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ATA N° 12 / 2013 (Ordinária) 

Aos 26 (vinte e seis) 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 11/2013, da Sessão Ordinária do dia 19/03/2013, 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 DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP):Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9.Fala sobre reunião, hoje à tarde, com o prefeito Meneghini e a 

Bancada do PP, sobre a emenda de 250 mil reais que o deputado Luiz Carlos está enviando ao 

município, onde decidiram colocar no parque de exposições, para cercamento e erguer as paredes de 

um dos pavilhões.  Agradece ao deputado, que sempre olhou pelo município, e quem ganha é o povo. 

Ressalta que poucos deputados olham pelo nosso município como ele.  Diz que esse projeto da 

agricultura tem até o dia 30 de março de prazo, e irão dar o parecer favorável, pois não estão para 

prejudicar e sim para ajudar o povo. Comenta sobre o início da colheita, e que ainda há tempo de se 

fazer a abertura oficial da colheita no município. Diz que conversou com o Tamiosso e o Rogério e a 

média está boa. Agradece ao secretário Jaques pelo trabalho no Rincão dos Vargas, e pede 

patrolamento e encascalhamento no Rincão dos Ávila. Pede uma parada de ônibus, no Rincão dos 

Mamoneiro, perto da propriedade do seu Agnel e da Rosemari Ferreira, esposa do Zeca, pois tem 

crianças para o transporte escolar. Diz que no Passo da Areia precisa de umas cargas de pedra na 

estrada, e que o vice-prefeito passa lá todo dia, principalmente perto da casa do seu Zeferino está 

ruim. Cita que não sabe como o transporte escolar passou lá na quarta-feira, após a chuva. Fala 

sobre o carro do ICMS, que foi batido, e o prefeito disse que irá apurar o caso e o responsável irá 

pagar a arrumação. Diz que o pátio da prefeitura era tido como parque de sucata, agora tem mais 

uma sucata.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. Diz que o prefeito está indo a Brasília, e 

reivindica à ele que recupere a emenda que está quase perdida, do deputado Afonso Hamm, no valor 

de cem mil reais para o Posto de Saúde. Cita que, hoje, o prefeito teve reunião com um rapaz de Cruz 

Alta, o qual disse que há como reverter. Ressalta que perder cem mil reais é inadmissível, sendo que 

se precisa para exames e consultas, fica feio para o município. Diz que essa briga começou ano 

passado e ainda não está resolvido o problema. Diz ser sabedor que está para chegar uma emenda 

grande para rede de água, mas até lá pede que seja levantada a caixa d’água do Paulinho 

Estado do Rio Grande do Sul 
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Nascimento, pois seu Neves e a dona Nair estão sem água, inclusive o vice-prefeito. Fazendo isso se 

conclui o serviço que está pela metade. Faz convite do Piquete Capão da Batalha, para jantar-baile, 

sábado de aleluia, no salão comunitário do Carovi. Pede que seja feito um tapa-buraco nas estradas 

do Carovi, Passo do Valo até o Passo do Tibúrcio, para escoamento da produção e para o transporte 

escolar, pois estão intransitáveis. Diz que as chuvas estragaram bastante as estradas, mas que seja 

feito esse tapa-buraco antes da safra. Sobre os aniversariantes do final de semana, diz que seu Mário 

Nascimento era um deles, porém não o convidou para festa. É sabedor que carneou uma vaca, 

convidou todo o Rincão dos Palharini, mas não o convidou. Cita que a dona Jurema esteve 

aniversariando, porém lhe convidou para a festa, a qual foi. Agradece e devolve a palavra à mesa. O 

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

vereador fica com sete minutos, pois a vereadora Regina Weidmann lhe cedeu dois minutos de 

seu tempo regimental.Cumprimenta o senhor Presidente, colegas, munícipes e em especial a rádio 

Cipoense.Lembra que estamos na Semana Santa, momento de reflexão, não só para os católicos, 

repensar o auxílio ao próximo. Deseja Feliz Páscoa a todos. Fala sobre o que sai nos noticiários nos 

jornais e na TV, sobre quererem cortar os salários dos vereadores, e que haverá reunião em Brasília 

para discutirem o tema com o senador. Diz que muito lhe ‘admira’ é a presidente Dilma gastar mais de 

sete mil reais, por pessoa, na comitiva que foi visitar o Papa, em Roma, onde mais de trinta pessoas a 

acompanharam. Não entende isso, e os vereadores não podem ganhar salário. Fala que a câmara 

elevou os valores de telefonia e passagem em doze por cento, o aumento da cota em mais de vinte e 

dois milhões para 2013, e o auxílio-moradia aumentou vinte e seis por cento. Cita que se aqui 

chegassem pedir auxílio-moradia, não saíam pra fora da porta. Diz que isso é um desabafo, por que o 

Brasil inteiro vê isso. Comunica que a loja do agasalho funciona quarta e sexta, na parte da tarde, 

anexo ao Clube Aliança, onde tem calçados e roupas para doação, e as roupas de inverno serão 

distribuídas nas localidades, após o lançamento da campanha do agasalho. Diz que colchões e 

cobertas serão dadas a quem realmente precisa, e a assistência social sabe quem são essas 

pessoas. Recebeu um convite sexta-feira, para representar o presidente da Casa, que não se 

encontrava e sábado iria estar em Santa Maria, em reunião sobre o combate à criminalidade no 

campo. Esteve representando o legislativo e o executivo em São Francisco de Assis, na reunião, onde 

tinha nove municípios da região, da 21ª Delegacia de Polícia, de onde saiu uma comissão com 

representantes das entidades lá presentes, tais como Uvergs, Sindicato Rural, Acamvale, prefeituras, 

câmaras, judiciário, onde acordaram que dia 5, na vinda do governador, às 17h00min, de entregar 

documento pedindo maior assistência ao homem do campo, com maior fiscalização e investigação 

dos crimes sem solução, no campo. Todos os municípios da região sofrem com isso, a exemplo de 

assalto a mão armada e abigeato. Pede que a secretaria de Obras providencie uma boca-de-lobo na 

esquina da Avenida Tancredo Neves quem desce para a funerária, pois dias de chuva fica complicado 

das crianças pegarem o transporte. Diz ao colega Diego que o carro batido, tiveram sorte que o 

motorista é bom de braço, sabe dirigir carro e fez a manobra certa, pois do contrário não sobraria 

ninguém. Cita que ninguém está livre de um animal pular um barranco, fato ocorrido nesse acidente. 

Fala que mais uma sucata no governo Meneghini, por enquanto não, pois não há nada sucateado 
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desse governo. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade e ouvintes da 87.9. Estava escutando 

atentamente os colegas e diz ao colega Odir, o qual lhe perguntou, que está light, hoje. Diz que teve 

na reunião com o prefeito, pois ganharam emenda parlamentar do deputado que tem compromisso 

com Capão do Cipó: Luiz Carlos Heinze, e não só de quatro em quatro anos, como muitos que só 

prometem. Ressalta que o deputado tem história. Diz que a emenda é no valor de 250 mil reais, e o 

prefeito quer levar, em mão, a Brasília, e os vereadores do PP decidiram que o dinheiro é para ser 

investido no parque de eventos. Cita que os colegas Alacir e Marilene deram ideia de fechar um dos 

pavilhões para realizar eventos, já dentro das normas dos Bombeiros, e com o saldo fazer o 

cercamento. Sugere que o prefeito construa uma casa e coloque um morador para cuidar do parque, 

sem pagar agua e luz. Diz que essa emenda é mais um reconhecimento do trabalho do deputado. Diz 

que o colega Diego assumiu compromisso com outro deputado, e assim que vir emenda, ele pediu 

que o valor, também, seja aplicado no parque de eventos. Sobre o projeto 023, o prefeito falou que é 

para tanques de criação de peixe, o qual acha não ser tão econômico, quanto para alimentação. 

Achou bom o projeto, devido aos critérios apresentados. Sabe que o presidente contesta, desde o 

governo passado, que os projetos venham de última hora, porém quando a comunidade ganha, a sua 

bancada é a favor, e esse projeto acrescenta como uma nova alternativa econômica. Não faz parte 

das comissões, mas vota a favor, sem dúvida nenhuma. Com relação ao aniversário do Mário do 

ônibus, como é conhecido, diz que ele bancou o esperto, fez festa e não convidou. Diz que está 

marcado na paleta, com isso. Dá uma ideia a ele, que numa data futura faça uma janta, com cerveja e 

churrasco, e convida eles e fica bem. Diz que o Jaques está num curso da Defesa Civil, mas quando 

vir que peça para arrumar a estrada, que está um perigo para os alunos, perto da granja do Juarez 

Vendrúsculo. Pede quando forem licitadas as lâmpadas, que troque as do Carovi e apague as que 

permanecem acesas. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADORAMARILENE MARGUTTI 

(PP):Cumprimenta os colegas e comunidade presente. Sobre a saúde, diz que semana passada a 

dona Rita do Amarante, de oitenta e quatro anos, moradora do Carovi, voltou sem atendimento, a 

família dela que lhe ligou contando. Pede empedramento na estrada próximo ao CTG de Areias, 

passando seu Valmir Bender até a fazenda da Taipa. Diz que hoje tem mais uma reunião para criação 

da associação comercial, estão batalhando que mais pessoas se interessem para não terem que pedir 

dinheiro ao Executivo. Diz que o prefeito, talvez, se faça presente. Diz que é um motivo de alegria os 

250 mil reais do deputado, não só para o PP, pois muitos votam nele pela pessoa e competência que 

tem. Diz que ninguém sobrevive sem os agricultores e esse é um deputado que merece 

reconhecimento de todos. Espera que sirva de exemplo para os demais representantes dos colegas, 

que muitos prometem e não se lembram de mandar verba para cá. Diz que o colega Diego comentou 

sobre os animais na pista, diz que acontece e que o cavalo é de um vizinho seu, que saiu e foi para a 

estrada. Fala que se o carro estive no descer o acidente seria grande. Comenta que o pessoal do 

Conselho Tutelar não tem carro para sair, que os presenciou saindo na camionete das obras, cheia de 

tonel. Deseja Feliz Páscoa, abençoada de espírito, que se pense mais nas pessoas, pois todas 

dependem uma das outras. Diz que é uma semana santa, de reflexão, humildade e agradecimento. 
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Ouviu o vice-prefeito falar no Programa Pingo no I, falar sobre empedramento das mangueiras no 

perímetro urbano, e diz ser uma pena que ele não participou da reunião com a sargento de Polícia 

Ambiental, e veria que não se pode mais fazer isso. Sobre a caixa d’água, o secretário do meio 

ambiente está aqui presente, e comentou que estão tomando providencias, mas que as pessoas, sim, 

estão sem agua, seu Neves e o vice-prefeito também. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

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

presentes e aos ouvintes da 87.9. Seguindo uma linha, diz que uma das funções do vereador é a 

captação de recursos, e na sexta-feira, aproveitou carona do Programa A Voz do Campo, que estava 

gravando na Secretaria de Agricultura, o qual o Badessul está patrocinando. Diz que o secretário de 

agricultura e o prefeito Alcides entenderam que teria de ir um representante do município para 

conversar com a assessoria do secretário de Agricultura para se inteirar dos programas para investir 

do município. Usou sua função de vereador e técnico da secretaria para ir, e lá teve reunião para se 

inteirar de todos os programas, e com certeza algum resultado virá. Diz que lá foi esclarecido sobre o 

Programa Mais Leite e sua necessidade. Diz que a Inspetoria Veterinária é um posto aqui, e lá foi 

pleiteado que não seja só um posto, entre outros assuntos. Diz que em 2010 o município votou na 

Consulta Popular, e nisso refere ao colega Ibanez que correu de casa em casa levando urna para 

votarem. Diz que com isso votaram e ficou escolhido para ciência e tecnologia, através da URI 

desenvolver projeto, onde ontem foram procurados pelo professor Clóvis, e farão uma estufa 

hidropônica e será instalada no pátio da escola Julio Biasi, como ficou acertado com a professora 

Adelaide. Diz que em primeiro lugar, como é um sistema diferente de produção, será para hortaliças e 

fitoterápicos, e será para treinamento dos produtores e envolver os alunos no projeto. Diz que isso 

ficou a cargo da URI e amanhã estão mandando buscar a armação da estufa, e nos próximos dias 

estará pronta e terá uma série de utilidades. Diz que isso será mais uma alternativa de renda para os 

produtores que se interessarem pelo sistema. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR 

ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA (PT):Cumprimenta os colegas, comunidade presente e ouvintes 

da 87.9.Esteve ontem no assentamento 14 de Julho, professores da UFSM, não pode se fazer 

presente, para implantar o plantio de erva-mate, que hoje em dia não é só para chimarrão, pode ser 

usado em perfumes, tintas e outras atividades. Diz ser uma pena que teve poucas pessoas presentes, 

mas foi de grande valia a iniciativa. Diz que estamos no terceiro mês da nova administração e cabe 

uma avaliação, e do ponto de vista seu, está alcançando os objetivos. Fala que a secretaria de 

Agricultura está montando projetos para o pequeno produtor, viabilizando terra e serviços pedidos. Diz 

que na parte da educação estão fazendo o possível para desenvolver projetos para alunos e 

professores. Sobre o transporte escolar diz que o problema é as chuvas que complicam o acesso á 

escola. Cita que essa está sendo a administração que mudou o perfil do município. Na área da saúde 

diz que temos médicos, dentistas, enfermeiras, trabalhando dentro de suas possibilidades, e que 

reclamação de exames e consultas é normal, e que hoje estão sendo encaminhados, antes era um 

desmando. Fala que não devem exigir muito, pois a cada dia que passa a tendência é melhorar. 

Acredita que o pessoal do prefeito, vice-prefeito e legislativo estão contribuindo para um município 

cada vez melhor.Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADORA REGINA APARECIDA 
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ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com três minutos, pois cedeu dois minutos de 

seu tempo regimental ao vereador Jairo Charão. Cumprimenta os colegas, comunidade, e ouvintes 

da 87.9. Agradece ao senhor Chiquinho, assessor das Obras, que está fazendo um belo trabalho de 

limpeza na Igreja Católica, muito bem feito. Sobre o projeto 023, acha ser de suma importância para o 

município, sendo que o mais importante é estar em dia com a papelada, depois se formos 

contemplados, são outros quinhentos. Ressalta que é um projeto grande, e que o importante é ser 

entregue em tempo hábil, para que consigamos essa emenda a fim de uma renda extra aos nossos 

munícipes. Sobre a emenda no valor de 250 mil reais, do deputado Luiz Carlos Heinze, diz que achou 

muito importante, e que o deputado sempre olhou para o nosso município. Cita que gostou de os 

colegas destinarem para o parque de eventos, assim como concorda com os colegas Alacir e 

Marilene, em transformar um dos pavilhões em um local para que se possa fazer bailes que 

comportem a maioria dos munícipes. Sobre a caixa d’água, realmente estão sem água, porém sempre 

foi dito para que se calculasse a altura da caixa, que estava muito baixa, mas fizeram igual, por isso a 

água não chega até as casas.  Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR ALACIR DESSOE 

(PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que tem pedido do 

pessoal do Entre Rios, do Antonio Jardim, de patrolamento até a 377, que estão com dificuldade de 

tráfego. Sobre o projeto 023, que está entrando hoje, e como vereadores do PP são favoráveis aos 

projetos do município, só diz ter certeza que se fosse lançado ano passado, quando era secretário, 

esse projeto seria reprovado, como foi a camionete. Ressalta que são a favor e votam pelo 

desenvolvimento do município, não é por que são de um partido, são pelo município. Diz que esse 

projeto poderá vir ou não, mas se vir será em beneficio dos produtores. Lembra de serem parceiros 

sempre. Quanto à emenda do deputado Luiz Carlos, o parabeniza e diz que tem vereador dizendo 

que virá emenda de outro deputado, quer ver aparecer essa emenda. Ressalta que o deputado Luiz 

Carlos mandou emenda em 2001, em janeiro, e voltou para o tesouro, porem em outubro requisitaram 

novamente e veio o valor, que foi adquirido o 209. Diz que depende é do deputado ter vontade. Sobre 

o parque conversou com o Rodolfo de se colocar a emenda no parque de eventos, e que os 

Bombeiros estão certos de pedir que seja feito dentro das normas, e com o que sobrar da verba, que 

seja cercado o pátio. Diz que quando vir a emenda do deputado do vereador Diego será asfaltado o 

parque. Fala que são parceiros e que essa é a primeira emenda do deputado Luiz Carlos nessa 

administração. Diz ao colega Jairo, que falou que o Froner prometeu uma vaca e não deu, que o 

colega consiga uma emenda como consigo aquelas várias vacas para distribuir. Cita que tem 

deputado que só cruza aqui de quatro em quatro anos e é bem votado, ainda, como o Meneghini 

disse hoje. Fala que se os vereadores não pensarem no Capão do Cipó e pensar neles, facilita eles 

votam pra tirar o subsídio dos vereadores até cinquenta mil habitantes. Fala que o pessoal do 

Conselho Tutelar está sem carro, e se dá atendimento eles não têm como fazer. Sobre o cavalo, diz 

que é para estar no campo, e não no asfalto, pois se dá um acidente pode haver até mortes. Diz que o 

dono do cavalo que tem que pagar os danos com o carro, e não o motorista. Cita que se o colega 

Jaques estivesse aqui, iria pedir que se abrisse uma sindicância, como pediu quando ocorreu o 

acidente do Jair. Sobre a Páscoa pede que todos reflitam sobre a importância da data e não só 
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pensar em dinheiro, pois quando se morre não se leva nada junto e essa semana é própria para essa 

reflexão. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA, 

Representante de Partido, PT:Agradece a emenda que o deputado mandou aonde tal será de 

grande proveito para o nosso município.Diz que alguns deputados, junto com o deputado Paulo 

Pimenta, foram um dos que mais mandaram emenda para Capão do Cipó. Diz que isso aí é muito 

bom, pois vem em beneficio do nosso município. Para finalizar deseja uma Feliz Páscoa a todos os 

seus colegas aqui da Casa e munícipes, que todos tenham uma páscoa cheia de alegria com seus 

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

Governo, PMDB:Diz que ficou quatro anos lutando e insistindo para que o conselho tivesse um carro, 

só que antes tinha uma carro que estava  a disposição e era cedido.Fala que o carro foi batido 

semana passada e ainda não deu tempo de consertar, e agora os colegas estão falando que o 

Conselho Tutelar está sem carro, realmente estão sem carro, mas no ano passado que ficaram meses 

sem carro, e várias vezes as conselheiras ligavam e diziam que estavam sem carro.Fala que ainda 

bem que a sua colega Margutti colocou que, as vezes que precisavam sair foram em carro público, 

sendo que antes iam até de carros particulares. Coloca também que o doutor Gustavo já começou a 

atender em nosso município, uma nova aquisição na secretaria de saúde. Diz que não pode deixar de 

comentar sobre sessão solene, que está por vir, 13 anos de emancipação político-administrativa do 

nosso município. Comenta que veio morar para cá em maio de 1996, mas desde 2001 pra cá já viu 

como Capão do Cipó mudou, e para melhor.Hoje temos tudo aqui, graças a pessoas que se 

dedicaram a municipalizar o nosso município, que trabalharam e o povo que acreditou, ficou aqui e 

que investiu, também os agricultores os comerciantes que mantém o nosso município. Diz que está 

esperando sair uma resolução, e que em abril quer sentar com os nove vereadores junto com o 

prefeito, para ver uma forma de ajudar os comerciantes daqui.Já de principio dá parabéns a todo o 

povo cipoense pelos 13 anos, e daqui pra frente espera que esta administração seja melhor que a 

anterior e que a próxima que vir seja melhor que esta sempre procurando melhorar cada vez 

mais.Também deseja uma Feliz Páscoa a todos. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP:Inicia falando sobre o deputado Luis Carlos, que mandou 

emendas, uma dos implementos, uma para o posto de saúde, outra para o campo de futebol e agora 

mais duzentos e cinquenta mil. Diz que só colocou sobre o pessoal do conselho, que eles estão sem 

carro, fala que antes quando estava na secretaria muitas vezes conseguia o carro da agricultura para 

ajudar o pessoal do conselho.Então diz saber que, às vezes, tem uma ocorrência e não tem como ir, 

foi só isso que colocaram, e o pessoal pediu que se possível dessem um carro pra ajuda 

eles.Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de 

Partido, PDT: Diz que só para a comunidade ter ideia, recursos recuperados ao complementar a 

equipe do ESF, que foi perdido na administração passada, nos agentes comunitários da saúde foram 

recuperados de janeiro a fevereiro 13.300 reais, com a saúde bocal 6.690 reais e a saúde da família 

21.390 reais, total de recursos recuperados em dois meses 41.380 reais, recursos estaduais ainda 

não foram atualizados devido ao município ter passado pelo CADIN, demorando cerca de três meses 

para regularizar a situação e receber os retroativos.Então diz que a equipe é competente, pois já 
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recuperou 41.000 reais perdido na administração passada.  Diz a comunidade e senhores, que nunca 

negou que o seu partido não colocou nenhuma emenda desse município.Diz cobrar dos seus 

deputados, agora dia sete o prefeito vai a Brasília onde já falou com ele hoje, pois vai mandar por ele 

para entregar em mãos aos seus deputados, um ofício pedindo emenda parlamentar  para nosso 

município.Diz que muitas “vaquinhas” deverão de vir.  Questiona agora, natural da onde é o nosso 

deputado Luis Carlos Heinze? É de São Borja. Diz agora que gostaria que os colegas trouxessem 

aqui, quantas emendas parlamentares ele colocou em São Borja até hoje, só por que é oposição, diz 

que se ele candidata aqui a prefeito não tem dúvida que irá ganhar, mas lá em São Borja 

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

Partido, PP:Diz ser uma discussão interessante esta do Jairo, aonde tal é de rir, pede desculpa, mas 

é de rir, analisa o “cara” trazendo dinheiro para Capão do Cipó e não está certo, por que lá em São 

Borja faz a oposição. Diz que isso é ser pequeno de mais.Fala para que pare com esse tipo de 

“politicalha”.Diz que o interesse é Capão do Cipó, se traz ou não traz lá em São Borja é um problema 

político deles, não de Capão do Cipó. Fala que ainda bem que o seu colega Jairo reconhece a falta de 

atitude dos deputados de sua bancada, e que então isso foi uma atitude bonita. Convida a todos para 

o baile do piquete, lá do senhor Emílio. Diz que hoje na sala de aula colocou “A Páscoa é pra 

chocolate ou é para pensar na ressurreição de Jesus?”, e que as crianças até produziram um texto 

sobre isso, pois hoje está muito mercantilizada a questão da páscoa. Então aqui na tribuna em nome 

da bancada, deseja a todos do município de Capão do Cipó uma Feliz Páscoa, dentro do espírito de 

ressurreição. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI,Líder de Partido, PMDB:Diz que a respeito do Projeto de Lei 023, que já foi bastante 

comentado gostaria só de reiterar que isso aí veio de última hora para fazer e foi um trabalho em 

conjunto entre o Setor de Projetos, Secretaria da Agricultura e Secretaria da Administração. Fala que 

também já foi bastante comentado que criaram o programa, que este projeto serve para criar o 

programa para piscicultura e diz que esse programa irá habilitar o município a receber uma poclain e 

um trator de esteira, onde tais serão de grande utilidade dentro do município. Para finalizar em seu 

nome e em nome do seu partido deseja a todos os cipoenses uma Feliz Páscoa. Agradece e devolve 

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

correspondências recebidas: Ofício 024/2013, do CRAS, convidando para festa de Páscoa, dia 28 de 

março, pela parte da manhã, no ginásio de esportes. OF. 012/2013, da Comissão de Assuntos 

Municipais, convidando para audiência pública, dia 02 de abril, às 09h30min, na Assembleia 

Legislativa. OF. GAB. 053/2013, encaminhando Leis do número 633/2013 a 639/2013. OF. GAB. 

056/2013, encaminhando Projetos de Lei 018/2013, 019/2013, 020/2013, 021/2013, 022/2013 e 

023/2013. PROJETO DE LEI 018/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação de 

fonoaudiólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público”. PROJETO DE 

LEI 019/2013, do Poder Executivo, que “Altera regime de trabalho da função técnico científico I 

“Farmacêutico” e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 020/2013, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o município de Capão do Cipó a contratar em caráter temporário, profissional para o 

desenvolvimento do programa nacional de inclusão de jovens – PROJOVEM ADOLESCENTE”. 
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PROJETO DE LEI 021/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter 

emergencial e por tempo determinado, de 01 (um) professor (a) para atuar na Escola Municipal Júlio 

Biasi e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 022/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza a 

contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 01 (um) enfermeiro(a) para atuar 

no Posto de Saúde do município e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 023/2013, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o programa municipal de 

desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura familiar, bem como utilizar recursos na promoção 

de ações de apoio e incentivo à atividade”. PROJETO DE RESOLUÇÃO 003/2013, do Poder 

Legislativo, que “Dispõe sobre a contratação do Sr. Renato Zanella, sociólogo, para realização de 

palestra na sessão solene em homenagem ao dia do município”.REQUERIMENTO, da vereadora 

Regina Weidmann, líder de governo, solicitando urgência especial ao Projeto de Lei 023/2013. Após o 

senhor presidente coloca em votação o requerimento da vereadora Regina Weidmann, líder de 

governo, que foi aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente convida os colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI 002/2013, do poder Legislativo, que “Denomina o Estádio 

Municipal de Futebol de Campo de Capão do Cipó/RS de José Francisco Gorski”, aprovado 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 sobre o projeto 023/2013, sendo 

que ambas foram favoráveis. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e 

votar:PROJETO DE LEI 023/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

criar o programa municipal de desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura familiar, bem como 

utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 003/2013, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a contratação do Sr. 

Renato Zanella, sociólogo, para realização de palestra na sessão solene em homenagem ao dia do 

município”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente desejou Feliz Páscoa a todos os 

cipoenses, que seja de muita reflexão e pedindo a Deus que tenhamos um município cada vez 

melhor. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 02/04/2013 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, 26 de março de 2013. 

 

 


