
0146 

 

                     

 

ATA N° 20/ 2012 (Ordinária) 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho 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 declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”.  Após o 

senhor Presidente convida o 1º secretário para que faça a leitura da ata 19/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 12/06/2012, 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 senhor presidente, colegas vereadores, comunidade e 

demais presentes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade e demais presentes. Agradece e 

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

senhor presidente, colegas e demais presentes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

demais presentes. Pede que fique em ata um relato sobre o programa A Voz do Campo, o qual o 

deputado Luiz Carlos Heinze foi um dos idealizadores, pois começaram a bater no programa, pois o 

programa bateu de frente com os grandes, a exemplo da Monsanto na questão dos royalties, e isso 

respingou na FARSUL, que comanda todos os Sindicatos Rurais do RS, na presidência do senhor 

Carlos Sperotto. E que o presidente está fazendo tendências a extinção do programa, inclusive 

entrando em contato com empresas que patrocinam o mesmo, devido ao programa estar 

incomodando o setor. Pede aos colegas do PP, pois tem os deputados Heinze e Jerônimo Goergen, o 

qual o senhor Carlos Sperotto foi padrinho de casamento do deputado Jerônimo, e peçam para que 

eles intervenham, pois o programa defende os agricultores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta o senhor presidente, comunidade, 

colegas e demais presentes. Agradece e devolve a palavra à 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 presente. Agradece e 

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

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume 

os trabalhos da Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A 

vereadora ficou com quatro  minutos, pois cedeu um minuto ao vereador Jairo Charão.  

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR SERGIO SEIFERT (Sem Partido): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas vereadores, comunidade e demais presentes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 
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VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: O vereador pede que fique em ata 

que não mandou firma nenhuma embora, como disse o colega Alacir na outra sessão, pois não tem 

esse poder. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa 

ao vice-presidente.  VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: O 

vereador fica com um minuto, pois usou um minuto de liderança no tempo regimental de cinco 

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

Mesa.VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: O vereador fica com um 

minuto e trinta segundos, pois usou trinta segundos no tempo regimental de cinco minutos. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º secretário para fazer a 

leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: MOÇÃO 006/2012, dos vereadores 

aos familiares de Adélia Ramos Galhardo. MOÇÃO 007/2012, dos vereadores aos familiares de Gentil 

Alves da Rosa. OFÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS, informando  que desde o 

dia 10 de fevereiro deste ano possui serviço inédito, moderno e gratuito de acompanhamento 

processual por meio de mensagens de texto no celular do gestor, via sistema SMS. OF. GAB. DG 

2669/2012, do Tribunal de Contas do Estado do RS, levando ao conhecimento que examinando o 

processo de Tomada de Contas do exercício de 2010, deste Legislativo Municipal, decidiu pela 

advertência ao atual gestor, nos termos da alínea “c” do decisum. PROJETO DE LEI 031/2012, do 

Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no 

orçamento do exercício de 2012”. OF. 034/2012, da Secretaria de Administração, enviando Projetos 

de Lei 032/2012, 033/2012, 034/2012 e 035/2012.  PROJETO DE LEI 032/2012, do Poder Executivo, 

que “Dá nova redação ao dispositivo da Lei Municipal nº 274/2006 e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 033/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar 01 (um) profissional médico(a) Clínico Geral – PSF, para atendimento à saúde pública na 

Unidade Sanitária do Município de Capão do Cipó e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 

034/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um) 

profissional médico(a), para atendimento à saúde pública na Unidade Sanitária do Município de 

Capão do Cipó e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 035/2012, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um) Agente Comunitário de Saúde para atuar 

em localidade pertencente de Capão do Cipó e abre crédito adicional especial no orçamento do 

exercício de 2012 e dá outras providências”. Após o senhor presidente convida os colegas para 

discutir e votar:  PROJETO DE LEI 024/2012, do Poder Executivo, que “Estabelece normas para a 

exploração dos serviços de automóveis de aluguel (táxi) no Município de Capão do Cipó – RS, e dá 

outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 025/2012, do Poder Executivo, 

que “Cria no Município de Capão do Cipó – RS prêmio de qualidade e inovação – PMAQ/AB previsto 
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na Portaria nº 1654/2011 (Programa de melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica) devida 

aos servidores municipais da Secretaria Municipal de Saúde”, aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE LEI 026/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre os programas Nota Premiada, Nota Fiscal e 

Educação Fiscal, visando estímulo e incremento na arrecadação fiscal do Município de Capão do Cipó 

e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 028/2012, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento 

do exercício de 2012”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 029/2012, do Poder Executivo, 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do 

exercício de 2012”, sendo que o vereador Ibanez Garcia pediu vistas de tal projeto, para entrar em 

contato com o Executivo para que faça a retirada do projeto do valor de R$ 40.000,00 para a 

associação do Rincão dos Palharini, e mantenha para a associação. Após o senhor presidente põe 

em votação o pedido de vistas: vereador Diego Nascimento a favor, vereador Antonio Jardim contra, 

vereador Alacir Dessoe contra, vereador Erico Rosado a favor, vereadora Regina Weidmann a favor, 

vereador Sergio Seifert a favor, vereador Jairo Charão a favor, portanto o pedido de vistas foi 

aprovado por 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) votos contra, após debates. PROJETO DE LEI 

030/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial no orçamento do exercício de 2012”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

006/2012, do Poder Legislativo (vereador Jairo Charão), que “Denomina o parque de exposições de 

Capão do Cipó de ‘Amandio de Alcântara’”, sendo que o vereador Sergio Seifert pediu vistas de tal 

projeto, para entrar com emenda para alteração do nome do Parque de Exposições. Após o senhor 

presidente põe em votação o pedido de vistas que foi aprovado por unanimidade. MOÇÃO 006/2012, 

dos vereadores aos familiares de Adélia Ramos Galhardo, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 

007/2012, dos vereadores aos familiares de Gentil Alves da Rosa, aprovada 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 dos Projetos de Lei 033/2012 e 034/2012, de 

autoria do Poder Executivo, que deram entrada hoje na Casa, e tratam sobre contratação de médicos, 

sendo que, após debates, todos foram favoráveis de ir a votação na sessão de hoje. Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 033/2012, do Poder Executivo, 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um) profissional médico(a) Clínico Geral – 

PSF, para atendimento à saúde pública na Unidade Sanitária do Município de Capão do Cipó e dá 

outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 034/2012, do Poder Executivo, 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um) profissional médico(a), para 

atendimento à saúde pública na Unidade Sanitária do Município de Capão do Cipó e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente informa que não irá por em 

votação, hoje, o Projeto de Lei 027/2012, do Poder Executivo, que trata sobre gratificação para os 

motoristas da saúde, pois entrou, hoje na Casa, projeto de mesmo teor para os motoristas da 

Educação. Portanto irá colocar os dois em votação na próxima sessão, para que os vereadores 

analisem. Após o senhor presidente informa que sexta-feira teve a homologação final do concurso 
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público da câmara de vereadores para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, e que nessa segunda-

feira nomeou a primeira colocada, senhora Gracieli Farina Charão, que tem dez dias para assumir a 

vaga. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 26/06/2012,  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 o 1º secretário 

da Mesa. Capão do Cipó, 19 de junho de 2012. 

 

 

 

 


