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ATA N° 07 / 2013 (Ordinária) 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro 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 passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 06/2013, da 

Sessão Ordinária do dia 05/02/2013, 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. 

VEREADORAMARILENE MARGUTTI (PP):Cumprimenta os colegas e comunidade presente.Pede ao 

secretário de Obras que faça empedramento na estrada do seu Roni Pedro Menegazzi, patrolamento na 

estrada do seu Joao Neves e empedramento no pátio do senhor Jadir, no assentamento Nova 

Esperança, pois está difícil do leiteiro manobrar em dias de chuva. Sugere a secretária de Saúde que 

coloque ao lado de fora do posto, os dias e horários de atendimento médico. Comenta sobre o tumulto 

ocorrido, hoje, na Secretaria de Saúde, no qual foi criticada pela funcionária Carine, que questionava o 

que os vereadores tinham ido fazer lá, ou se foi denúncia. Diz que o seu ‘Puca’, que está presente aqui, 

teve quatro vezes e não conseguiu ficha. Agradece as duas pessoas que lhe ligaram, e disse que iria 

comparecer, e que falou para a Carine que ela continue trabalhando pelo povo, pois vai continuar 

trabalhando fora pelo povo, independente do que for. Acha que a funcionária se excedeu. Tiveram 

reunião do LIONS, dia quinze aqui na Casa, onde o motorista Paulo está de parabéns em querer trazer 

para cá, não gera lucros, pois é uma instituição não governamental, e se alguém estiver interessado em 

participar, semana que vem terá nova reunião. Sobre o ônibus, diz que teve reunião sexta-feira com o 

prefeito e seis vereadores, onde o prefeito foi taxativo que não haverá mais a cedência de ônibus para 

excursões, para médico naturalista, para terceira idade, futebol e demais pedidos. Entrou com indicação 

para que o Executivo veja a possibilidade de fazer calçadas na Rua Juvenal Garcia e na Av. Tancredo 

Neves, em acordo com os moradores, pois a prefeitura licitando sai mais barato o custo e embeleza a 

cidade e evita acidentes com pedestres. Agradece ao jurídico pela ajuda na Indicação.Agradece e 

devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI 

(PMDB):Cumprimenta aos colegas e aos presentes e aos ouvintes da 87.9.Dando sequência às 

propostas da administração municipal e suas propostas, enquanto vereador, de vim à Câmara 

apresentar algo que de direta e efetiva resposta na qualidade de vida da população. Diante disso vem 

colocar a respeito de convênio entre o governo do estado e a prefeitura, que trata de calcário para 

correção de solo, onde começaram fazer os levantamentos da demanda de produtores interessados. 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Capão do Cipó RS 
 



037 

 

Cita que são sessenta mil reais do governo estadual, onde a prefeitura entra com contrapartida o 

carregamento do calcário até a propriedade e sua distribuição dentro da mesma. Diz que essa 

contrapartida será mais que o dobro exigido, que era de seis mil e seiscentos reais, pois com valor da 

hora/máquina e quilômetro rodado, vai sair mais de dez mil reais. Diz que começaram ontem as 

inscrições dos produtores. Sabe que irá gerar debates e discussões, a exemplo de pessoas com direito 

de pegar e não serem beneficiadas. Diante disso diz que a administração fará tudo as claras, entre 

conselhos municipais e colegas vereadores. Fala que o projeto inicial dizia que serão beneficiadas cem 

famílias, com quinze toneladas de calcário por família. Porem foi feita uma pesquisa prévia e no máximo 

serão beneficiadas com oito toneladas. Mandaram ofício pra Secretaria de Agricultura do Estado, para 

anexar essa pesquisa junto ao convênio, pois depois terão de prestar contas desse dinheiro e querem 

fazer tudo certo. Pretendem durante semana que vem receber inscrições, e pela experiência que 

adquiriu na Secretaria, irá dar bem mais de cem inscritos, e aí que vem o problema. Diz que tem o lado 

bom de estarem participando de um projeto, mas que terão de excluir alguém. Irão definir os critérios 

para essas exclusões juntamente com o prefeito e os colegas, e nas próximas sessões irão delinear a 

forma para que o projeto ande. Diz que tenham certeza que será feito de forma transparente e que o 

objetivo é fazer com que o pequeno produtor obtenha vantagem.Agradece e devolve a palavra à 

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

presente e ouvintes da 87.9, que voltou a transmitir as sessões, uma coisa que o povo estava ansioso, 

pois estavam acostumados a ouvir os projetos e ideias dos vereadores. Diz aos munícipes que os 

pedidos que lhe foram feitos foram encaminhados aos secretários, pois não pede em plenário, somente 

agradece depois de efetuados. Fala que estão com dificuldades de pedras para encascalhar as 

estradas, e que o secretário está fazendo o possível para ver se consegue. Pede paciência aos 

munícipes. Cita que o secretário percorreu o município para verificar os pontos mais críticos das 

estradas. Comenta sobre a chuva que veio em boa hora, e que esse projeto de calcário, se não 

tivermos chuva, nada acontece. Sobre a soja, diz que alavanca a agricultura do município, e tem que ter 

incentivo, e esse ano, em especial, é um ano bom. Cita que os agricultores estavam meio nervosos, 

mas a chuva acalmou. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta os colegas, comunidade. Agradece a Deus pela 

abençoada chuva que veio, pois nosso município é essencialmente agrícola e começamos a semana 

bem. Sobre a secretaria de saúde, concorda em partes com as colocações da colega Margutti, e 

quando um munícipe chama o vereador tem que ir atender ao pedido, sim. Diz que tem que terminar 

com esse excesso de pessoas consultando, e estão batalhando por isso, onde traz uma boa nova de 

que segunda-feira virá uma nova médica para cá, vai tratar da papelada primeiro, e acredita que irá 

folgar o atendimento. Questão de fichas, sempre quis que não existisse mais, mas os médicos têm uma 

teoria diferente. Diz que em relação ao atendimento de funcionária, nesses últimos quatro anos, teve 

CCs que nunca a recebeu bem, e que esteve uma vez com o colega Jaques, na Fazenda, e um servidor 

disse que os vereadores da oposição já estavam juntando picuinha pra trazer pra câmara, o que a 
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desestimulou. Fala que lhe disseram que a colega Margutti tinha ido ao posto para fazer bagunça, o que 

não acredita, e disse que a colega foi, sim, para que houvesse um entendimento. Quer saber como isso 

não ocorria antes, pois não se tinha médico, e o jurídico anterior só dizia que não tinha como contratar, 

sendo que foi uma pessoa que sempre disse que havia meios, sim, tanto que agora temos 

médico.Ressalta que desde a sexta-feira de Carnaval até domingo, nós tivemos médico no município, 

coisa que em doze ou quatro anos não se teve. Diz que por menor que seja, estão andando pra frente. 

Diz que conseguiram criticar o plantão médico, que está surtindo resultado, que faltava antes, mas que 

não vem ao caso. Sobre o atendimento da Carine, não acusa, nem defende, pois não falou com ela, 

ainda. Só tenham certeza que se ela errou a secretária irá cobrar, ou seu Alcides, pois não são de 

baixar a cabeça pras coisas erradas. Diz que os funcionários ganham para atender bem ao pessoal, 

principalmente os CCs, e tem certeza que isso será cobrado. Falou rapidamente com a secretária e a 

mesma lhe disse que ninguém saiu sem atendimento, o que já é grande coisa. Agradece e devolve a 

palavra à mesa.VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade. 

Comenta a respeito da reunião, ontem, na escola Júlio Biasi, sobre o início do ano letivo, com mais de 

duzentos e cinquenta pais, onde foram colocadas as normas da escola. Ressalta que é muito bom 

quando os pais participam, e que lá foi colocado as regras de proibição de namoro na escola, celular, 

que se o aluno levar, só os pais para retirar. Acha que o diretor começou bem, assim como a Paula foi 

boa diretora. Fala sobre o posto de saúde, e diz que deve ser melhor organizado a parte das fichas, as 

quais o vice-prefeito disse em campanha que iriam acabar, mas só piorou. Diz que todos querem ser os 

primeiros, porém na hora de pegar a ficha não são os primeiros. Fala que se tiver alguém dando ficha 

conforme ir chegando as pessoas, não fica tumultuado. Diz que a secretária tem que ter mais 

humildade, pois reclamaram que ela disse para pararem de fazer tumulto e anarquia, sendo que 

ninguém estava fazendo isso. Que a secretária atenda com mais humildade, principalmente os de mais 

idade. Não viu a Carine falar nada, mas lhe contaram, pois foi lá levar sua esposa pra marcar 

mamografia. Diz que eram criticados antes e, hoje, está do mesmo jeito. Fala que não conseguiram 

médico, só que agora é fácil conseguir, cada mês aumentando mil reais no salário, é fácil. Sobre o 

transporte gostaria de saber do prefeito quem autorizou a levar em casamento, pois agora estragou 

para todo mundo. Diz que para terceirizar fica inviável, pois para ir a Augusto Pestana sai quase mil 

reais a viagem. Concorda que tenham que liberar, e o prefeito tem que matar no peito e autorizar, assim 

como o colega Jaques dizia e tinha razão, e na hora que o Tribunal apontar, para. Pede ao secretário 

Jaques que empedre a curvinha que vai ao Ramão, pois está atolando, faltou o Serginho arrumar. 

Agradece aos ouvintes da 87.9. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR DIEGO SANTOS 

DO NASCIMENTO (PP):Cumprimenta os colegas, munícipes eAdenílson que está fazendo a gravação 

da sessão. Em nome da comunidade do Carovi, Passo do Valo e Passo do Tibúrcio, agradece o 

patrolamento até a esquina do Ibanez. Agradece principalmente aos patroleiros, aos quais não cita 

nomes para não cometer injustiça.  Diz que o que for bom para o povo jamais será contra. Pede ao 

secretário de Obras que faça a troca de lâmpada na frente da casa do seu Nelson Vielmo, no Bairro 
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Santo Antônio, e em frente à casa do Jair. Diz que recebeu ligação da Darieli, filha da dona Debora do 

Passo do Tibúrcio, pois ela estuda na URI e sempre a pegavam em casa, só que agora disseram que 

só vão levá-la. Pede que o vice-prefeito verifique, pois em programa eleitoral foi dito que nenhuma mãe 

iria chorar vendo seu filho indo embora, e ela terá de ir morar em Santiago se não a pegarem. Sobre a 

limpeza da cidade, diz que os funcionários estão fazendo um belo trabalho, o qual não pode deixar de 

falar. Deseja um bom ano letivo para todos. Sobre o aviso de plantão, que a colega Marilene falou, acha 

importante para o povo saber. Ficou em dúvida sobre o projeto que entrou, hoje, o qual o Dr. Renan lhe 

disse que houve um erro de digitação de número e letra, o qual diminuiu em mil reais o salário dele. Não 

critica, porém quando eram governo, quando vinha uma palavra errada, acabava o mundo. Pede que 

isso não aconteça mais, pois ali veio número e letra errada. Diz que o povo está sendo bem atendido e 

que o médico merece esse aumento. Agradece e devolve a palavra à mesa.O senhor presidente passa 

os trabalhos da Mesa ao vice-presidente.VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS 

(PP):Cumprimenta os colegas vereadores, comunidade presente. Diz que o vereador Diego foi feliz na 

colocação quando disse que no passado eram criticados e hoje vê que estão olhando com outros olhos, 

e que os cipoenses estão ouvindo isso, o que é bom quando reconhecem e admitem o erro. Diz que foi 

cobrado sobre o projeto que veio, só que não tem como saber o valor acertado com o médico, só cabe 

aos vereadores julgar e aprovar. Diz que o médico se achou lesado no valor, mas com certeza será 

aprovado, pois se houve erro será corrigido, e não irão julgar. Pede troca de lâmpada na Rua João 

Bolzan, três moradores lhe pediram. Ficou feliz da liberação de quarenta e nove mil reais, para o início 

da obra do calçadão em frente à Câmara, pois está feio e perigoso acidentes. Fala que o prefeito lhe 

disse que irão iniciar a obra e que foi liberado cinquenta por cento do valor total. Ficou feliz em olhar as 

estradas do assentamento, onde foi passada a lâmina, e que, hoje, se informou com o funcionário 

Serginho da economia que é fazer com trator e deixa a estrada boa. Acha que seria bom licitar mais 

uma lâmina enquanto não se arruma as patrolas. Parabeniza ao Miguel pela iniciativa do calcareamento 

e correção de solo, e diz que não precisam ser melhores, mas que sejam justos com quem realmente 

precisa. Ressalta que é muito bom que esse ano irão conseguir beneficiar cem famílias, e que nos 

quatro anos serão mais de quatrocentas famílias. Diz que é um projeto viável, importante e que tem 

muitos produtores que não conseguem fazer isso em sua propriedade. Diz que esse é um projeto 

pedido por muitos colegas e que, hoje, está saindo do papel.Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente retorna os trabalhos da Mesa.VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta o senhor Presidente, colegas, munícipes e em especial a rádio Cipoense, que torna a 

transmitir as sessões legislativas, pois a comunidade estava ficando ansiosa, e, hoje, um amigo está 

fazendo a gravação. Fala da felicidade em ver iniciar mais um ano letivo, onde os alunos da rede 

municipal já iniciaram e dia vinte e cinco irá iniciar a rede estadual. Parabeniza professores e diretores 

pelo belo trabalho realizado em prol dos filhos cipoenses. Menciona que o governador Tarso Genro irá 

receber, no Palácio Piratini, o Programa A Voz do Campo, programa esse idealizado pelo prefeito 

Alcides Meneghini, aqui de dentro do município, junto com Marcelo Brum. Diz que teve outros 
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idealizadores, mas iniciou com eles, onde levam o nome do município para o estado e reivindicam junto 

aos órgãos federias e estadual o que é de direito para o pequeno, médio e grande produtor. Diz que não 

tem data marcada do evento, mas que se pudessem fazer uma caravana e ir até Porto Alegre com eles. 

Sobre o tumulto na saúde, acredita que não tenha sido bem isso, pois todo mundo que chega lá é 

atendido, e se não tiver mais ficha é levado para Santiago. Sobre a funcionária Carine, diz ser uma 

pessoa competente, que quando terminou o mandato do seu Serafim, o prefeito Froner a convidou para 

ficar trabalhando, porém ela não quis. Cita que a mesma tem um carinho especial por todos os 

munícipes, e se algo aconteceu deve ser revisto. Sobre o empréstimo dotransporte, se algum erro 

existiu, de pedir para algo e fazer outra coisa, a administração deve olhar caso a caso. Conversou com 

o vice-prefeito e irão analisar o acontecido. Cita exemplo do empréstimo para Horizontina, no 

naturalista, onde as pessoas pagam o óleo e a diária do motorista e a prefeitura só cede o ônibus. 

Assim como o DBV, no governo anterior, que saiu dois transportes para o mesmo evento, com dois 

grupos. Não acredita que acabe o empréstimo. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, 

principalmente a rádio, pois as pessoas estavam saudosas de escutar os trabalhos da câmara através 

das ondas da rádio. Acha que a solução encontrada foi a ideal e, certamente, a rádio comunitária irá 

fazer o trabalho que sempre fez. Diz que nada melhor que um mandato após o outro. Diz que não está 

em estado de graça, pois quando não se tem atendimento e a funcionária trata mal as pessoas, não é 

legal. Diz que a colega Regina disse para não falar mais palavrão, por isso mede as palavras. Até não 

acredita que a Carine tenha questionado o que os vereadores querem. Diz que os vereadores são livres 

e vão aonde querem ir, assim como o colega Jaques sempre disse, pois foram eleitos para isso. Acha 

que a Carine se excedeu e deve vir pedir desculpas. Pedem que analisem o Executivo mandar um 

projeto faltando mil reais. Diz que foram várias vezes que o governo anterior foi criticado, pois o “Paulo 

Genro e Cia Ltda.” mandava projetos com erros. Inclusive criticado pelo próprio Érico, atual secretário 

de administração, o qual fugia de dar parecer, alegando tais erros e por mandar projetos fora de hora, e, 

hoje, está igual. Isso que sempre defendeu, e, inclusive teve vezes que os oito vereadores criticavam o 

governo Froner e só o Rodolfo defendia. Diz que nada melhor que um dia ou um mandato após o outro, 

pois são humanos e erram, pisam na bola, dizem palavrões, pois Deus nos fez assim e ninguém é 

perfeito, nem PP, nem PDT, nem PT e nem PMDB. Sobre o projeto que o colega Miguel anunciou, diz 

que o próximo projeto deve ser pensado em irrigação para os assentamentos, igual ao que viu em 

Santa Catarina, onde os açudes com aspersor molhavam os lotes, pois aqui seguido passamos por 

estiagens e devemos nos precaver. Diz que só calcário não chega, ao contrário, prejudica a terra. 

Acredita que sejam por partes essas coisas, como sempre cita. Feliz a colocação do colega Ibanez, de 

nos quatro anos se consiga para quatrocentas famílias. Ressalta que se a prefeitura conseguiu 

convênio de sessenta mil reais, que coloque mais cinquenta mil da prefeitura e se aumente essa 

quantia. Diz ao secretário Jaques, que em frente aoRégis Scarton, precisa ser colocada meia dúzia de 

caçamba de pedra, pois é terra vermelha pura ali, e foi uma falha do Serginho, que agora aprendeu a 
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trabalhar e é competente.Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADORA REGINA WEIDMANN, 

Líder de Governo, PMDB:Diz ao colega Alacir, só para corrigi-lo, não é um aumento de 1.000 (mil) 

reais a cada mês, foi um erro de digitação, até porque as pessoas que mais cobravam os erros aqui era 

o Jaques e o Erico, então esse chapéu não vai usar, pois sempre chegava às coisas em cima da hora e 

se fosse bom votava e não queria saber mais nada, mas cada um tem sua cabeça e pensa do seu jeito. 

Diz ter o oficio e o lê: “Vimos por meio de este solicitar a Prefeitura Municipal de Capão do Cipó a 

liberação do micro-ônibus para excursão à realizar-se no dia 02 de fevereiro de 2013, com saída as 

17h30min horas em frente a rádio Cipoense deste município em direção a cidade de Jaguari na sede da 

Igreja Assembleia de Deus, tendo retorno previsto às 23h30min. Atenciosamente Claudio Santos”. 

Então diz ser de má fé este senhor, pois a secretária de educação liberou o ônibus achando que era pra 

culto, como sempre o ex-prefeito liberava e como também o ex-prefeito Serafim liberava. Então o erro 

foi de má fé deste senhor, que acabou prejudicando todo mundo. Concorda com aMargutti e com o 

colega Jairo, tem que ser pensado caso a caso e não pode ser cortado transporte assim. Em relação ao 

setor de projetos, diz que hoje foi concluído o projeto do posto de saúde de dois micro-ônibus, amanhã 

estará sendo encaminhado a Santa Maria para que consigamos essas aquisições. Sobre Assistência 

Social diz que as resoluções dos projetos das casas finalmente saíram com contrapartida de trinta e 

seis mil reais da prefeitura, a assistente social já está aceitando inscrições dos nomes, para tentar 

viabilizar casas na área rural, diz que a Secretaria da Fazenda está concluindo licitação de pneus pra 

toda a prefeitura, medicamento para o posto de saúde, e a partir de amanhã começam a trabalhar os 

três vigias na prefeitura. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder 

de Bancada, PP:Diz que a Darieli também lhe ligou, ela disse que têm que pegar o ônibus as 17h00min 

para ir para faculdade e a mãe sai daqui as 17h00min. Sobre os grupos, os grupos da 3° Idade os dois 

pagavam motorista e pagavam hora. Diz que não quer criticar a Carine, só quer dizer que ela confirmou 

à Marilene que ela falou dos vereadores. Sobre o casamento diz que aconteceu na Assembleia de Deus 

e não vê o motivo do equívoco. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT:Diz que equívoco é pedir uma coisa e ir para outra. Fala que Capão 

do Cipó está de parabéns, pois tem um novo comunicador na 87.9, Renato Souza, escritor do blog 

“Pauferraço”. Em relação ao transporte, diz que transporte gratuito foi uma bandeira do governo Froner 

na gestão passada, transporte gratuito a todos os universitários do município, não aconteceu e hoje 

disse o nosso prefeito que todos os transportes aonde irem e deixar de ir vai ser mantido as linhas. Diz 

ter recebido um pedido da dona Tere, o qual pede ao secretário Jaques para que faça uma limpeza em 

um terreno baldio que tem ao lado de sua casa, aonde tem cobras e é perigoso. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP:Em relação a 

transportar pessoas que não são alunos nos transportes escolares, se for olhar na lei realmente não 

pode, agora conhece seu Alcides a mais de vinte anos e tem certeza que elehá de reconsiderar isso, 

pois tem uma cultura aqui em Capão do Cipó de participar de eventos, no caso dos grupos de 3° idade, 

alguma excursão de alunos.Acredita que as coisas sejam avaliadas caso a caso com o prefeito, e se 
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possível, atender até porque é um interesse da comunidade. Coloca-se no lugar de um administrador 

que dê uma zebra, mas não vamos pensar coisas ruins. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI,Líder de Partido, PMDB:Diz ser 

obrigado a falar alguma coisa a respeito da saúde, diz à Marilene que tem que ter cuidado com as 

coisas que se falam, e que é obrigado a defender a colega Carine, pois conhece ela, sua família, sua 

história e conhece a forma que ela trabalha e sempre faz o possível para atender bem as pessoas. Diz 

que a médica está vindo de graça para o município, é um convênio, é uma ação junto com a secretaria, 

e quem vai pagar é o estado. Agradece e devolve a palavra à Mesa.VEREADOR ODIR FERNANDES 

DE OLIVEIRA, Representante de Partido, PT:Sobre a questão da saúde acha que foi um equívoco 

nas palavras.Acha que ela tem sensibilidade, é educada, e espera que os colegas conversem com ela 

primeiro e vejam o que aconteceu. Ao secretário Jaques diz que está de parabéns pela limpeza que fez 

lá nas taquaras e o trabalho está sendo muito bem em todo o município, e as patrolasestão funcionando 

agora. E aos colegas que criticam a saúde, deviam saber primeiro o que aconteceu. Agradece e 

devolve a palavra à mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas:INDICAÇÃO 003/2013, da vereadora Marilene Margutti ao prefeito 

municipal. OF. GAB. 032/2013, enviando Projetos de Lei 005/2013 e 006/2013. PROJETO DE LEI 

005/2013, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo de Lei Nº 205, de 09 de maio de 2005, que cria o 

Conselho Tutelar do município, institui normas gerais de constituição e da outras providências”. 

PROJETO DE LEI 006/2013, do Poder Executivo, que “Altera o parágrafo único do Art. 4º da Lei Nº 

625, de 24 de janeiro de 2013, que autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo 

determinado, de 01 (um) médico para atuar junto ao ESF do município de Capão do Cipó”. OF. GAB. 

033/2013, enviando Projetos de Lei 007/2013 e 008/2013. PROJETO DE LEI 007/2013, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do 

exercício de 2013”.PROJETO DE LEI 008/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o poder executivo 

municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”.OFÍCIO 09/2013, da 

Secretaria da Fazenda,solicitando empréstimo Plenário e convidando vereadores, servidores e toda 

população cipoense, para audiência pública de avaliação das metas fiscais referente ao 3º quadrimestre 

de 2012, às 09h30min horas do dia 26 de fevereiro de 2013.OFÍCIO S/Nº/2013, do Partido dos 

Trabalhadores – PT,solicitando empréstimo das dependências da Câmara de Vereadores para 

realização de uma plenária às 19h00min horas do dia 27 de fevereiro de 2013. CONVITE, da União dos 

Vereadores do Rio Grande do Sul – UVERGS, para solenidade de entrega de Distinção aos Vereadores 

com maior número de votos nos municípios do RS, Legislatura 2013-2016, às 15h00min horas do dia 21 

de fevereiro de 2013. OF. ESPECIAL, da Prefeitura Municipal de Santa Maria, agradecendo 

manifestação de pesar e solidariedade às famílias das vitimas da boate KISS.Após o senhor presidente 

convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 002/2013, do Poder Executivo, que “Altera a 

redação do Art. 33 da Lei Municipalnº 422/2009 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre política 

do meio ambiente do município de Capão do Cipó e dá outras providências”, aprovado por 
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unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 26/02/2013 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, 19 de fevereiro de 2013. 

 


