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ATA N° 16/ 2012 (Ordinária) 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de 2012, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa Legislativa para 

mais uma  Sessão Ordinária do ano de 2012. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor 

Presidente, em exercício, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos 

trabalhos”.  Após o senhor Presidente, em exercício convida o 1º secretário para que faça a leitura da 

ata 15/2012, da Sessão Ordinária do dia 15/05/2012, que foi aprovada por unanimidade. Após o 

senhor Presidente, em exercício, chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos e informa que está presidindo a sessão no dia de hoje, por motivo de 

viagem do presidente, vereador Jaques Freitas, a Brasília. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade presente e em especial a 87.9. Dá 

um abraço nos colegas vereadores e na comunidade cipoense, pois hoje é o Dia do Abraço. Diz que 

hoje é o Dia do Apicultor, também, e que aqui no Município temos a Apicipó que produz em torno de 

vinte e duas mil toneladas de mel por ano, sendo que para a renda familiar é muito importante esse 

tipo de trabalho desempenhado. Diz que dia 31 de maio terá palestra com o comandante da patrulha 

ambiental de Santiago para tratar de como desempenhar e fazer o Meio Ambiente. Acredita que irá 

mudar, pois as multas são muitas e as pessoas terão que respeitar o que  as leis pedem. Pede que os 

pequenos e grandes produtores se façam presentes para depois não virem reclamar por eventuais 

responsabilidades. Sobre a sua indicação 025/2012, a resposta que veio foi que a limpeza das fossas 

sépticas, onde primeiro precisa criar um plano de saneamento básico. Diz que se questiona, não pela 

Elisiane Melo, que chegou a pouco, mas por fazer quase quatro anos que a secretaria foi criada e 

ainda precisa isso para fazer esse trabalho. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Em viagem a Brasília. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Diz que a Secretaria do Meio Ambiente ainda não foi municipalizada, e que parece que o Estado 

prorrogou e não vai mais cobrar isso. Ressalta que quase quatro anos e não terem feito o 

saneamento básico, que entra secretário e sai secretário e a coisa não muda de lugar. Se fosse 

departamento o salário não seria tão alto e, talvez, funcionasse melhor. Diz que antes o Estado era 

responsável pelo Meio Ambiente dos municípios, e a lei era antiga, só que depois o Estado mandou 

cada município se virar, porém bastava um departamento. Diz que o resultado é que falta tudo e o 

município padece. Diz que o município está carente de chuva, e que espera que no inverno chova o 

necessário para suprir as necessidades de água. Vai fazer a retirada do projeto de lei 005/2012, para 

melhor análise. Gostaria que os cipoenses cuidassem dos olhos d’água, pois em sua casa a água que 

usam é de um e sabe que aqui no município tem várias casas assim. Pede que as pessoas cerquem 

os olhos d’água para que os animais não pisem, pois no futuro será o sustento das famílias. Vê na TV, 
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rádio e jornais que a coisa só piora e se o pequeno e o grande não fizerem a sua parte quem vai 

sofrer são as gerações futuras. Sobre os agentes comunitários de saúde, que está presente aqui a 

Cleusa e a suplente Simone, recebeu o pedido de mais duas vagas e como foi secretária de saúde 

sabe que o município precisa. Diz que brigou com a 4ª coordenadoria de saúde, pois Porto Alegre não 

apoiava. Diz que tem agente com mais de duzentas e cinquenta famílias, sendo que o normal é cem a 

cento e vinte. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente, em exercício, passa os 

trabalhos da Mesa ao 1º Secretário. VEREADOR SERGIO SEIFERT (Sem Partido): O veredor fica 

com dois minutos, pois cedeu três minutos de seu tempo regimental ao vereador Antonio 

Jardim. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade e ouvintes da 87.9. Diz 

que a pedido dos agentes e pelos professores, que não pediram, vai por em votação os projetos hoje. 

Diz que é por culpa de algum incompetente que não veio antes os projetos. Vai fazer um pacotão e 

quem for contra, que vote contra. Agradece ao Sergio e ao seu Jorge pelo ótimo trabalho feito em 

açude em sua propriedade. Infelizmente com a seca as águas estão baixando e toda a comunidade 

do Passo do Tibúrcio agradece pelo serviço. Diz que para sua pessoa seu Jorge e o Sergio são os 

melhores trabalhadores da retro. Tomara que venha a inovação, pois eles estão com problemas de 

saúde. Diz que é contra o projeto 020, por que de seiscentos reais , passou para mil e quatrocentos 

só de juro. Diz que não pode acontecer isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente, em exercício, reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade e ouvintes da 87.9. Sobre a 

estiagem é um problema para os agricultores. Diz que não pode mexer com açudes, por que eram 

denunciados, e que agora não denunciam nada, só se fosse parente do prefeito, aí sim. Diz que em 

ano de eleição têm medo de denunciar. Deixou de fazer açudes por isso, e que agora são feitos. 

Sobre as multas é só cadastrar que vem para o município. Diz que a Igreja Católica encerrou as 

Missões, sábado, onde foram dois meses de preparação e após isso uma semana com a visita dos 

padres. Viu a fé das pessoas se renovar. Diz que as comunidades se reuniram na Igreja Católica 

demonstrando fé. Ressalta que o que se leva é a fé me Deus e participar. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): O vereador fica com oito 

minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu três minutos de seu tempo regimental. 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade e ouvintes da 87.9. Diz que recebeu o 

deputado Estadual Ernani Polo, presidente da Comissão de Agricultura do Estado do Rio Grande do 

Sul, e os agricultores que vieram participar conosco, onde o deputado explicou muito bem. Diz que 

junto com o colega Diego enviou ofício ao deputado para que viesse falar aos agricultores. Agradece 

a presença do vereador Erico Rosado. Diz que o pequeno e o grande produtor se encontram 

desmotivados pelo motivo da colheita que não foi o esperado e não vieram participar. Diz que o 

deputado levou várias reivindicações dos produtores. Agradece o trabalho feito no Passo do Tibúrcio 

e no Entre Rios. Pede a secretaria de obras que patrole e role todas as estradas dos assentamentos. 

Protocolou pedido de uma curva no Entre Rios, descendo para sua propriedade, pois é muito 

perigosa, motivo o transporte escolar que quase se encontram na curva, evitando acidentes. Pede aos 
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secretários Leo e Serginho Nunes que olhem com carinho para a dona Cleci, do assentamento Nova 

Esperança, no feitio de um bebedouro e não olhe para o lado político, pois tem que trabalhar por 

todos e ela passa por problemas de saúde. Pede que o secretário compre mangas para as pessoas 

encanar seu olho d’água, como a colega Regina comentou. Diz que o custo é baixo e a secretaria de 

assistência pode fazer. Solicita a visita da assistente social em Areias, perto da Escola Chico Mendes, 

na dona Dinara Beck que se inscreveu nas ditas casas populares que até hoje não viu. Diz que ela 

está em péssimas condições com seu esposo e filhos. Solicita, também, um banheiro para a Flávia 

Freitas, no assentamento Santa Rita. Diz que não é de hoje que defende a população, pois faz oito 

anos que defende o pequeno. Exerce o mandato com orgulho em defender quem é igual a si. Dói ver 

as pessoas necessitando de obras que, às vezes, são desviadas para quem não precisa. Não é por 

que é ano eleitoral e que é pré-candidato, mas lhe provem o contrário, como diz o vereador Jaques, 

se não defende o pequeno produtor. Quer defender até o fim do mandato. Solicitou abrigo escolar 

danificado pelos temporais nos assentamentos, no Entre Rios e até hoje não obteve resposta. 

Solicitou um abrigo escolar em frente a casa do doutor Antonio, médico residente aqui, que está 

danificado e, também, não obteve resposta. Se questiona se é por falta de gente, então que contratem 

mais. Se tem gente pra chamar, que chame e não deixe pra última hora. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas e a rádio 87.9. Diz ao colega Sergio, que hoje está de presidente, e que muito 

comentam no município que os vereadores que trancam projetos, onde, hoje, tem vários projetos 

importantes que vão beneficiar pessoas que estudaram e querem que o município cresça e jamais os 

vereadores são contra quem quer trabalhar, e desde já agradece o presidente pela atitude. Diz que o 

que for a favor do povo jamais os vereadores serão contra. Várias vezes foi citado na Casa e andou 

nos assentamentos e diz ser muito triste a falta de água no município, e que as pastagens foram 

plantadas e não nasceram. Cada dia atende ao telefone de pessoas com falta de água. Diz que o 

pessoal do DEMAC está de parabéns por estar trabalhando pra que ninguém fique sem água. 

Agradece a todos os funcionários públicos que trabalham em defesa do povo, são os que tocam junto 

com o prefeito, e sem eles o município não cresce. Agradece a todos que vieram ouvir o deputado, 

onde fizeram vários pedidos a ele. Parabeniza o colega Erico e demais produtores presentes, onde o 

deputado comentou sobre a prorrogação da dívidas, Pronaf, bacia leiteira, calcário, adubo pro 

pequeno produtor, sementes. Diz que foi de grande importância a reunião aqui, onde foi das cinco as 

sete horas da noite. Diz que foi um debate aberto, bem esclarecido. Esteve presente no Carovi e em 

nome do CPM e do colega Rodolfo, diretor, na sexta à noite jantar das mães, agradece a todos que 

compareceram. Esteve no sábado a noite na inauguração do restaurante Christofari, sucesso e que 

Deus abençoe, e que o ponto é bem colocado. Diz aos moradores que não se esqueçam de retirar o 

carnê do IPTU, com desconto de 32,5% até diz 25 de maio, se não a partir dessa data só com 

parcelas. O vereador Sergio faz um parte e diz que recém hoje começaram entregar e o prazo é 

curto pro pessoal se organiza, e que foi errado e no mínimo mais uma semana de prazo. O 

vereador diz que falou com a Suzana, hoje, e que tem muita gente que não sabe e nem retirou. Diz 
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que colocou isso ao prefeito e ele ficou de ver o que fazer, pois o prazo está em cima e poucos 

retiram, e quem retirou não pagou. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO 

BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas,  demais 

presentes. Sobre os projetos de criação de cargos que estão na Casa, fala da importância deles, 

principalmente os da saúde. Fala que é importante a divisão da área do Carovi, pois vem retorno pra 

saúde preventiva. Diz que o atendimento é de melhor qualidade. Diz que a professora Ana Paula 

enviou ofício à Casa para mais um monitor de escola. Parabeniza a atitude do colega Sergio em 

colocar em votação, hoje, pois acaba com a história que a câmara tranca projetos. Que fique bem 

claro que no máximo uma semana os projetos ficam aqui. Diz que é contra o 020, e que mais uma vez 

o Executivo peca, pois quer que a câmara avalize devolução de dinheiro, um pequeno detalhe e que 

hoje, só de juro, deu mil e quatrocentos reais. Diz que assim foi com o projeto dos banheiros que de 

doze mil reais foi para quarenta e quatro mil e a câmara pressionou até que acharam os documentos. 

Comentou com os colegas que esse dinheiro poderia a assistência social comprar em cestas básicas, 

pois faz dois anos que isso tramita. Pecaram por ineficiência e querem que a câmara avalize. Diz que 

o Executivo deve se ater mais nisso, pois depois a culpa é dos vereadores, sendo que é uma coisa 

simples de se resolver. Fala que foi aprovada em 2011 a Lei 12.527, Lei de Acesso a Informação, 

onde qualquer cidadão pode protocolar pedido de informação e saber de todos os fatos da 

administração pública, a exemplo e salários e licitações. Diz que não é mais necessário fazer pedido 

de informação, pois os gestores públicos são obrigados a ter transparência dos atos. Caso não ocorra 

a resposta a pessoa leva ao Ministério Público, pois é lei federal e vai envolver mais a sociedade e 

não só a câmara cobrar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (PP): Cumprimenta o senhor presidente, comunidade, colegas e ouvintes da 87.9. Diz que é 

mérito de cada um o trabalho de desmembramento da área do Carovi, onde tem mais de trezentas 

casas para um só agente atender. Espera que atenda as necessidades do Carovi e do Capão do 

Cipó. Contesta o colega Antonio, pois não pode se queixar, sendo que foram feitos vários abrigos 

escolares no Rincão dos Palharini, e acha que nenhuma criança  não é pega em casa que não tenha 

um abrigo escolar. Diz ao colega Jairo que amanhã estão licitando o início da rua Juvenal Garcia, e 

que isso não vem de hoje. Deixa claro que não é de hoje e que a comunidade tem que saber do 

andamento das obras. Diz que as pessoas daquela rua estão na poeira ha doze anos, e que essa 

administração chega estar abrindo rua, pois não tem onde fazer asfalto. Diz que algo está sendo feito, 

sim. Diz que a academia terça será feita e que, também, em doze anos não se tinha, e não do dia 

para a noite. Diz que só o povo verá o que vai acontecer nos próximos quatro anos. Diz que 

saneamento básico tem que ser feito e que votou a favor, mas que antes também não foi feito. Diz 

que hoje tem que cobrar e fazer, mas que muito foi feito e muito tem para fazer. Diz que se não fosse 

assim não teria por que ter eleição e ter novos governantes, simplesmente encerrava o município. Diz 

que se o próximo governo pensar grande, o município só tem a crescer e por isso terá eleição. Diz ao 

colega Antonio que peça apoio ao deputado Ernani Polo, pois tem cento e cinquenta mil da Consulta 

Popular, que está nas mãos dele, pois o deputado é o ‘cara’, e que é só o colega Antonio e o colega 
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Diego pedirem à ele. Diz que pra geração de renda tem cem mil reais, e cinquenta mil reais para a 

casa do agricultor. Tá na hora do deputado mandar emenda pra Capão do Cipó, pois depois da 

eleição não adianta. É fácil dizer que conseguiu, mas primeiro tem que mostrar se merece. Diz que é 

o mínimo para o desenvolvimento e o bem-estar do povo cipoense. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Concorda com o colega Sergio 

e vota contra em devolver dinheiro, pois deveria ser gasto na secretaria que veio. Diz que dois anos 

esse dinheiro parado é incompetência do Executivo. Diz que tem secretário da fazenda, assessor 

jurídico e prefeito que deveriam ver isso. Concorda com o colega Ibanez que foram feitas coisas 

nessa administração, e que não é contra o asfalto, que bom que tivesse em frente a sua casa. Só que 

essa administração recebeu doze milhões por ano e nas duas administrações passadas, onde o 

colega foi vereador em uma, o orçamento era de três milhões e quinhentos mil reais. Diz que se não 

foi feito asfalto, foi feito posto de saúde, o consultório do dentista era um caco, e o médico não vinha. 

Diz que na segunda administração veio um ou dois milhões a mais e  conseguiram implantar o PSF, e 

que essas não precisou fazer isso, apenas aumentou. Diz que nessa o que se destaca é só o asfalto. 

Diz que a academia foi perdida por incompetência, isso dito pelo Franklin. Diz que se essas 

academias existissem na outra administração, com certeza também a comunidade seria atendida. 

Ressalta que se não tem competência, que não se estabeleça.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Sobre a devolução de dinheiro, diz que na 

outra administração foi enviado projeto para devolver cinco mil reais da rede d’água do Rincão dos 

Palharini, e que votou a favor para não trancar verbas pra prefeitura. Diz que do Juraci ao Cide foi 

terminado com manga preta. Diz que só o valor de um Massey 292, hoje é cento e cinco mil de 

emendas, e que os três milhões de reais , na época, é o mesmo de doze milhões de hoje, pois a 

inflação come. Diz que é só multiplicar que o dinheiro é o mesmo, e quem planta sabe o valor que era 

o milho e o óleo antes e agora. Diz que é competência, sim. Diz que a administração anterior trouxe 

um caco de ônibus de cento e vinte mil reais, e que desses ônibus tem muitos nas favelas do Rio de 

Janeiro, queimados e que tem mais solda do que ferro. Diz que esse ônibus só vai nos areieiros, pois 

eles não tem como se deslocar até a sede. Ressalta que isso sim é eleitoreiro. Ressalta que hoje se 

tem asfalto por que se aplica o dinheiro do povo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Comunica que o CRAS está com inscrições abertas para 

os cursos de eletricista e para a localidade do Carovi tem de trufas, para os beneficiários do Bolsa 

Família. E que para o curso de violão ainda tem vaga na parte da manhã. Diz que o poço artesiano do 

Nova Esperança necessita de água. Diz ao vereador Ibanez que é muito bom que o deputado mandou 

emenda de cento e cinquenta mil reais, mas que não depende só do deputado Ernani Polo, e sim de 

todos, inclusive o colega tem deputado lá e que pode clamar para conseguir e não só ele. Diz que 

amanhã vai pedir e ligar para o deputado para que verifique o recurso, mas cabe ao governo do 

estado isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, 

Líder de Bancada PMDB: Esclarece a respeito da devolução de valores, que não é a questão de 

devolver, mas sim por causa dos juros de ter ficado dois anos parado. Questiona o porquê de não ter 
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vindo antes, logo após a conclusão da obra, tinham que ter se programado. Com relação as Missões 

Redentoristas que aconteceram no município, onde dona Judite e a esposa do seu Anauri que estão 

aqui presentes, foram umas das que ajudaram para que o evento acontecesse. Diz que foi um 

sucesso, onde todos se envolveram e que muita gente que não ia na Igreja apareceu. Diz que todos 

têm que ir à igreja e que houve uma renovação da comunidade católica. Na pessoa do Padre Claudio 

e demais padres que estavam no Santa Rita, agradece, pois eles chegavam e tocavam o dedo na 

ferida e não mandavam recado. Eles falaram na desunião que existe no Capão do Cipó, onde um 

quer levar vantagem em cima do outro. Diz que foi muito interessante essa questão e que clareou as 

ideias de como estamos errados, deixando uma reflexão para a comunidade. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Diz ao vereador Antonio que 

só fez uma sugestão, pois o deputado Ernani é o presidente da Comissão de Agricultura e tem esse 

poder. Diz que não é mérito seu de ter ganho a emenda, pois foi o povo que escolheu o que era 

melhor e que não importa o lado, o vereador ganha para isso. Reivindica, mais uma vez ao secretário 

de Administração, que encaminhe projeto regularizando os taxistas, pois já ligou três vezes para ele e 

até hoje não enviou. Diz que seu Clarindo quer legalizar seu táxi que está vencido. Ressalta que o 

presidente da Casa não deixa projeto engavetado e que o secretário mande semana que vem, ou irá 

cobrar do prefeito e não mais dele. Agradece a estrada da sucessão do finado Laudelino, que ficou 

belíssima. Diz que a Servitel e o Leandro estão fazendo um ótimo trabalho na feira. Diz que o 

Serginho está tirando os carros velhos do pátio da prefeitura e leiloarão para comprar equipamentos 

para atender a comunidade a economizar os cofres públicos. Diz que esteve lá e viu o belíssimo 

trabalho que está sendo feito pelos mecânicos Dário e Diego. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Pede que o secretário de Obras 

olhe com carinho para as goleiras da quadra da praça, que sejam fixadas, pois essa semana uma 

criança morreu no nosso estado, devido cair em sua cabeça uma goleira. Diz que graças a Deus está 

saindo o asfalto da Juvenal Garcia, que a muito tem batido. Diz para um determinado cidadão, que vai 

saber quem é, pois o mesmo disse que queria saber quem o tinha liberado para ir na reunião do 

asfalto, tinha liberação da sua chefe e ganhou convite do seu Luiz, dono da casa, pois o Executivo 

sequer o convidou. Diz que foi na reunião representando seu pai que tem terreno lá, e que esse 

cidadão que falou sequer tem terreno lá. Diz que a academia o prefeito se comprometeu com o povo 

de fazer no bairro Santo Antonio, assim como a pracinha de brinquedos. Parabeniza as palavras do 

colega Antonio, quando se referiu que o governo faz as coisas para quem não precisa. Diz ao colega 

Alacir, que quando se referiu as denúncias o povo sabe que fez denúncias e o porquê fez, pois 

privilegiou parentes do colega e do prefeito, sendo que tem pessoas na lista que, com certeza, até 

hoje não receberam um bebedouro mesmo estando inscritos e pago. Diz que quando um recebe os 

outros também tem o direito de receber o serviço. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Em viagem a Brasília. Após o senhor 

Presidente, em exercício, convida o 1º secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas 

e da matéria em pauta: CONVITE, da Câmara de Vereadores de Santa Maria, para audiência 
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pública sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir das 13:30 horas, do dia 23 de 

maio de 2012, no Plenário. OFÍCIO 003/2012, da Secretaria do Meio Ambiente, solicitando 

empréstimo do Plenário para palestra sobre questões ambientais a ser realizada às 13:00 

horas do dia 31 de maio de 2012. OFÍCIO S/Nº, do Gabinete do Prefeito, convidando para 

assembleia municipal sobre a Participação Popular Cidadã, a realizar-se às 09:00 horas do 

dia 29 de maio de 2012, no Plenário da Câmara de Vereadores. INDICAÇÃO 030/2012, do 

vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 031/2012, do vereador Diego 

Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 032/2012, do vereador Diego Nascimento ao 

prefeito municipal. INDICAÇÃO 033/2012, do vereador Antonio Jardim ao prefeito municipal. 

OF. 027/2012, da Secretaria de Administração, enviando Projetos de Lei 022/2012 e 

023/2012. PROJETO DE LEI 022/2012, do Poder Executivo, que “Cria, no âmbito da Lei Municipal nº 

034, de 14 de junho de 2002 e alterações posteriores e da Lei Municipal nº 377, de 30 de julho de 

2008, vaga em funções públicas já existentes e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 023/2012, 

do Poder Executivo, que “Dá nova redação aos dispositivos da Lei Municipal nº 579 de 04 de abril de 

2012, e dá outras providências”. OFÍCIO 03/2012, da Secretaria da Fazenda,  solicitando empréstimo 

do Plenário e convidando para audiência pública, às 09:00 horas do dia 25 de maio de 2012, sobre 

avaliação de metas fiscais referentes ao 1º quadrimestre de 2012. OF. S/Nº, da Secretaria da 

Fazenda, enviando Tomada de Contas do Presidente do Legislativo, exercício financeiro de 

2011, para o mesmo ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado até o dia 30/06/2012. OF. 

028/2012, da Secretaria de Administração, enviando resposta para  a Indicação 025/2012 do 

vereador Jairo Charão. MOÇÃO 005/2012, dos vereadores aos familiares de Gelson Rotilly. 

COMUNICADO, da Secretaria da Fazenda,informando que o vencimento da parcela única do 

IPTU exercício de 2012 com desconto de 32,5%, encerra prazo dia 25 de maio de 2012. Após 

a vereadora Regina Weidmann faz a retirada do PROJETO DE LEI 005/2012, de sua autoria, que 

“Dispõe sobre o programa de identificação, cadastramento e preservação de nascentes (olho d’águas) 

no município do Capão do Cipó – RS e dá outras providências”. Após o senhor presidente, em 

exercício, convida os colegas para discutir e votar:  PROJETO DE LEI 018/2012, do Poder Executivo, 

que “Denomina localidade rural no interior do Município, delimita a sua área e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente, em exercício, solicita aos membros da 

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

verbal dos Projetos de Lei 019/2012, 020/2012, 021/2012, 022/2012 e 023/2012, de autoria do Poder 

Executivo, todos em separado, sendo que todos foram favoráveis de ir a votação na sessão de hoje. 

Após o senhor presidente, em exercício, convida os colegas para discutir e votar:  PROJETO DE LEI 

019/2012, do Poder Executivo, que “Ratifica o protocolo de intenções celebrado entre os municípios 

de Santiago, Jaguari, Nova Esperança do Sul, São Francisco de Assis, Mata, Bossoroca, Capão do 

Cipó, Cacequi, São Pedro do Sul, com a finalidade de construir um consórcio público nos termos da 

Lei Federal nº 11.107, de 08 de abril de 2005, objetivando a regulamentação do consórcio 
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intermunicipal de desenvolvimento sustentável Caminho das Origens – CONDESUS/Caminho das 

Origens, abre crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2012 e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 020/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2012”, 

vereador Jairo Charão contra, vereadora Regina Weidmann contra, vereador Erico Rosado contra, 

vereador Antonio jardim a favor, vereador Alacir Dessoe a favor, vereador Ibanez Garcia a favor, 

vereador Diego Nascimento a favor, aprovado por 04 (quatro) votos a favor e 03 (três) votos contra. 

PROJETO DE LEI 021/2012, do Poder Executivo, que “Cria, no âmbito da Lei Municipal nº 034, de 14 

de junho de 2002 e alterações posteriores e da Lei Municipal nº 512, de 31 de março de 2011, vaga 

em funções públicas já existentes e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE LEI 022/2012, do Poder Executivo, que “Cria, no âmbito da Lei Municipal nº 034, de 14 de junho 

de 2002 e alterações posteriores e da Lei Municipal nº 377, de 30 de julho de 2008, vaga em funções 

públicas já existentes e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

023/2012, do Poder Executivo, que “Dá nova redação aos dispositivos da Lei Municipal nº 579 de 04 

de abril de 2012, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO 005/2012, dos 

vereadores aos familiares de Gelson Rotilly, aprovada por unanimidade. Após o senhor 

Presidente, em exercício, convida a todos para a próxima Sessão que será dia 29/05/2012,  no 

mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente, em exercício, 

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, em 

exercício, e o 1º secretário da Mesa. Capão do Cipó, 22 de maio de 2012. 

 

 


