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ATA N° 09 / 2013 (Ordinária) 

Aos 05 (cinco) dias do mês de março 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 08/2013, da Sessão Ordinária do dia 26/02/2013, 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. VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA (PT):Cumprimenta os 

colegas, comunidade presente e ouvintes da 87.9. Fala sobre a sua ida sexta-feira em Porto Alegre 

com o secretário Jaques e o prefeito Meneghini, participar da gravação do Programa A Voz do 

Campo, com lideranças do Estado, onde lá foram recebidos pelo governador, Tarso Genro, no Galpão 

Crioulo. Estavam presentes o presidente da Fetag, senhor Elton Weber, o presidente da Focking, 

senhor Siegfried, o secretário Mainardi, da Agricultura, presidente da BSBios, senhor Erasmo 

Battistella, prefeito Meneghini e no comando o comunicador Marcelo Brum, aonde foi abordado o 

tema sobre agronegócio, programa este que está tendo uma grande repercussão a nível estadual, 

não tem quem não escute A Voz do Campo, pois virou uma discussão ampla sobre o agronegócio. Foi 

gravado o programa e saiu no sábado aqui. Após o senhor governador convidou o senhor Marcelo 

para que seja feita uma gravação por mês lá do Palácio Piratini. Diz que isso enobrece o nosso 

município, pois o programa foi criado aqui, aonde um dos fundadores foi o nosso prefeito Meneghini. 

Na oportunidade entregou ao governador o projeto da construção da ponte do Cardinal, o qual disse 

que irá estudar com carinho e ver a viabilidade de execução, pois não é uma coisa de hoje para 

amanhã, mas foi dado o pontapé inicial. Esteve nas secretarias, na Assembleia Legislativa falando 

com deputados sobre projetos que estão em andamento. Esteve na Funasa e lá tem projetos em 

andamento que irão beneficiar o município todo. Diz que foi uma viagem produtiva a que lá fizeram. 

Esteve ontem com o prefeito e a engenheira na ponte que chama do finado Manoel para ver a 

viabilidade de construir um passo ou um piso lá embaixo para o cruzamento de maquinário pesado, 

pois está difícil sair do Entre Rios em direção a sede. Diz que estão começando aos poucos, mas 

dando os primeiros passos e espera que no futuro essas obras se concretizem. Agradece e devolve a 

palavra à mesa.VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta 

os colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala do grande acontecimento que foi a presença do 

Programa A Voz do Campo no Palácio Piratini, com o prefeito Meneghini e o Marcelo Brum, onde 

ressalta que é desse tipo de novidades que mais cedo ou mais tarde irá acontecer algo que de fato 

ajude o agricultor, que a cada ano sofre alguma perda e não tem subsídios do governo federal e 

estadual, sendo que leva o país nas costas. Sobre os royalties, diz que o presidente irá falar que não 
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haverá mais evento, pois a Monsanto retirou a cobrança. Passa para a população o que foi tratado na 

reunião, de hoje, com prefeito e secretários, onde na Secretaria de Obras foi começado o trabalho no 

pontilhão do Passo do Tibúrcio, a patrola Case está no Entre Rios, e na Progresso estão arrumando 

com a lâmina até que o maquinário esteja em dia. Sobre a Secretaria de Saúde, começou ontem a 

nova médica, de segunda a quinta-feira o dia todo e sexta-feira será o Dr. Gustavo, que fará 

pequenos procedimentos cirúrgicos. Diz que ainda estão vendo quais procedimentos ele poderá fazer, 

pois não sabem de fato o que se pode fazer de cirurgias aqui, só que a ideia é fazer tudo que puder 

fazer aqui para desafogar o hospital de Santiago. Diz que amanhã a partir das nove horas a Unidade 

Móvel estará no Passo do Tibúrcio, o que é uma grande vitória, pois vários vereadores pediram, em 

especial sua pessoa e o colega Diego, para que o médico, o dentistae a enfermagem atenda as 

comunidades, e será feita a cada quinze dias as visitas. Diz que será colocado na rádio os dias para a 

comunidade saber e não precisar se deslocar até o posto do Carovi ou a sede. Diz que hoje está 

chegando um caminhão de doação de roupas, colchões e brinquedos, de Gravataí, para a Secretaria 

de Assistência Social, uma ONG que está repassando para nós.Agradece e devolve a palavra à 

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

ouvintes da 87.9. Como diz o colega Rodolfo, nada melhor que um dia após o outro. Diz que há 

poucos dias o Meneghini e o Camargo eram denunciados e hoje não sabe se o Jairo viu, mas foi 

passado secante ao lado da farmácia, em frente ao Banrisul e ao CTG. Diz que não é contra e não 

denuncia, pois é pelo certo, só que como oposição jamais irá denunciar, e quando eram oposição 

foram denunciados. Disse ao Jaques que a grama paulista é só com secante pra terminar. Só fala 

isso por que os direitos são iguais. Não critica quem passou o secante, pois fez certo, apenas coloca 

isso. Sobre a médica não é mérito do Meneghini, é da Dilma, que está mandando mil médicos para os 

municípios e quem se cadastrou irá pegar. Diz que foi muito bom que cadastraram a tempo, mas é 

mérito da Dilma, e que não se faça politicagem em cima. Sobre o médico fica triste que ainda está 

dando só doze fichas, sendo que botaram aumento salarial para ele, e segundo informações vai 

averiguar. Com a chegada de mais dois médicos espera que melhore, pois eram cobrados e 

continuam cobrando. Diz que se o Dr. Gustavo fará pequenas cirurgias, o Dr. Antônio e o Dr. Paulo 

também faziam. Irá cobrar e irá aoCarovi ver o que aconteceu, pois antes eram criticados. Não tem 

medo da verdade e sempre foi assim e não volta atrás.Agradece e devolve a palavra à 

mesa.VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP):Cumprimenta os colegas, munícipes, 

rádio 87.9. Agradece a Deus pelas boas notícias, pois a partir de amanhã o médico e o dentista 

atenderão do Passo do Tibúrcio, que tanto esperaram. Agradece em nome da comunidade que 

precisa e merece. Pede a Secretaria de Obras que troque lâmpada em frente ao Jair da farmácia. O 

secretário fez gesto que já trocou, ao qual o vereador agradece o serviço. Pede patrolamento do 

Paulinho até o Passo da Areia. Diz que seu Ademir Nascimento quer saber se é por ser PP que não 

arrumaram a entrada de sua propriedade, pois fizeram duas ao lado e a suadeixaram sem fazer. 

Sobre a assistência social, avisa que amanhã a partir das nove horas, estará no Entre Rios para falar 

sobre o Minha Casa Minha Vida para área rural, e às duas horas estarão na escola Macedo Beltrão, 

no Carovi. Agradece por mais uma médica vir para o município, e concorda com o colega Alacir que 
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os méritos são da Dilma, sendo que até no Expresso estava que tinham três dias para fazer a 

papelada. Pede que não façam politicagem, pois quem paga é o governo federal. Falou com pais do 

Carovi que reclamaram que tem transporte com excesso de alunos. Pede que seja arrumada a ponte 

do Inhacapetum, no Jair Bilo, pois o transporte escolar está com dificuldades. 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, 

ouvintes da 87.9. Cumprimenta aos secretários do governo Meneghini, assíduos nas sessões, o que é 

bom, pois os vereadores fazem as reivindicações diretas a eles. Seu Alcioni Nascimento lhe ligou 

pedindo que agradecesse ao pessoal da saúde, em especial aos motoristas e enfermeiras, que 

atenderam muito bem seu filho Bruno que sofreu acidente. Pediu que agradecesse o Anselmo e a 

rádio pela atenção quando seu filho estava internado em Santa Maria. Fica feliz em saber que os 

colegas Regina e Diego tiveram seu pedido atendido da Unidade Móvel fazer atendimento no Passo 

do Tibúrcio, pois vem de tempo que pedem que a unidade saia ou se faça algo com ela. Diz que quem 

ganha é a comunidade. Continua a dizer que o que fazem aqui, pela saúde, não se faz em nenhum 

outro lugar no estado. Diz que o atendimento aqui deve ser copiado por outros municípios e que 

continue assim, pois quem ganha é o povo.Diz que é muito bom que o programa A Voz do Campo 

chegou ao Piratini, demonstra que o governo tem abertura para o nosso município. Parabeniza ao 

Meneghini e ao Marcelo pela ideia, o qual foi muito difícil no início, mas levam o nome do município 

para todo o estado. Diz que essa parceria deve continuar, pois só engrandece o nosso município. 

Parabeniza todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, dia 08 de março, e que se sintam 

abraçadas nesse dia. 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. Homenageia as mulheres cipoenses pelo baile das 

mimosas, ocorrido essa semana que passou, pela organização do evento de lazer em nossa cidade. 

Coloca mais precisamente ao colega Alacir, que disse que a conquista do médico não é mérito da 

administração, o qual discorda, pois vê que no governo anterior ficamos sete meses sem médico, 

inclusive perdemos o PSF, e hoje, em três meses, como disse na Tribuna, teremos três médicos: Drª. 

Rochele, Dr. Gustavo e Dr. Renan, que iniciou o atendimento. Diz que é mérito, sim, da 

administração, pois logo que ganhou a eleição o Anselmo se preocupou em contratar médico, e 

conversou com a secretária Lisiane, a qual lhe disse que se quisessem que procurassem médico, pois 

não iriam contratar, o que de fato ocorreu. Diz que é mérito da administração concluir as obras 

inacabadas do governo Froner, e inclusive está a olhos vistos o calçadão em frente à câmara. Diz que 

tem obrigação de concluir, pois é dinheiro do contribuinte e devem ser acabadas. Dá voto de repúdio 

as coisas que anunciam por aí, as quais, inclusive, a câmara foi convocada para evento dias 13, 14 e 

15, em Porto Alegre, pois é um desrespeito o que estão querendo fazer com as câmaras dos 

municípios com menos de cinquenta mil habitantes, onde dizem que não precisa salário os 

vereadores, quando se vê outros gastos em exorbitância. Diz que deputados e senadores de todos os 

partidos têm escândalos nos noticiários. Fala que tem que ajudar os eleitores, e tiram do bolso, e vem 

um senador e diz que não precisam ganhar salário. Todas as câmaras tem que se levantar contra 
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esse ato. Diz ser totalmente contra, pois por pouco que ganham ajudam suas comunidades. Agradece 

e devolve a palavra à mesa.VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade e ouvintes da 87.9. Dificilmente concorda com o colega Jairo, mas 

nessa questão da PEC da retirada do subsídio dos vereadores concorda com o colega. Fala que a 

PEC diz que é por economia de mais de cinco milhões de reais e que na nossa região só Santa Maria 

e Santo Ângelo possuem mais de cinquenta mil habitantes. Concorda que o prefeito, no momento que 

se elege, um ganha e outro perde, e o PP marchou e perdeu para si mesmo. Diz que conhece o seu 

Meneghini a mais de vinte anos, amigo de fé, e tem certeza que qualquer um que assumir irá terminar 

as obras. Diz que não tem como deixar recurso guardado e não terminar só por que o Froner que 

começou, não existe. Diz que não vão criticar, e que devem estar chegando mais projetos que o 

Froner deixou encaminhado. Diz que antes a cidade estava um mato por medo de denúncias, e agora 

está bonita, e concorda que se faça isso e que não são de fazer denúncias. Diz que a cobrança dos 

royalties terminou semana passada e o dinheiro vai ficar girando no estado. Diz que está previsto um 

aumento de sete por cento no PIB em função da boa colheita, de boa chuva e bons preços. Recebeu 

cartinha do Carovi para que se converse com o médico, pois está atendendo só doze fichas. Tomara 

que a secretária consiga mais um médico para o Carovi, como prometido, pois tudo que quer é o bem 

para Capão do Cipó. Nunca irão criticar o prefeito por fazer a coisa certa. Diz que faz pedidos ao 

Jaques e, na medida do possível, atende. Sobre a ponte, diz que esse é o caminho, fazer uma nova. 

Diz que espera que deem certo essas economias de viagens que a colega Regina falou, pois ano 

passado a saúde rodou mais de quatrocentos e vinte mil quilômetros. Com essas economias sobra 

mais para remédio e exames. Diz que o colega Miguel, certamente, irá esclarecer sobre o projeto do 

calcário. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADORAMARILENE MARGUTTI 

(PP):Cumprimenta os colegas e comunidade presente. Diz que já que o colega Jairo tem boas 

previsões, que o mesmo tenha a respeito do transporte escolar e que nenhum aluno fique sem, pois 

conforme o coordenador, não haverá para todos, a não ser que ele mude de opinião. Pede 

patrolamento e empedramento na estrada do assentamento Santa Rita, até o seu Hilário, sogro do 

secretário, e em frente ao seu Giovani pede que passem o rolo, pois colocaram pedras e não rolaram. 

Pede, após a propriedade do seu Hilário, na esquina tem uma cratera devido às chuvas, quase no 

bueiro, e está perigoso, que seja sinalizado até consertar. Pede que se faça limpeza na curva próximo 

ao senhor Ariovaldo, pois tem um bueiro e o matagal não deixa enxergar outro carro. Pede que seja 

limpo ao redor do pontilhão próximo ao seu Darci, pois o matagal está grande e o pessoal se queixa. 

Pede abrigo escolar em frente a casa da senhora Rose Fontana, nos Mamoneiros. Diz que as 

reclamações do transporte são imensas, pais descontentes, a exemplo do pai do Leonardo 

Franciskiewisk, que estuda à noite na Sepé e o transporte não o pega em casa, sendo que caminha 

três quilômetros ida e vinda. Conta com as previsões do colega Jairo para que dê certo o transporte. 

Diz que os estudantes do Passo do Tibúrcio também estão sem transporte e não irão pegá-los.Diz 

que falou com pais do Carovi, que reclamam que ano passado só um transporte fazia, e agora são 

três superlotados e que chegam atrasados na escola. Pede que a secretária de Educação averigue. 

Diz que os meninos do Adair Fracaro, não são pegos em casa, como sempre foi, e quer saber se é 
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por ele ser do PP. Diz que quando o Adair foi coordenador conseguiu cinco ônibus, não só mérito 

dele, mas ajudou. Diz que o transporte do Tamiosso não entra na Sepé, vai só até o Babalú, e que os 

professores tem que descer a pé até a escola, e que colocou cartaz em uma residência avisando que 

o motivo é a estrada ruim. Pede que o secretário averigue. Agradece e devolve a palavra à 

mesa.VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB):Cumprimenta aos colegas e 

aos presentes e aos ouvintes da 87.9. Diz existirem duas formas de se investir no município, uma com 

o orçamento municipal e outra com projetos estadual ou federal. Quando fala nessa questão de se 

acessar projetos, em primeiro lugar tem que ter capacidade para isso, e nessa parte elogia o prefeito 

Alcides Meneghini, que está tendo essa postura, tanto na esfera federal ou estadual para destrancar 

projetos e conseguindo verbas para o município.Sente que a relação mudou, pois veem com bons 

olhos devido à boa influência do prefeito Meneghini. Com relação ao projeto do calcário nunca foi dito 

que quem assinou foi o prefeito Meneghini. Só o que acha interessante é como era o estado do 

projeto quando assumiram, pois tinha pendência de documentos e os produtores eram para 

serselecionados ano passado e não foram, e não sabe por que.Mas graças à ação da administração e 

da equipe, foi destrancado e estão dando continuidade ao projeto. Diz que ainda falta fazer a análise 

do solo, e que o importante é quem será beneficiado e não quem assinou o contrato. Diz que os 

projetos vêm e que tem é quer capacidade para dar segmento. Diz que tem o programa chamado 

INSEMINA para gado de corte e de leite, com sêmen de graça, e quando retornou das eleições para 

trabalhar, para sua surpresa, ligou um pessoal do estado para saber o plano de trabalho sobre o 

convênio e se não queriam mais o projeto. Diz que perguntou ao secretário onde estava e para 

surpresa estava no fundo de uma gaveta. Diz que aí enviaram o projeto, e o resultado é que foi 

assinado e está implantado. Diz que tem vários projetos a exemplo de bacia leiteira, resfriador, 

irrigando a bacia leiteira irão implantar. Fala da grande capacidade do prefeito Alcides para destrancar 

projetos em andamento. Ressalta que o secretário Claudio está se empenhando em buscar projetos, 

onde quem ganha é a comunidade. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT:Em relação ao cartaz diz a colega Marilene que fale a 

essas pessoas que procurem o pessoal da empresa para que veja qual o motivo de não ir até a Sepé. 

Parabeniza A Voz do Campo, ao pessoal que esteve junto no Palácio Piratini com o governador. 

Relembra também a colega Marilene que probleminhas de transporte sempre ocorrem no começo do 

ano letivo e diz também se Deus quiser este ano querem atender a todos com igualdade, sem 

descriminar ninguém. Faz a leitura de um texto sobre o Dia Internacional da Mulher: “Mulheres que 

foram tão discriminadas, pois a discriminação era tão grande e séria que chegou ao ponto das 

operárias serem queimadas numa fábrica nos Estados Unidos e hoje elas conquistaram o seu espaço, 

tanto é que 08 de Março de 1910 aconteceu na Dinamarca a primeira conferência internacional 

feminina, aonde assuntos do interesse das mulheres foram discutidos além de decidirem que a data 

seria uma homenagem a aquelas mortes carbonizadas. Diz que no governo do presidente Vargas as 

coisas tomaram outro rumo, com a reforma da Constituição acontecida em 1932 aonde as mulheres 

brasileiras ganharam seus direitos trabalhistas igual aos dos homens, tanto na política, no executivo 

como no legislativo”.Agradece e devolve a palavra à Mesa.VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, 
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Líder de Partido, PP:Diz ao colega Miguel que tem que botar em ação, diz que pode os chamar para 

qualquer ação que venha tomar, qualquer reunião, só cuidar o horário, pois para vir para cá deixa 

alunos sem aula, mas discutir principalmente em relação à irrigação que é fundamental.Diz que andou 

conversando com o prefeito onde ele estava bem faceiro com algumas conquistas.Diz que o objetivo é 

esse e algumas coisas que dizem na tribuna é por que apanharam muito aqui.Diz então que todos 

aqui têm, obrigatoriamente, que cobrar algumas coisas, não é que estejam condenando ou criticando 

o Meneghini.Diz achar que ele sempre teve capacidade, aquela 2º Expocipó, que vocês começaram 

com a primeira, teve sucesso pelas relações e pelo grupo que ele conquistou, e isso é um mérito que 

ele tem e não é porque ele é do PMDB que ele não seja uma pessoa do bem. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI,Líder de Partido, 

PMDB:Coloca que na sexta-feira haverá ônibus da prefeitura a disposição para Expodireto, será 

colocado no rádio, e os interessados entrar em contato com a secretaria da agricultura, o ônibus terá 

saída às 5h30min da manhã. Ao colega Rodolfo diz que os projetos que pretendem desenvolver, 

querem largar certinhos para que não haja atraso na execução. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA, Representante de Partido, PT:Diz que é 

muito bom quando vem projetos a vontade, enriquece e enobrece, pior seria se não tivesse projetos a 

serem executados. Diz ao secretário Jaques que o Senhor Nelcir agradece pelo trabalho que foi feito, 

pessoal de Entre Rios também estão trabalhando lá.Diz que as patrolasestão fazendo a volta e estão 

chegando a Santa Bárbara, onde as estradas estão em péssimas condições. Agradece e devolve a 

palavra à mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB:Diz que como 

vereadora nesses quatro anos que passou não teve chance de fazer muita coisa, porque uma vez não 

foram bem recebidos, está aqui o Jaques pra falar. Diz concordar com seus quatros colegas, todos 

não só eles, os nove vereadores tem que fiscalizar a administração.Diz que estava conversando com 

o Senhor Alcides aonde disse que a administração não está melhor agora, ela somente deixou de 

ficar ruim e cada vez mais, daqui a uns três meses, ela realmente vai ficar melhor. Fala que sempre 

cobrou aqui as coisas erradas, mas o que está certo está certo. Só para concluir a respeito da 

Assistência Social, reforça que amanhã às 9h30min no Entre Rios reunião sobre construção rural e 

reforma de casas e às 14h00min na localidade do Carovi. Parabeniza a todas do grupo de mães aqui 

da nossa sede pelo belíssimo baile do dia das mulheres que foi sexta-feira que estava 

maravilhoso.Deseja em especial às funcionárias da câmara, um feliz dia das mulheres e também a 

todas as mulheres cipoenses que são muito importantes aqui em Capão do Cipó. Agradece e devolve 

a palavra à mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Sobre cobrar licitações diz 

que no seu tempo tudo tinha que fazer, hoje se faz compra, se traz empresa de segurança sem licitar, 

se arruma máquina sem licitar.Questiona então que quem é que está fazendo certo e quem é que 

está fazendo errado. Diz então que só vai alertar por que se o Tribunal de Contas apontar amanhã ou 

depois já não se sabe o que vai acontecer. Diz também ao colega Miguel que o Froner também tem 

bom relacionamento com os governos, pois conseguiu cinco micro-ônibus em oito anos e o outro 

governo trouxeum. Diz que o governo Froner conseguiu oitocentos e poucos mil para cascalhar todas 

as estradas do município, duzentos e poucos mil em caminhões e camioneta, e diz então esperar que 
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Meneghini tenha, e vai tertodo o nosso apoio.Diz saber que se colocasse um projeto da agricultura 

tinha certeza que a oposição, tirando o Miguel, votavam contra como foi votado antes, era votado 

contra, diz que é só olhar Ata.Diz que estão aqui para votar tudo a favor, pois querem ajudar. E por 

fim parabeniza a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Agradece e devolve a palavra à 

mesa.Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas:OF. 008/2013, da Secretaria de Assistência Social, encaminhando cronograma de 

atividades realizadas pelo CRAS no mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 

OF. GAB. 043/2013, encaminhando Projetos de Lei de nº 009/2013 ao 014/2013. PROJETO DE LEI 

009/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito adicional 

especial no orçamento do exercício de 2013”.PROJETO DE LEI 010/2013, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 

2013”.PROJETO DE LEI 011/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o poder executivo municipal a 

abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”.PROJETO DE LEI 012/2013, do 

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

orçamento do exercício de 2013”.PROJETO DE LEI 013/2013, do Poder Executivo, que “Altera o Art. 

4º, da Lei Municipal Nº121, de 08 de outubro de 2003, que Cria o Conselho Municipal de Habitação e 

dá outras providências”.PROJETO DE LEI 014/2013, do Poder Executivo, que “Altera o Art. 5º, da Lei 

Municipal Nº 041, de 31 de julho de 2001, que Cria o Conselho e o Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências”. OF. 003/2013, do Conselho Municipal da Mulher, solicitando 

indicação de duas integrantes, titular e suplente, representando o Poder Legislativo no Conselho 

Municipal da Mulher, biênio 2013/2014.Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

sessão dia 12/03/2013 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, 05 de março de 2013. 

 

 

 


