refere a coragem do colega Ibanez, pois brigou com um exército 

contra ele, tentando o derrubar e manteve a consciência e o trabalho. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com 

três minutos, pois cedeu dois minutos ao vereador Ibanez Garcia. Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala sobre o dia 28 de outubro, dia do Funcionário Público, e 

parabeniza a todos pelo seu dia. Agradece ao Paulinho, que sempre a incentivou a ser tradicionalista 

e sonha que o povo seja mais tradicionalista e frequente mais o CTG. Parabeniza o presidente Ibanez 

que está entrando no novo partido, pela coragem de sair, pois não estava se sentindo bem no grupo, 

e saiu sem prejudicar ninguém, torcendo pelo PP. Diz que o Solidariedade pode contar com eles, 

assim como contam com o novo partido. Diz que quarta o seu Alcides foi vistoriar as estradas, saindo 

da granja Real, indo por Areias e Rincão dos Vargas e parece que semana que vem será feito. Cita 

que o secretário Jaques, que se faz presente, acena com a cabeça que, sim, irá fazer. Sobre a água 

diz que estão interligando a caixa de água da Agrosolo com a do Paulinho Nascimento, para 

solucionar o problema para o verão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Faz homenagem 

aos funcionários públicos pelo seu dia, pois são eles que atraem o desenvolvimento do município 

junto com os secretários. Falou com o secretário Pinheiro sobre uma emenda na LDO para os grupos 

da 3ª idade, e ele só irá mudar a rubrica e colocar os dez mil. Pede que se coloque água no cemitério 

municipal, pois é problemático para quem precisa e já que estão mexendo na caixa da Agrosolo, que 

se puxe e coloque água. Fala que estão terminando de montar o segundo trator e o Cailir está 

arrumando o Massey também. Quanto ao projeto 069, sobre as próteses, irão dar parecer verbal, 

independente de partido político, pois o que é bom irão votar. Diz que sendo bom para o município 

são companheiros, mas sabe que no passado nem parecer davam e criação de cargo era fora de 

cogitação e hoje tem companheiro votando a favor de criar cargos. Diz que o Meneghini é prefeito até 

2016 e irão apoiá-lo. Parabeniza o colega Ibanez, e que o mesmo seja feliz e partido cada um busca o 

seu espaço, pois tem para todos. Diz que é uma pena que saiu agora que a Ana Amélia será pré-

candidata ao governo do estado e irá brigar com o Tarso e não sabe se ela não será eleita, o que se 

acontecer será bom para o Capão do Cipó, pois como senadora ela mandou um trator. Diz que 

tiveram divergências com o colega Ibanez, mas são amigos, acima de partido político, pois se precisa 
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estar filiado a algum partido para se candidatar, mas a amizade sempre fica. Diz que é parceiro e que 

irão lutar pelo município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA 

LOURENÇO DA SILVA (PT): A vereadora fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto ao 

vereador Miguelangelo Serafini. Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Dá boas vindas ao 

Chico, mais uma família que se instala no município. Diz que o mesmo foi candidato a vereador em 

Dois Irmãos e ficou de suplente. Fala sobre reunião no sábado com o deputado Nelsinho Metalúrgico, 

a qual foi bem produtiva e informou que o Tarso fez decreto de emergência para recuperação de mais 

de oitocentos quilômetros de rodovias, não só a 377. Só espera que inicie as obras, as quais estão 

prometidas para metade de novembro. Sobre o PAA, programa existente desde 2009, porém o 

município não tinha aderido, mas agora, através da Coopermissões, estão tentando trabalhar as 

famílias dos pequenos produtores, beneficiando as famílias que produzem alimentos e as que 

recebem, inclusive podendo distribuir cestas básicas. Fala que temos mais de 610 famílias 

cadastradas no CadÚnico, 315 no Bolsa Família e mais de 30 cestas básicas/mês, e esse será um 

programa que irá abranger todo o município, tantos os assentamentos, como as outras localidades 

rurais, e irão fazer uma parceria através de programa federal que virá resfriador para as famílias e 

subsidiado, assim como recuperação de solo através da cooperativa. Diz que essa semana o governo 

Tarso deu a notícia do Plano Camponês, no valor de cem milhões de reais, que irá beneficiar todos os 

produtores, principalmente os assentamentos. Cita que fez uma brincadeira com o Cristian, que não 

sabe se estão buscando as emendas ou se o Tarso está mandando, pois veio para todos os 

municípios com assentamento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Retifica a todas as mulheres cipoenses para que se façam 

presentes sábado no CTG Gumercindo Saraiva a partir das 13hr30min dentro da programação, do 

Outubro Rosa. Coloca que haverá palestra, desfile de moda para todas as pessoas que estiverem lá. 

Programação realizada pela Secretaria da Saúde juntamente com assistência social, educação e 

executivo. Dia 28 dia fala que é o dia do funcionalismo e está tentando sensibilizar o nosso prefeito 

para que destine o dia 1º um ponto facultativo para nós e que institua dia 28 de outubro de cada ano 

feriado municipal em homenagem ao funcionário público, ao pessoal da saúde que até madrugada 

fica transportando nossos doentes. Diz que seria de suma importância que o mesmo participasse 

junto com todos e instituir no município feriado municipal. Parabeniza sua colega Regina pela 

presidência do partido PMDB, partido aliado à UDP que ganharam e já perderam eleições, mas estão 

sempre na mesma linha, então a parabeniza por comandar este partido por dois anos. Fala que 

confiam em seu trabalho e sabem da sua competência e também como patroa do CTG diz saber que 

a mesma saberá muito bem comandar o mesmo juntamente com toda a patronagem e juntamente 

parabeniza o vice-patrão Mario e ao ex-patrão Paulinho que se despediu e que há anos ficou a frente 

daquela entidade. Diz ao colega Diego que todas as obras do governo passado o asfalto e as 

casinhas que não terminaram tudo sobrou para 2013 para está administração remendar. Diz ser ao 

contrário de deixar aquele ginásio que na verdade não é um ginásio lá no Carovi e trazer aqui para o 

parque de máquinas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM, Líder de Partido, PP: Sobre a história do bueiro no seu Tadeu Cardinal, que o seu colega 
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Diego falou, fala ao secretário de obras que ontem aluno faltou aula devido à chuva e que essa 

semana está prometendo bastante chuva. Ressalta que ficou compromissado e então que procurarem 

resolver, pois é fácil e o secretário é campeão em fazer bueiros. Coloca que hoje o Valdecir lhe pediu 

para que fosse feito. Só reforçando as palavras do seu colega Alacir e outros colegas, de manhã uma 

moça lhe falou sobre a ajuda de custa ao pessoal do PIM, diz que quando entrar o projeto na mesma 

hora irá votar sem problemas. Pede ao secretário de obras que também faça uma troca em algumas 

lâmpadas lá no Carovi. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Sobre o projeto com relação ao pessoal do PIM, 

diz ser totalmente favorável nesta ajuda de custo e assim que o projeto vier da sua parte o pessoal 

pode ter certeza que o seu voto é favorável. Parabeniza sua colega Regina primeiramente pela 

eleição do CTG e sabe que a mesma fará um grande trabalho e quando se fala em CTG, coloca que 

tocar uma entidade em qualquer lugar que seja é muito difícil e deixa em nome da Câmara de 

Vereadores um agradecimento pelo belo trabalho que fez o Paulinho Nascimento enquanto esteve à 

frente do CTG General Gumercindo Saraiva. Parabeniza também sua colega pela presidência do 

PMDB e diz a mesma que pode contar com o seu apoio para fazer um grande trabalho junto com os 

demais partidos e que no final de tudo Capão do Cipó saia ganhando. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Sobre a água no cemitério 

fala que os canos estão sendo comprados, está demorando um pouquinho devido à licitação, mas já 

está sendo agilizado. Sobre o Outubro Rosa, convida todas as mulheres para participarem sábado as 

13hr30min desta tarde dedicada a elas. Em conversa com o pessoal da Secretaria da Saúde coloca 

que neste mês dedicado às mulheres, cento e cinto mamografias estavam na fila quando foi pego a 

saúde e já foram feitas todas e mais noventa e nove da demanda corrente e mais sessenta agora 

referentes ao Outubro Rosa. Ressalta também que as tomografias estão andando, tinham oito na fila 

e foram feitas todas, ressonâncias eram dezoito e já foram feitas todas. Coloca então que neste mês, 

em especial ao Outubro Rosa, a Secretaria da Saúde agilizou todos os exames com relação à mulher. 

Lembra que o evento de sábado é a Assistência Social, Executivo e Secretaria da Saúde que estão 

organizando. Diz, novamente, às mulheres que tirem este tempinho para si mesmo e vão participar, 

pois será muito bom. Sobre a eleição do partido agradece a todos os filiados que vieram votar, 

agradece essa chance que lhe deram e tem certeza que o PMDB é um grande partido dentro do 

município e a prova disso é que das quatro eleições aqui dentro do Capão do Cipó, três foram ganhas 

pelo PMDB. Então diz querer fortalecer mais ainda este partido e quer trabalhar bastante também. Diz 

ao seu colega Jairo que não se preocupe, pois a UDP irá se manter sempre. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Nesta briga diz que irá 

defender o seu colega Jairo, pois não ganhou sozinho e de três vereadores o PMDB passou para dois 

e o PDT e o PT ajudaram a ganhar as eleições. Parabeniza sua colega Regina por ser a patroa do 

CTG e que a mesma faça sucesso, pois o CTG serve para todos os eventos do município então 

temos que elogiar o trabalho do Paulinho e que a mesma dê seguimento. Sobre as firmas diz ao seu 

colega Miguel que o seu Serafim tinha credibilidade e o Froner também e é lei de mercado, a Cotrisa, 

a Cotrijui quebrou e a Multirural foi embora. Então diz que os outros prefeitos também tinham 
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credibilidade, só que é lei do mercado. Diz que o pessoal viu a grande possibilidade de Capão do Cipó 

e o exemplo está na internet e diz que o Ferrarini da Inducalca entrou na internet e viu o grande futuro 

de Capão do Cipó e de Mato Grosso, então ele viu que o município seria um grande um sucesso e 

veio e se instalou. Diz que o Campo e Lavoura é uma das firmas excelentes e tem em toda a região. 

Acha que é uma firma séria e espera que não venham como algumas que vieram para cá, pois o povo 

de Capão do Cipó já está judiado. Torce para que venham firmas, pois se o silo da cooperativa não 

receber e começar a chover, teremos sérios problemas de armazenagens dos produtos. Reforça 

então para que venha firma para o município, dê emprego e que receba o nosso produto. Agradece e 

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

Parabeniza sua colega Regina pelas duas conquistas e como se diz estão mostrando para valer. 

Também parabeniza seu colega Ibanez e em seu nome parabeniza a todos que estão compondo este 

novo partido, que se não se engana é 77. Coloca que o nome do programa que está vindo estes 

refriadores pela cooperativa é BNDES e também com a ajuda da administração esta recuperação de 

solo, com a parceria da secretaria. E falando na mesma, parabeniza o Nenê e todos da secretaria 

que, mesmo com todas as dificuldades, conseguiram dar o término das horas que estavam atrasadas 

e já estão terminando no Carovi e novamente está indo para os assentamentos com a patrulha. 

Parabeniza os funcionários públicos pelo seu dia, dia 28. Convida a todas as mulheres para se 

fazerem presentes no sábado a tarde onde haverá palestra e brincadeiras em comemoração ao mês 

do Outubro Rosa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente faz agradecimento 

do Dr. Felipe Nunes, pelo tempo que foi jurídico desta Casa, pois o mesmo sempre foi muito dedicado 

à Câmara. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: MOÇÃO DE PESAR 020/2013, dos vereadores aos familiares de Altivo 

Paiva Gomes.  MOÇÃO DE PESAR 021/2013, dos vereadores aos familiares de José Souto. MOÇÃO 

DE PESAR 022/2013, dos vereadores aos familiares de Gilberto Nascimento Ramos. MOÇÃO DE 

PESAR 023/2013, dos vereadores aos familiares de Ivoí da Veiga. OF. 190/2013, do Gabinete do 

Prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 005/2013. INDICAÇÃO 040/2013, do vereador 

Jairo Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 041/2013, do vereador Jairo Charão ao prefeito 

municipal. CONVITE, da AFUMCACI, Sindicato dos Municipários e Administração Municipal, para 

almoço em comemoração ao Dia do Funcionário Público, a realizar-se dia 1º de novembro, no CTG 

Gumercindo Saraiva. OF. 192/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 071/2013, 

072/2013 e 073/2013. PROJETO DE LEI 071/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a política , 

infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo 

municipal para apuração destas infrações e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 072/2013, do 

Poder Executivo, que “Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA”. 

PROJETO DE LEI 073/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Fundo Municipal do Meio 

Ambiente – FUMDEMA – do município de Capão do Cipó”. REQUERIMENTO, da Líder de Governo, 

solicitando urgência especial ao Projeto de Lei 069/2013. CONVITE, da Secretaria de Saúde, para o 

IV Encontro Municipal de Mulheres e o encerramento da Campanha Outubro Rosa, que será realizado 

dia 26 de outubro, às 13h30min no CTG Gumercindo Saraiva. OF. 193/2013, do Gabinete do Prefeito, 
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enviando Projeto de Lei 074/2013. PROJETO DE LEI 074/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

município a prestar serviços com maquinário, equipamentos rodoviários e caminhões, exclusivamente 

pela Secretaria de Agricultura. Institui tabela de preços públicos a serem cobrados na sua execução a 

particulares, estabelece procedimentos para a sua realização e revoga a Lei Municipal nº 0162, de 23 

de abril de 2004, e dá outras providências”. Após o senhor presidente coloca em votação o 

Requerimento, da Líder de Governo, solicitando que o Projeto de Lei 069/2013, vá à votação na 

sessão de hoje, sendo aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente solicita aos membros da 

Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer 

verbal sobre o Projeto de Lei 069/2013 ir à votação na sessão de hoje, sendo que todos foram 

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

069/2013, do Poder Executivo, 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 29/10/2013, 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, 22 de outubro de 2013. 

 

 

 

 


