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ATA N° 09 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de março do ano de 2017, às 18h00min, 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 2017. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Presidente declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente cumprimenta os presentes, passando a palavra à 1ª 

Secretária para que proceda a leitura da ata 08/2017, da Sessão Ordinária do dia 21/02/2017, 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. Devido o sistema de gravação da sessão ter 

falhado, os discursos não poderão ser transcritos. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES 

BRUM (PP): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, Mesa 

Diretora, comunidade que os assiste aqui hoje, usa a palavra, agradece e devolveu a palavra à Mesa. 

VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor Presidente, 

colegas vereadores, colegas vereadoras, Mesa Diretora, comunidade que os assiste aqui hoje, usa a 

palavra, agradece e devolveu a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT (PP): 

Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, Mesa Diretora, 

comunidade que os assiste aqui hoje, usa a palavra, agradece e devolveu a palavra à Mesa. 

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, Mesa Diretora, comunidade que os assiste aqui hoje, usa a palavra, 

agradece e devolveu a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO 

(PMDB): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, Mesa Diretora, 

comunidade que os assiste aqui hoje, usa a palavra, agradece e devolveu a palavra à Mesa. O senhor 

Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente para fazer uso da palavra. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, 

colegas vereadoras, Mesa Diretora, comunidade que os assiste aqui hoje, usa a palavra, agradeceu e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA 

IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, Mesa Diretora, comunidade que os assiste aqui hoje, usa a palavra, 

agradece e devolveu a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta 

o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, Mesa Diretora, comunidade que os 

assiste aqui hoje, usa a palavra, agradece e devolveu a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO 

GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas 

vereadoras, Mesa Diretora, comunidade que os assiste aqui hoje, usa a palavra, agradece e devolveu 

a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT, Líder de Bancada, PP: Usa a palavra, 

agradece e devolveu a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, 

PDT: Usa a palavra, agradece e devolveu a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO 
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NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Usa a palavra, agradece e devolveu a palavra à Mesa. 

VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: O vereador não fez uso de 

seu tempo regimental. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, 

PP: Usa a palavra, agradece e devolveu a palavra à Mesa.  VEREADOR TIAGO GERMANO 

CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Usa a palavra, agradece e devolveu a palavra à 

Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Usa a palavra, agradece e 

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

correspondências recebidas e da matéria em pauta: CONVITE, do Sicredi, para assembléia geral, dia 

14 de março, às 19h30min, no CTG General Gumercindo Saraiva. CONVITE, do Fórum, para 

solenidade de Assunção da Excelentíssima Senhora Doutora Ana Paula da Silva Tolfo, Juíza da 1ª 

Vara Civil desta Comarca, dia 10 de março, às 11h00min, no Fórum de Santiago. OFÍCIO 050/2017, 

do Gabinete do Prefeito, enviando Leis 851/2017, 852/2017, 853/2017 e 854/2017. CONVITE, da 

Secretaria de Administração, para reunião com o comércio local, dia 07 de março, às 8h30min, para 

tratar assuntos de interesse do comércio, no CTG General Gumercindo Saraiva. INDICAÇÃO 

005/2017, do Vereador Antonio Jardim ao prefeito municipal. OFÍCIO 015/2017, da Secretaria da 

Educação, Desporto e Turismo, convidando para Final do Campeonato Municipal Society, dia 11 de 

março, às 18h00min, na Praça Rubem Machado Lang. OFÍCIO 03/2017, da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Habitação, convidando para evento em comemoração ao Dia Internacional 

da Mulher, que será dia 10 de março, na praça central, a partir das 13h30min.  MOÇÃO 006/2017, 

dos vereadores aos familiares de Daltro Borges Dutra. MOÇÃO 007/2017, dos vereadores aos 

familiares de Patrícia Garcia Pinheiro. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e 

votar: PROJETO-SUGESTÃO 001/2017, dos vereadores Jairo Charão, Luiz Ozório Manente e Tiago 

Tisott, que “Cria, no município de Capão do Cipó, o ‘Programa de Residências Funcionais’ para os 

integrantes da Brigada Militar e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE 

LEI N° 005/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso 

real de bens imóveis de propriedade do Município à famílias de Baixa Renda, beneficiadas pelo 

Programa Federal “MINHA CASA MINHA VIDA” nos termos em que dispuser esta Lei e dá outras 

providências”, sendo que, após debates, o vereador Antonio Jardim pediu vistas para levar as 

sugestões dos colegas ao conhecimento do Executivo. Após o senhor presidente coloca em votação o 

pedido de vistas, que foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 006/2017, do Poder 

Executivo, que “Altera as atribuições dos Cargos de Agente Fiscal Código E 3 e Agentes 

Administrativos E1, adequando-se às necessidades do órgão Fazendário do Município. Cria 

Gratificação Especial, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 

008/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Município de Capão do Cipó, RS, a contratar em 

caráter EMERGENCIAL e temporário, 1 (um) Médico Pediatra para atuar na Secretaria da Saúde, e, 

01 (um) Médico ESF ambos pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado - e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO 006/2017, dos vereadores aos familiares de Daltro 

Borges Dutra, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 007/2017, dos vereadores aos familiares de 

Patrícia Garcia Pinheiro, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima sessão dia 14/03/2017, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o 
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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, 07 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


