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ATA N° 45 / 2013 (Ordinária) 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro 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 44/2013, da Sessão Ordinária do dia 12/11/2013, 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 o senhor 

presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Solicita a secretaria de obras pedras na frente da 

igreja Deus é Amor, na comunidade do Sepé Tiarajú. O grupo de Segunda e Terceira Idade 

Conquistando Amigos convida para baile dia primeiro de dezembro com início às 14h00min no 

Ginásio de Esportes da Escola Júlio Biasi. Fala sobre a energia elétrica que está faltando muito no 

nosso município diz que já foram realizadas algumas audiências e que o vereador faz o que pode, 

mas não decide sobre um assunto desses. Comenta que as comunidades do Progresso e Sepé 

Tiarajú chegaram a ficar cinco dias sem água, até sem luz muitas casas também ficaram. Pergunta a 

quem cabe essa responsabilidade. Diz que falou com o secretário Marcelo e ele acha que a solução 

seria as associações arrecadarem um dinheiro e ter um fundo para em uma emergência pagar um 

eletricista. Comenta sobre o Encontro de Mulheres em Bossoroca, onde o assunto foi sobre a 

violência contra a mulher com uma palestra importantíssima, aproveita e parabeniza as pessoas que 

estavam organizando o evento.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que sempre procura buscar e defender políticas públicas e não 

aquela política que atenda somente alguns grupos de pessoas e diz que fica contente com o 

programa DISSEMINA, pois hoje nasceram os primeiros produtos desse programa na propriedade do 

Giovani Farias e na propriedade do seu Valmir Bender e diz que o gestor eficiente tem a obrigação de 

pensar a médio e longo prazo e esse é um programa assim, pois daqui a alguns anos vai melhorar a 

qualidade genética, ressalta que é nisso que a administração esta dando suporte e pode-se dizer que 

é um programa que esta funcionando bem no município. Diz que hoje de tarde falou com secretário de 

obras e o mesmo se comprometeu de ainda nessa semana colocar pedras na estrada dos 

Mamoneiros e na estrada do seu Artidor. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. Começa falando sobre o transporte urbano que hoje estava numa 

reunião com o vice Anselmo, pois é uma promessa de campanha e de grande importância que saia do 
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papel, que no início do ano de 2014 seja feita a licitação e que a prefeitura vai ter sim que repassar 

algum recurso financeiro para a empresa, pois não vão ter passageiros suficientes todos os dias para 

interessar alguma empresa. Pede que a prefeitura veja se tem como deixar alguém responsável sobre 

o comércio de Capão do Cipó, para ir à busca de pequenas empresas por que a prefeitura não tem 

como dar emprego para todas as pessoas, diz que antes não vinham por que não tinha asfalto, mas 

agora tem, diz que esteve visitando pessoas e que estas lhe colocaram que os jovens estão saindo 

para trabalhar fora e estão ficando somente os pais, os avôs e que não querem isso para o município. 

Sobre a assistência social, fala que dia vinte de dezembro será a festa de Natal, vai ter brinquedos, 

vai ter a participação de todas as secretarias e convida a todas as pessoas de Capão do Cipó para 

que participem. Sobre a secretaria de educação, Capão do Cipó está sendo contemplado com dois 

ônibus e cento e noventa conjuntos de classes escolares e o projeto da escola nova esta em amplo 

andamento e se Deus quiser em 2014 iniciam-se as obras. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

87.9. Coloca que hoje juntamente com o seu colega Diego esteve na localidade do Carovi, diz ter 

notado que tem muitos trechos que devem ser patrolados. Pede para que seja feito a troca de 

lâmpadas na localidade e uma roçada no posto de saúde. Ressalta que lhe passaram que faz quatro 

meses que não tem atendimento de dentista no Carovi. Pede ao secretário de obras cascalhamento 

do seu Manuel até o asfalto, pois quando chove fica complicado. Fala que o senhor Neuso Pereira 

Batista doou meio hectare para aumentar o cemitério do Carovi, diz então que irão colocar um projeto 

na Câmara e que se fosse possível gostariam que fosse construída uma casa mortuária no mesmo 

local, acha que isso seria importante. Diz que o pessoal do assentamento lhe ligou e lhe passaram 

que tem alguns que não plantaram pastagem ainda, diz ser complicado, pois lhe falaram que estão 

globeando para uns plantar soja, sendo que eles nem pastagem plantaram ainda. Coloca isso, pois 

fala que quando era secretário levava “cacete” de todos, mas se desdobrava para fazer as coisas e 

hoje vê que tem tratores parados. Reitera que isso tem que ser cobrado mais, não da administração e 

sim das pessoas que arrumam esses maquinários. Sobre a máquina de fazer silagem, diz que dois 

objetos em uma nota somente não podem sair e que então que tem que ser mudado e conversaram 

com o prefeito irá vir dois tratores com aquela emenda do senhor Luiz Carlos Heinze e com o tempo a 

prefeitura compra a máquina para ajudar os produtores. Reforça para que seja visto o problema da 

pastagem e um cidadão que pagou no mês de junho esperou até onde deu e teve que plantar soja, 

diz que isso é complicado e que quando era secretário era criticado até pelos companheiros e hoje 

não sabe se estão olhando essa parte. Diz que apenas está pedindo soluções, não irá criticar, pois se 

não, não irá adiantar trazer emendas de trator para o município e os produtores ficarem sem plantar. 

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 Jairo Charão. 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala sobre reunião que participou 

em Bossoroca, mobilização que a Via Campesina fez em todo o estado basta à violência, basta à 

violência contra a mulher, contra a juventude, contra a criança. Diz que a mesma estava muito boa e 

ouviram muitas. Ressalta que é muito bom que a comunidade participe, pois a lei muda todos os dias 
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e cada vez mais deve estar mais por dentro do assunto, pois hoje a violência tem tomando conta nas 

grandes cidades. Agradece a primeira dama, a vice e todas as mulheres que organizaram essa 

mobilização. Parabeniza a Franciele da Sepé Tiaraju e em nome da mesma parabeniza a toda a 

comunidade, que está recebendo o CNPJ da Associação Comunitária, diz que isso é um grande 

passo que a comunidade está dando. Coloca que agora irá estar junto com a comunidade atrás de 

algum recurso. Parabeniza o pessoal do PIM, na pessoa da visitadora Carmen que foram em Santa 

Maria, onde a mesma recebeu um premio pela redação que fez sobre historia de uma família da Sepé 

Tiarajú.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Em nome da comunidade do Rincão dos 

Mamoneiros, agradece o secretário de obras pelos serviços prestados aquela localidade e também 

agradece o seu Luiz, seu Aguinel pelas pedras que cederam. Coloca que hoje esteve visitando Passo 

do Tibúrcio, Passo do Valo, Rincão do Becker, Capão da Batalha, Carovi, Rincão dos Ávila e passou 

pelo Passo da Areia, coloca ao secretário de obras que tem trechos nessas localidades que as 

estradas realmente estão ruins. Pede também para que seja feita a troca de lâmpadas queimadas na 

localidade do Carovi, também que seja roçado o posto de saúde, pois o mato está tomando conta. 

Ressalta ainda que foram cobrados da localidade, pois estão a mais de quatro meses sem dentista no 

posto de saúde. Coloca que no Rincão dos Vieiras o senhor Zeferino desde setembro ele pagou a 

secretaria para fazer o serviço com os tratores e até hoje não foram aí o mesmo teve plantar soja. 

Ressalta que o mesmo quer saber se irão repassar o dinheiro dele de volta ou não, pois diz ter 

cansado de esperar. Em nome do Paulinho hoje padrão do CTG, convida todo o povo cipoense para 

sábado a entrega para a nova diretoria. Ressalta que a sua colega Regina está assumindo o CTG e 

deseja muito sucesso a ela. Deixa um abraço a todos os conselheiros do município, que no dia 18 foi 

o dia dos mesmos. Coloca que ontem aconteceu um fato complicado para o município, diz que um 

produtor de gado do Passo da Areia, foi carregar o seu gado esteve na secretaria e não conseguiu 

tirar o GTA, pois não tinha folhas, acha que isso não pode acontecer. Diz que isso é complicado e 

vergonhoso, pois o produtor teve que ir a Santiago buscar folhas e o caminhão teve que ficar até perto 

do meio dia parado. Coloca ao povo cipoense que eram criticados com a “amarelinha”, mas diz que 

hoje faz vinte um dia que está uma marronzinha, no pátio do senhor Bento Lopes. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa.  O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SDD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz ao seu 

colega Diego, que às vezes acontecem coisas que é necessário comentar e não da para admitir. Fala 

que não acredita que veio um senhor aqui e não conseguiu tirar seu GTA, pois não tinha folha, acha 

que tem algo errado e que não tem explicação. Diz ao seu colega Alacir, que nunca criticou o mesmo, 

a única coisa que criticava era a Patrulha Agrícola fazer terra para rico e diz continuar criticando isso, 

pois patrulha agrícola tem que ser para pequeno produtor rural. Fala que pagar vinte cinco reais à 

hora maquina é um abuso. Diz aos seus colegas que saíram olhar o município que se os mesmos 

tivessem olhado o Capão do Cipó, visto o que estava errado e tivesse falado para o Froner 

certamente o mesmo estaria governando o município. Diz que o dia que pararem de atender a elite irá 

sobrar tratores para atender todo o pequeno produtor de Capão do Cipó. Coloca que tem muitos que 



0330 

 

reclamam da saúde e que muitos cobram que se levou em Porto Alegre tem que se buscar em Porto 

Alegre, diz que isso só existe aqui e acha que isso tem que acabar, torce para que alguém tenha a 

coragem de tomar a atitude que tem que tomar. Sobre os mensaleiros que vinha falando, diz que foi 

uma corja de ladrões e que se essa moda pegar, agora foi os “peixes grandes” e podem ter certeza 

que agora vão começar a pegar os “pequenos”, mas torce para que peguem, pois irão saber quem é 

quem e que peguem em todos os municípios, pois política tem que ser séria e transparente. Ressalta 

que foi convidado para estar em Brasília, mas não quis ir, pois seriam quase três mil de diárias e 

achou melhor deixar para comprar remédio pra povo, fazer algo útil. Afirma que nunca viajou a 

Brasília e que neste ano foram gastos mais ou menos quatro mil reais e será devolvido mais de 

duzentos mil reais para o governo para empregar em coisa útil para o povo. 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 Ana Maria Lourenço lhe 

cedeu um minuto. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz 

ficar feliz quando alguém da nossa comunidade visita alguém de outra comunidade, como aconteceu 

ontem em Bossoroca, onde lá a líder do assentamento Primavera disse para algumas mulheres do 

nosso município que é lindo ver um município que da assistência ao seu povo, que ajuda quando 

precisa em alguma viagem. Pede a comunidade cipoense que faz caminhada durante a tarde na beira 

do asfalto que se cuidem, pois há muito movimento de carretas e carros. Sobre o projeto 071/2013 do 

meio ambiente, diz que tudo o que estão lendo no mesmo com exceção dos valores das multas, diz 

que já aprovaram isso aqui sendo o projeto 422/2009 e que agora estão apenas retificando alguns 

itens, mas que se deve aprovar esse projeto. Fala do programa social da CHN (Carteira Nacional da 

Habilitação), coloca que até o dia 29 vai o prazo para as inscrições, ressalta que são sete mil carteiras 

que o governo está dando, tem oitenta e nove mil inscritos, mas isso vai para sorteio e pode algum 

cipoense se beneficiar com isso e ganhar a carteira nacional de habilitação de graça. Coloca aos que 

estão inscritos na Bolsa Família que vão ao CFCs e se inscrevem, já quem não tem Bolsa Família 

vem na assistência social e se inscreve no CadÚnico e com o comprovante pode se inscreve no CFC. 

Pede ao secretário de obras patrolamento descendo da rua do seu Cailir, com a colocação de dois 

bueiros na frente da oficina do mesmo, pois quando chove vai toda a água para dentro da oficina. 

Patrolamento e cascalhamento na rua da senhora Maria da Conceição da Rosa Ribeiro lá na Nova 

Esperança e também um patrolamento geral naquele assentamento, principalmente nas divisas com a 

Sepé onde as estradas estão terríveis. Coloca que no dia 21 teve uma reunião na Câmara de 

Vereadores e o prefeito participou juntamente com os componentes do DAER de Porto Alegre sobre a 

377 onde foi confirmado o início do recapeamento agora em dezembro. Agradece e devolve a palavra 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. Fala ao povo cipoense para que fiquem convidados para conhecer o 

novo ginásio da Escola Macedo Beltrão. Cita alguns nomes Adão, João Fagundes, o pastor José, o 

Zeca, o Marquinhos, o Edson, a dona Eva, liderados pelo Rogério fizeram um serviço exemplar, o 

ginásio daquela escola e daquela comunidade é exemplo de ginásio, e no começo das obras também 

teve o Jerônimo e o Laércio. Parabeniza esse pessoal, pois deixaram sua marca. Coloca que no 
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sábado aconteceu uma reunião do Partido Progressista e diz que não foi na reunião pela simples 

razão que ficou acordado que essa reunião sempre seria realizada em local público e não na casa de 

“fulano”. Fala a todos que lhe escutam que é vereador do Partido Progressista de hoje até o último dia 

do seu mandato e que também certamente estará disputando a convenção partidária seja para vice-

prefeito ou prefeito. Diz que isso é certo e se perder irá acatar a decisão do seu partido e irá apoiar 

aquele que a convenção indicar. Ressalta que não irá se vender por meio saco de adubo ou qualquer 

outra coisa, irá fazer aquilo que tem que ser feito. Deixa essa mensagem aos seus companheiros do 

Partido Progressista. Salienta que o Partido Progressista pode até parecer que tem dono como em 

outros partidos, mas que não tem e que o partido é do povo, tanto é que ganho uma eleição e o ex-

prefeito que perdeu a eleição para o Meneghini, perdeu por incompetente, por não valorizar os 

companheiros aqui do município. Ressalta que não tem medo de ninguém e não é tutelado por 

ninguém, e o que tiver que dizer irá dizer aqui nesta tribuna. Coloca que no seu tempo de dois 

minutos de liderança tem muitas coisas para tratar, tem patrola parada, não temos dentista, não 

temos limpeza na vila, tem que trocar lâmpadas, diz parecer que é uma volta ao passado. Agradece e 

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

seu colega Rodolfo que o mesmo nem brinque com uma situação dessas, lhes comparar com o 

passado, nem pensar. Sobre a patrola diz que não faz vinte um dia que está parada lá, diz ao 

secretário Jaques para que se mexa para arrumar a mesma. Sobre a história do dentista que faz 

quatro meses que não tem atendimento, diz que irá falar com a secretária Adriana e com a Carine se 

realmente faz quatro meses que o dentista não atende no posto do Carovi, fala que isso não irá ficar 

deste jeito e irão ver o que está acontecendo. Sobre a água diz a sua colega Margutti que infelizmente 

não se tem como obrigar os concursados a trabalharem fora do horário de expediente e na prefeitura 

tem apenas um eletricista e o mesmo estava em casa e não quis atender no final de semana. 

Ressalta que a administração já contratou um eletricista de Santiago e ele irá dar atendimento aqui. 

Parabeniza a localidade dos Palmeiros, diz que domingo almoçou lá e estava o pessoal do Caps e a 

equipe de enfermagem de Santiago, a clínica terapêutica SOS Vida de Santo Ângelo, diz que foi uma 

tarde muito bonita, onde ouviram muitos exemplos de pessoas aqui do município que se trataram 

nessas clínicas e que hoje estão se recuperando com a ajuda espiritual. Deseja ao pastor Jorge boas 

vindas ao município e diz ao mesmo que faz muita falta um trabalho que nem o dele aqui no 

município, pois muitas coisas se conseguem através da religião, de Deus e da fé. Manda um abraço 

para o pessoal do Rincão dos Palharines, para o senhor Adão, para a senhora Ineida, Magda, 

Zulmira, Maria, para o senhor Horácio, Luceu, pessoas que esteve visitando e perguntando como está 

a administração. Fala que ao contrário do que os seus colegas falam está bem diferente da 

administração anterior segundo o pessoal. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Fala ao seu colega Ibanez que é ao contrario da opinião 

do mesmo, sobre levar e buscar o pessoal em Porto Alegre é a favor que se as pessoas são carentes 

tem que levar e buscar, pois se foi levado para um velório em Porto Alegre acha que pode leva uma 

pessoa que está doente também. Diz a ele que o mesmo gosta muito de criticar do tempo do Froner, 

mas fala para o seu colega comparar e usar a verdade. Ressalta que o Froner já não é mais o nosso 
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prefeito e agora devemos ajudar a administração atual. Fala ainda que se o seu colega fosse a 

Brasília e trouxesse uma emenda de cem mil o mesmo seria elogiado aqui na Câmara de Vereadores, 

pois o vereador que sai daqui e vai lá e busca uma emenda tem que ser elogiado. Diz também que se 

o vereador, prefeito ou vice-prefeito não foram viajar não se vêm recursos. Coloca que o Froner 

viajava e era criticado, mas trouxe recursos que valeram à pena. Sobre o projeto ambiental a única 

coisa que lhe preocupa, taperas tem que serem cercadas e preservadas, diz ser complicado, pois 

facilita nem se consegue manter uma casa dirá preservar uma tapera. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Coloca que hoje 

participou de uma reunião e lhe passaram que está para chegar até o final do ano dois ônibus do 

Caminhos da Escola. Diz que com isso o município está cada vez mais equipado. Deixa registrada 

como indicação que já fez, para que seja colocada luz na academia da praça, pois agora começa o 

verão e as pessoas vão mais tarde se exercita.  Concorda com o vereador Alacir, com relação a ir a 

Brasília, pois quem vai lá e traz uma emenda acha que a diária até é o mínimo. Ressalta que é 

através de emendas que se consegue extraírem alguma coisa da União, pois 69% vão para a união, 

20 e poucos % vão para o estado e apenas 5% fica no município. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Se associa aos votos de 

pesar a dona Izolete Fortes Garcia, uma das moradoras mais antigas do nosso município e avó da 

nossa colega Sandra. Sobre a correspondência que falaram que foi entregue aberta no Carovi, diz 

que conversou com a moça responsável e com o pai da mesma, onde ela lhe falou que jamais 

entregou correspondência aberta e isso é mentira. Ressalta que como uma pessoa vai receber uma 

correspondência e depois irá dizer que está aberta, isso tem que ser visto na hora que se recebe. 

Sobre os pisos, fala que o seu colega Diego disse na sessão passada que o prefeito e vice-prefeito 

agora tinham que dormir no lado dos pisos para não roubar de novo, agora fala ao seu colega que 

tem três livros da sindicância e que o governo do Froner ou eles na época, deviam ter copiado o 

exemplo do Meneghini e do Anselmo, de comprar o material e devolver. Diz que na sindicância tem 

peças de máquinas tudo falsa, quer saber onde está o dinheiro disso e que eles que devolvam, pois 

isso se chama cadeia para os mesmos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Coloca que a reunião do seu partido que aconteceu no 

último sábado foi para formar as equipes que irão trabalhar no dia 25 de janeiro de 2014, da maior 

festa política partidária do Partido Progressista que já aconteceu no Capão do Cipó, convida todos 

que queiram prestigiar o seu partido. Agradece em nome do seu João o secretário de obras pela 

estrada que arrumou no Rincão dos Mamoneiros. Fala a sua colega Regina que não está aqui 

criticando, mas que a mesma não perdoava nada e dentro de uma administração pública as coisas às 

vezes não saem a contento e temos que saber administrar essas situações, tem coisas que podemos 

fazer na hora e tem coisas que não podemos. Diz que esse é simplesmente o espaço deles e se tem 

que conviver. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Faz uma saudação ao pastor Jorge e dá boas vindas ao mesmo 

que está vindo para o município. Explica como funciona o posto de inspetoria, diz que são um posto 

de Santiago e são subordinados pelos mesmos. Com relação à folha de GTA na sexta-feira diz que 
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estiveram lá na inspetoria de Santiago solicitando folha de GTA e a mesma não tinha, nem em 

Unistalda e nem em Itacurubi. Diz que isso é uma responsabilidade do estado. Diz ao vereador Diego 

que o mesmo deveria usar esse espaço para algo de produtivo e não para politicagem, diz que o 

mesmo esqueceu-se de dizer que muitas vezes os produtores foram a Santiago por falta de internet, 

na gestão passada. Ressalta que o vereador Alacir era secretário e muitas vezes acampava no 

gabinete pedindo para resolver o problema da internet e por falta de competência do governo passado 

não foi resolvido.   Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS, Representante de Partido, SDD: Primeiramente manda um abraço ao presidente do seu 

partido o Renato Bender e a sua família. Diz que não irá citar nomes, pois magoa, mas coloca que 

arrumou uma emenda de cem mil reais e não foi a Brasília e o governo passado deixou perder a 

emenda por incompetência do mesmo. Ressalta que encheram um avião com quatro vereadores para 

ir à Brasília e voltaram com as mãos abanando. Parabeniza a Sargento Schmitt, a professora Leda e 

a professora Sandra, pela bela formatura da patrulha mirim que organizaram e que continuem com 

esse projeto aqui em Capão do Cipó que é muito bom. Sobre a Audiência Pública, diz que cansaram 

fazendo aqui nesta Casa sobre a AES Sul e os problemas irão vim e não vão resolver tão breve, já 

atirou a toalha para a AES Sul. Pede ao secretário Jaques que arrume a estrada do senhor Didi que 

esse problema já vem do governo passado e retrasado, diz que se precisar sair um dia de carro de lá, 

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

para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF.S/Nº, do GTG Gumercindo Saraiva, em nome 

do patrão Paulinho Nascimento e toda sua patronagem convidando para jantar baile de Posse da 

Nova Patronagem, dia 30 de novembro. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 002/2013, dos 

vereadores a Rádio Cipoense FM. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 003/2013, dos vereadores ao 

Jornal Expresso Ilustrado. MOÇÃO DE APLAUSOS 003/2013, dos vereadores ao Presidente da 12ª 

Fecoarti e ao CES- Centro Empresarial de Santiago - RS. OF.205/2013, do Gabinete do Prefeito, 

enviando Projeto de Lei 077/2013. PROJETO DE LEI 077/2013, do Poder Executivo, que “Estima a 

receita e fixa a despesa do município de Capão do Cipó – RS – para o exercício de 2014. OF. 

206/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Mensagem Aditiva 003/2013. MENSAGEM ADITIVA 

003/2013, do Poder Executivo, que “Modifica o art. 5º, 50 e 133 do Projeto de Lei nº 71 que dispõe 

sobre a política, infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo 

administrativo municipal para apuração destas infrações e da outras providências”. MOÇÃO DE 

PESAR 024/2013, dos vereadores aos familiares da senhora Izolete Garcia Fortes. Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: MENSAGEM ADITIVA Nº002/2013, do Poder 

Executivo, que “Suprime o Art. 12 do Projeto nº 73 que dispõe sobre o Fundo Municipal do Meio 

Ambiente – FUMDEMA – do município de Capão do Cipó”, aprovada por unanimidade. PROJETO DE 

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

FUMDEMA – do município de Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

072/2013, do Poder Executivo, que “Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 

COMDEMA”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 075/2013, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro e dá outras providências”, aprovado por 
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unanimidade. MOÇÃO DE APLAUSOS 003/2013, dos vereadores ao Presidente da 12ª Fecoarti e ao 

CES- Centro Empresarial de Santiago – RS, aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES 003/2013, dos vereadores ao Jornal Expresso Ilustrado, aprovado por 

unanimidade. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 002/2013, dos vereadores a Rádio Cipoense FM, 

aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 024/2013, dos vereadores aos familiares da senhora 

Izolete Garcia Fortes, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima sessão, que será dia 03/12/2013, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada 

a tratar o senhor Presidente declara encerrado 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, 26 de novembro de 2013. 

 


