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ATA N° 05 / 2013 (Ordinária) 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro do ano de 2013, às 18:00 horas, 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 solicitada à 1ª Secretária que faça leitura de Moção de Pesar 

001/2013, aos familiares das vítimas da Boate KISS, e pede aos colegas e presentes um minuto de 

silêncio. Após o senhor Presidente  passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 

04/2013, da Sessão Ordinária  do dia 22/01/2013, que foi aprovada por  unanimidade. Após o Senhor 

Presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 

minutos. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas, 

munícipes.  Pede moção de pesar aos familiares de Silvarina Santos do Nascimento e do professor 

Sergio Pivetta, duas surpresas o falecimento. Sobre a tragédia em Santa Maria, fala da tristeza que 

envolve o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo, com duzentas e trinta e cinco mortes, até o 

momento. Diz que é muito triste para os familiares receber um parente nessas condições, e somente 

Deus para confortar as famílias. Diz que, hoje, às 20:30 minutos se realiza no Hospital de Caridade de 

Santiago, a inauguração do aparelho de ressonância magnética, ao que parabeniza a direção, pois 

beneficia toda a região. Pede que a câmara envie ofício ao Hospital, pois agora nossos munícipes terão 

esse atendimento mais perto. Diz que a Casa deverá aprovar projeto para convênio de uso dessa 

ressonância. Fala sobre o maquinário recebido da administração anterior, o qual disse ter 

aproximadamente vinte  e três em péssimas condições, porém com relatório recebido hoje, tem 

quarenta e cinco, os quais exigirão um alto investimento para recuperar. Fala sobre o Projeto 003/2013, 

que autoriza o Executivo a implantar o programa troca-troca, de forrageiras de inverno e de verão, o que 

demonstra um governo voltado para o pequeno produtor, tão sofrido. Diz que é o começo de uma 

administração voltada para os colonos. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP):  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade. Fala sobre seu 

amigo, professor Sergio, que faleceu sábado. Diz que foi seu amigo por mais de vinte anos. Diz que é 

comum a pessoa bater nas costas e dizer que é seu amigo, o que muitas vezes soa falso, e não é por 

que ele faleceu que ficou bom, mas ele sempre foi amigo e quem conseguiu conversar com ele, era 

uma pessoa extremamente fechada, culta e justa. Diz que ele era um homem religioso, e que ficou 

sabendo de sua morte através do seu Alcides, que lhe ligou no sábado, mas como estava a oitocentos 

quilômetros daqui, não pode vir. Conversou, hoje, com a Naira e a Sandra e irão até São Gabriel, fazer 
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uma oração em seu túmulo e dizer o quanto foi importante para eles e demais colegas. Lembra das 

lições que ele dava. Sobre a tragédia de Santa Maria, quem tem filhos passando por essa fase de 

baladas, e tente se colocar no lugar desses pais, dentre eles mais de quarenta com filho único, pior que 

animais sendo pisoteados pela ganância de alguns e falta de cuidado de outros querendo faturar em 

cima de vinte e cinco reais de ingresso. Pede que Deus ponha o dedo na moleira deles e que a justiça 

dos homens condene e ponha na cadeia, um por um deles, seja quem for. É o mínimo que se espera. 

Diz que é uma bela ideia do presidente e demais colegas a moção de pesar, pois alguém lerá e dirá que 

o povo cipoense pensou neles. Agradece por não termos nenhuma vítima aqui, porém em Manoel Viana 

perderam nove jovens. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI 

(PP):  Cumprimenta os colegas e comunidade presente. Parabeniza o Fernando pelo filho Renan, e 

aproveita a presença do vice-prefeito para pedir que consiga mais médicos para ajudar o ‘guri’. Fala 

sobre as famílias enlutadas e reza e pede que rogue pelas famílias, pois ninguém quer se colocar no 

lugar delas. Diz que como a voz do povo é a voz de Deus, repete o que duas pessoas lhe disseram a 

respeito de terem cortado o seu Bolsa Família, e não sabe por que. Diz que são lá do assentamento 

Banrisul, e não sabe se pagaram corrida para vir, mas chegaram e não foram atendidas, pois o 

Rossano, servidor que faz esse serviço, está no setor de ICMS, sendo que deve se ter uma pessoa 

disponível naquele setor, sempre. Deixa sentimentos a família do professor Sergio. Convida todos os 

comerciantes que participem da reunião, dia 31 na câmara, com o senhor Guterrez. Solicita em nome 

da Bancada do PP, moção de pesar aos familiares da dona Silvarina, mãe do seu Neves. Diz que o 

povo continua madrugando para ter atendimento na saúde, tem reclamação de mais de uma pessoa do 

Carovi, mas ressalta que conseguiram ficha. Sobre o ‘Programa Pingo no I’, aproveita a presença de um 

dos diretores da rádio, e sugere que o povo participe, através de ligações, uma questão de democracia. 

Conversou com o secretário do Meio Ambiente sobre o recolhimento de lixo no interior, o qual lhe disse 

estar estudando as formas de fazer. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta aos colegas e aos presentes. Inicia 

falando à comunidade uma constatação sua sobre o setor produtivo, o qual carece intervenção mais 

efetiva do Poder Público, principalmente o pessoal da bacia leiteira. Diz que a proposta do prefeito e do 

vice, a qual se inclui, pois quando candidato se propôs a lutar por isso, em esforço conjunto com a 

Emater e Secretaria de Agricultura, e fala como técnico, é formatar um projeto, o qual está sendo 

apresentado na Casa, nos moldes do programa troca-troca estadual, para forrageiras de inverno e de 

verão. Diz que esse projeto não é momentâneo, e que será implantado e melhorado. Estavam 

esperando uma demanda maior, a qual foi menor que o esperado. Ressalta que é importante que a 

comunidade saiba que esse projeto terá continuidade, pois sabem das dificuldades do pequeno 

produtor, e a administração municipal quer dar uma melhor qualidade de vida e trabalho para os 

pequenos produtores rurais. Diz ser uma bela ideia do presidente a moção de pesar aos familiares das 

vítimas da tragédia em Santa Maria, onde mais de cento e oitenta, do total das vítimas, foram 

encontradas mortas no banheiro. Tragédia essa que tomou proporções mundo a fora e não tem como 
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não ficar chocado, e que sirva de exemplo para algo. Diz isso, pois aqui em nosso município temos 

vários eventos grandiosos, com grande circulação de pessoas, a exemplo da feira, e devemos pensar 

mais em segurança, pois depois do fato acontecido só resta é lamentar. Agradece e devolve a palavra à 

mesa. VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA (PT): Cumprimenta os colegas, comunidade 

presente.  Sobre a tragédia em Santa Maria, diz que comoveu o mundo inteiro, e só temos que 

lamentar. Fala que na tragédia perdeu um grande amigo que fez Carnaval duas vezes no Capão do 

Cipó, no bloco Unidos do Aliança, Ricardo Dariva, que era formado em Agronomia. Como citou o colega 

Miguel, diz que o que se deve fazer é prevenção de acidentes, e trazer gente competente para revisar 

extintores e explicar as formas de uso. Quando foi secretário de Obras pediu aos Bombeiros que 

viessem aqui explicar como se usa um extintor, pois setenta por cento do comércio não sabe usar de 

maneira correta. Dá ideia do legislativo entrar em contato com eles para virem até o município, através 

de um projeto, e aí nos precavemos. Sobre o professor Sergio, deixa condolências, e como disse o 

colega Rodolfo, ele era um homem culto, religioso, e foi uma grande perda. Diz que somos passageiros 

e que deveríamos deixar boas ideias, para sermos lembrados pelas coisas boas, como ficou o professor 

Sergio. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta os colegas, comunidade. Comenta sobre a tragédia que se abateu 

sobre Santa Maria e mexeu com o povo brasileiro. Diz que, em meio a dor, viu como o povo gaúcho é 

solidário, inclusive o Dr. Jornada esteve lá prestando ajuda. Agradece a Deus por não termos familiares 

na tragédia e só nos resta rezar por quem partiu e por quem ficou. Diz que ouviu de um pai de vítima 

que cabe aos órgãos competentes fiscalizar isso, e que sirva de lição para jamais voltar a acontecer. 

Diz a colega Margutti que irá cobrar do seu João se houve falta de atendimento às famílias, como vinha 

acontecendo antes, e não pode acontecer agora. Quer saber por que o Rossano está lá e cá, e terça-

feira trará o porquê dessa senhora não ter sido atendida, se é que isso ocorreu. Gostaria de pedir 

desculpas, em público, ao Renato, que está presente, pela maneira como se dirigiu a ele na terça-feira 

passada, pois jamais pensou que ele fosse sentir desconforto com sua opinião. Pede que ele não leve 

em conta, pois é apenas sua opinião. Esteve à tarde em reunião no gabinete do prefeito, o qual 

informou que amanhã tem agenda marcada, em Porto Alegre, na Secretaria de Segurança Pública do 

Estado, para reforço civil, pois está faltando material humano e vai tentar mais uma viatura. Também 

terá agenda no DAER e na Secretaria Estadual de Saúde, para ver o que o município tem a mais para 

receber, e se tiver, quais os projetos têm que ser feitos para se conseguir essas verbas. Diz que o Dr. 

Renan está fazendo mais do que pode. Diz que o colega Alacir sugeriu, à tarde, que se aumente o 

salário dos médicos que tem dez horas, só que parece que foi renovado os contratos até dezembro 

desse ano, pela administração passada, e não se tem como aumentar. Diz que irão procurar uma 

brecha na lei, pois o Tribunal de Contas, quando se trata de saúde, não cobra tanto. Diz que o prefeito 

também tem agenda na FUNASA para saber em que pé anda os sete milhões de reais e se está 

faltando documentos. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta os colegas, munícipes.  Pede moção de pesar, em nome da câmara, ao professor Sergio, 
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que era um companheiro  e dava aula no Passo do Tibúrcio e depois foi para Entre Rios. Pede moção 

aos familiares de Silvarina Nascimento. Sobre a tragédia em Santa Maria, não tem palavras, e só quem 

tem filho e sai na estrada todo dia, sabe como é triste receber uma notícia dessas. Diz que os 

Bombeiros falaram que tocava os celulares das vítimas e não podiam atender. Diz que tem cursos que 

não sabem o que vão fazer, pois perderam a maioria dos alunos. Parabeniza o Dr. Renan, e diz que 

deve se pensar em mais médicos, pois só no Carovi o Dr. atendeu dezessete pessoas hoje de manhã. 

Diz que ouviu o ‘Programa Pingo no I’, e que tem que se equivaler os salários dos médicos, pois 

gastaram para se formar e por pouca coisa não vem atender aqui.  Diz que em época eleitoral era tudo 

fácil, inclusive contratar médico, e agora tudo mudou, viram que é complicado. Sobre o programa troca-

troca, diz ser bom e que antes a verba era em torno de quinhentos mil e passou para oitocentos mil 

reais. Diz que hoje terá verba para ajudar o pequeno produtor. Sobre a saúde diz ao Renato que o 

convênio que ele fez com Cruz Alta foi a melhor coisa que fez como secretário, na época, e que vai ficar 

marcado e espera que continue. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS 

DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas,  comunidade. Começa seu discurso 

falando na tragédia de Santa Maria, onde perdemos várias vidas, num fato inesperado e fica sem 

palavras. Diz que o prefeito Meneghini perdeu o grande amigo Sergio, mais de vinte anos morou com 

ele no Passo do Tibúrcio, foi seu vizinho e foi o segundo pai dele. Diz que todos ficaram tristes e 

abalados. Foi seu professor e nunca disse nada de mal a nenhuma pessoa. Fala sobre a morte da mãe 

do seu Nevezinho, que faleceu quinta-feira, e ele pediu que agradecesse as pessoas que ajudaram 

nesse momento difícil, as quais não cita nomes para não cometer injustiças. Tem reclamação sobre o 

ICMS, não que não estejam tocando, mas que o Rossano está em dois setores, e quando o chamam no 

CRAS tem que deixar o ICMS descoberto. Diz que a comunidade do Carovi e do Passo do Tibúrcio 

estão pedindo que ao menos uma vez por semana o pessoal vá às comunidades para fazer revisão de 

blocos. Aproveita a presença do Jaques e pede que olhe a entrada da propriedade da tia Loreci, pois 

tem problemas de saúde e quando ataca o problema tem que sair diariamente de lá. Diz ao Dr. Renan 

que o pessoal está gostando do atendimento, e na presença do Fernando, pai do Dr. diz que o mesmo 

deve se orgulhar do filho que tem. Diz que é parceiro para ajudar. Diz não saber como o Dr. Paulo não 

está vindo, se tem contrato assinado. Diz que antes tínhamos três médicos e não era fácil, imagina 

agora só o Renan. Sobre o projeto na Agricultura diz ser uma grande iniciativa para o pequeno produtor. 

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

presidente. IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta os colegas vereadores, comunidade 

presente. Agradece os trabalhos do Felipe e da Silvane, do quadro de funcionários aqui na Casa, 

principalmente com relação a formatação da moção às vítimas da tragédia de Santa Maria. Ouviu 

atentamente as palavras dos colegas e vê a indignação de todos, assim como se vê na TV, com a  

tamanha incompetência das pessoas, não sabe se por politicagem ou vantagem política. Diz ser muito 

triste de ver vários Renan, iniciando a vida profissional e serem interrompidas dessa forma trágica, 

acabando com vários sonhos, e agora um empurra a culpa para o outro. Diz que os Bombeiros alegam 
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que estava tudo OK, porém a licença estava vencida desde agosto para o funcionamento da KISS, e 

ninguém assume o caso. Ressalta que se as prefeituras e câmaras fiscalizarem tem muitas casas 

noturnas que não abririam mais, pois não se tem as mínimas condições de nossos filhos frequentarem 

com segurança. Diz que é uma vergonha as irregularidades em nosso País.  Fala que ao menos isso 

sirva de lição para alguma coisa. Cita que será mandada moção de pesar aos familiares da dona 

Silvarina Nascimento e do professor Sergio. Sobre a ressonância magnética em Santiago, diz que é 

muito bom que alguém olhe pela região, e nós dependemos muito do Hospital de Santiago, ao qual 

parabeniza o Ruderson, e toda diretoria, pela bela iniciativa. Parabeniza ao colega Miguel pelo projeto 

de forrageiras, o qual espera que saia do papel, e lembra o ex-colega Antonio Jardim que muito 

defendia o pequeno produtor. Podem contar com sua pessoa, pois é companheiro da causa dos 

pequenos produtores rurais. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente retorna os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido  

PMDB: Inicia cumprimentando o prefeito Meneghini. Diz que em relação ao programa  de forrageiras, 

tinha duas formas de fazer o funcionamento, uma  via banco e a outra via prefeitura, com via banco diz 

que havia um grande número de produtores com problema cadastral, havendo uma grande 

preocupação do prefeito, vice-prefeito e da secretaria de agricultura. Então para atender um número 

maior de produtores está sendo feito direto da prefeitura, aonde a administração tem uma preocupação 

muito grande. Diz que o banco está parcelando, está negociando  para que resolvam a questão de 

restrição cadastral, para que nos próximos programas consigam operar via convênio banco, aonde 

assim poderão atender maior número de produtores, e também conseguir desenvolver outros projetos. 

Fala que nesse sentido têm tempo e prazo para cumprir e como já tinha comentado com os colegas, diz 

ao Sr. Presidente que na medida do possível colocar em votação na próxima sessão, para que possa 

liberar e efetuar a compra para que os produtores sejam mais breve possível atendidos.  Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA, Representante de 

Partido, PT:  Cumprimenta o Sr. Prefeito Alcides  Meneghini. Começa agradecendo ao secretário 

Jaques, pela limpeza que está sendo feita nas estradas da  comunidade Santo Antonio. Fala que o 

secretário Jaques pediu para avisar que em relação ao maquinário, no fim de semana talvez se consiga 

fazer alguma coisa. Voltando ao assunto da tragédia fala ao Sr. Presidente, que seria de bom tamanho, 

legislativo e executivo, que vice com bons olhos, o povo está comovido, acha que não sabe se seria 

uma boa hora de sair o Carnaval no nosso município. Acha que seria de uma boa instância o povo 

daqui prestar essa solidariedade ao povo de Santa Maria, já que a região toda também está comovida.  

Agradece e devolve a palavra à mesa.  VEREADORA  REGINA WEIDMANN, Líder de Governo,  

PMDB: Diz que recebeu uma ligação do  Sr. Elin, do Assentamento 14 de Julho,  aonde tal agradecia 

ao secretário Jaques e o funcionário Serginho, que arrumou a estrada dele, fez o serviço com a lâmina, 

então diz ao Jaques que fica aqui o agradecimento desse munícipe, pelo serviço prestado. Continuando 

sobre o assunto da reunião de hoje de tarde, diz que conversou com o setor de projetos, aonde 

disseram que cumpriu já o projeto  para a aquisição de um carro, ambulância, diz estar praticamente 
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pronto e que  nessa semana ou semana que vem,  tem que ser feito os documentos legais, para passar 

ao Conselho Municipal de Saúde. Diz se juntar aos colegas, em moção de pesar a família do  professor 

Sérgio e a dona Silvarina. Falando mais um pouco sobre a secretaria de obras, diz que conversou com 

o Jaques, aonde parece que irão desenvolver um projeto para recuperação das nossas estradas gerais, 

mas a princípio primeiro irão fazer um conserto no maquinário, e também devido as grandes mas 

condições do maquinário foi decidido que o que der pra ser consertado, será, e o que não der será 

leiloado. Diz haver muitos maquinários que não valem a pena investir e consertar,  juntamente com a 

parte legal, secretário, prefeito e o Anselmo, estão fazendo essa avaliação pra ver o que vai ficar no 

município  e também o que será comprado novo. Em relação a saúde fala à Marli, que tinha falado com 

o prefeito e também com a Secretaria Estadual da Saúde, para ver se consegue um recurso, ver qual 

projeto tem disponível  para o município, diz que tem que ser feito isso. Agradece e devolve a palavra à 

mesa. ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Inicia cumprimentando o Sr. Prefeito Alcides 

Meneghini. Em relação a tragédia, lembra que para que fosse liberado  o ginásio  foi gasto mais de 

cento e dezenove mil reais,  diz que  quando vieram vistoriar o CTG, eles  também tiveram que gastar 

bastante dinheiro. Fala ter certeza que se fosse os Bombeiros de Santiago a vistoriar, eles não dariam a 

licença, pois eles estão aqui com exigência e que têm eles tem razão, pois depois que acontecem as 

tragédias, o pessoal se lembra de que se tivesse as atendidos não teria acontecido. Sobre o parque de 

máquinas diz que sempre foi a favor de leiloar sucata, mas com um preço compatível, por que não 

adianta vim uma empresa e colocar um valor, como   em algumas máquinas que estão encalhadas até 

hoje, lembra que uma vez ofereceram oito mil por uma máquina, mas pediam nove, e nove mil não 

pagavam. Diz que então a comissão não cedeu, devido aos critérios, e diz haver muitos outros casos. 

Diz que tem que leiloar caco, pois caco só da problema e quando chega em um ponto tem que 

despachar, por que não vale mais a pena arrumar. Cita um caso  que ouviu há esses tempos, aonde o 

vice-prefeito de Santiago, disse que tinham um Uno que já estava custando cinquenta e dois mil para a 

prefeitura de tanto arrumar. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT:  Inicia cumprimentando o Sr. Prefeito e também o Sr. Vice-prefeito, 

que se encontram juntos na sessão,os quais estão se dedicando bastante em nosso município. Diz  à 

colega Marilene, que secretário nenhum corta Bolsa Família, que não existe lei pra isso, e que se 

houver algum problema no cadastro a pessoa deve vir e resolver isso, que o secretário irá fazer o 

possível para que seja resolvido. Em relação ao Carnaval diz que amanhã o Executivo se reúne com o 

ABC e irão tomar as medidas cabíveis. Diz que como participante de bloco não irá opinar nada, que o 

que vim será feito, o sim ou o não do Carnaval a administração irá resolver. Fala ao médico, e  que a 

comunidade deve saber, que está aqui nosso vice-prefeito, que após a eleição a resposta da nossa 

secretária da saúde, do governo anterior, por ter perdido o PSF, foi de que agora se querem médico, 

que contratem. Diz que essa foi a resposta da secretária para o nosso  vice  Anselmo, que hoje está 

aqui, e que é a prova disso. Fala também que hoje temos médico quarenta horas no nosso município, 

atendendo a nossa comunidade e que ninguém que chega no posto fica sem atendimento, caso a 
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pessoa estiver muito mal e não der para ser atendido aqui, é levado a Santiago, como já aconteceu. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido PP: 

Primeiramente cumprimenta o  nosso prefeito Alcides Meneghini. Diz ao colega Jairo com relação a ser 

o pior secretário, que educação ele ensina aos seus alunos, o certo e o errado, diz que vamos fazer as 

coisas certas, que  é o que  faz na sua escola, e que a opinião de seu colega não lhe atinge. Fala que 

hoje está de porta voz de uma moradora lá do Carovi, a professora Naira, a qual pede: “Para reabrir o 

Correio da comunidade do Carovi, pedir que algum cidadão da Secretaria da Fazenda que faça a 

revisão dos blocos de guia da comunidade do Carovi. Na saúde diz à Marli, que tenha um pouco mais  

de humildade no trabalho, meça as palavras dela, pois somos contribuintes e queremos o retorno da 

nossa contribuição, pagamos impostos em dia, temos direito de cobrar, principalmente na área da 

saúde, que sejamos tratados com carinho, com educação e humildade.” Com relação aos vereadores, 

diz que foi dito que não é certo recorrer aos vereadores, ao que diz que sim, podem fazer seus pedidos, 

pois os vereadores estão aqui para ajudar.  Com relação a Secretária de Agricultura, por intermédio da 

câmara ano passado, o orçamento passou de quinhentos e noventa e seis  para oitocentos e dez  mil 

reais, o que possibilitará a distribuição dessas sementes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o 

senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. 

017/2013, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projetos de Leis 002/2013 e 003/2013. PROJETO 

DE LEI 002/2013 , do Poder Executivo, que “ Altera a redação do Art. 33 da Lei Municipal  nº 422/2009 

e suas alterações posteriores, que dispõe sobre política do meio ambiente do município de Capão do 

Cipó e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 003/2013, do Poder Executivo, que “ Autoriza o  

Poder Executivo a implantar e regulamentar o programa  “Troca-Troca” de sementes de forrageiras de 

inverno e verão no município de Capão do Cipó e da outras providências”. INDICAÇÃO 001/2013, da 

vereadora Marilene Margutti ao prefeito municipal. PROJETO DE LEI 001/2013, do Poder Legislativo, 

que “Autoriza o Poder Legislativo Municipal a contratar em caráter emergencial um profissional para 

atuar no serviço de limpeza, na edificação da Câmara Municipal de Vereadores, e dá outras 

providências”. 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 001/2013, do 

Poder Legislativo , sendo que ambas foram favoráveis de ir a votação na sessão de hoje. Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 001/2013, do Poder Legislativo, 

que “Autoriza o Poder Legislativo Municipal a contratar em caráter emergencial um profissional para 

atuar no serviço de limpeza, na edificação da Câmara Municipal de Vereadores, e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

sessão dia 05/02/2013 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, 29 de janeiro de 2013. 


