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ATA N° 21 / 2013 (Ordinária) 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio 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 convida a 4ª suplente da UDP – União Democrática 

Popular, representando o partido dos trabalhadores – PT, senhora Ana Maria Lourenço da Silva, para 

que tome posse na sessão ordinária de hoje, 21/05/2013, e apresente seu diploma, sua declaração de 

bens e faça o juramento legal. Após o senhor presidente a declara empossada no cargo de vereadora. 

Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 20/2013, 

da Sessão Ordinária do dia 14/05/2013, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente 

informa os colegas e a comunidade que a Câmara de Vereadores está com site na internet, onde 

todos podem acessar as matérias relativas ao Poder Legislativo, tais como: atas, indicações, leis, 

projetos, pedido de informação, fotos de eventos, notícias, entre outros. Informa que, também, 

estamos com o Portal da Transparência, no site, onde todos podem acessar as despesas feitas pelo 

Poder Legislativo, de acordo com a Lei Complementar nº 131/2009. Após o senhor Presidente informa 

o endereço do site: www.cmcapaodocipo.rs.gov.br.  Após o senhor presidente chama os 

vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Comenta 

sobre a reunião com o Dr. Rafael, juiz eleitoral de Santiago, que veio falar sobre o recadastramento do 

título eleitoral, onde têm até dia 13/09/2013 para fazer, caso não seja feito o recadastramento a 

pessoa terá seu titulo cancelado. Fala que tentaram fazer com que viessem aqui realizar o 

recadastramento, mas devido à estrutura que teriam que trazer não será possível. Diz que então para 

fazer o recadastramento as pessoas devem levar um documento com foto e um comprovante de 

residência, que deve ser de 3 a 12 meses anteriores a data marcada, e não um atual. Pede ao 

secretário patrolamento na estrada do seu Cláudio Reimann e Pedro Nardeli. Sobre a saúde fala que 

recebeu hoje uma ligação do Carovi, do seu Taciano Ferreira Batista, aonde tal lhe ligou às 10h30min 

e disse que só tinha ele para ser atendido no posto, 13º ficha, e não lhe atenderam. Fica preocupado 

então, pois aquele dia na reunião pediram bom senso e que se tivesse uma ou duas pessoas a mais 

lá, que atendessem, mas não atenderam. Disse que não era isso o prometido no projeto eleitoral. Fala 

também que o seu Taciano lhe falou que votou no Meneghini, mas diz ter saudade do Dr. Paulo 

Peixoto, pois ele ia lá e atendia quem estivesse, não somente doze fichas. Também lhe colocou que 

tinha uma menina que passou mal, ligou para o posto, pediu ambulância e não foram, o pai dela lhe 

trouxe, chegando aqui tinha três ambulâncias paradas em frente ao posto.  Diz que não vem aqui para 
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criticar, mas quer saber do bom senso dos médicos. Fala que aprovaram quarenta horas e não doze 

fichas. Fala que segunda-feira tem pessoas indo no Ministério Público, pois não tem medicamento e 

segundo o secretário Érico, a assessoria do posto de saúde foi prolongada por mais três meses. Diz 

que isso acontece porque tem pessoas sem competência lá dentro, e que então é só chamar a 

Gislaine, que ela resolve tudo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA 

LOURENÇO DA SILVA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. 

Inicia agradecendo o apoio da sua família, seu esposo, sua sogra, seu sogro, enfim seus 

companheiros que lhe apoiaram. Agradece também a Deus, por tudo. Fala que na Bíblia devemos dar 

graças por tudo, na alegria e na tristeza, mas nada nesta vida acontece sem a permissão de Deus. 

Diz que é muito difícil de aceitar, mas pede a compreensão de seus colegas, pois está aqui vivendo 

um duplo sentimento de felicidade, por estar assumindo uma cadeira nesta Casa, mas também de 

profunda tristeza pela perda de um grande amigo, e isso é muito difícil. Diz estas palavras pela forma 

que foi empossada como vereadora no município de Capão do Cipó. Sempre desejou viver este 

momento, pois sempre lutou por ele, porém jamais pensou que ocorresse dentro destas 

circunstâncias que lhe são postas, hoje substituir um companheiro de luta, um homem digno como 

pai, esposo e profissional, que nos deixou de uma forma inesperada. Deixa seus mais profundos 

sentimentos e condolências a família do companheiro e amigo Odir Fernandes. Diz que aqui já são 

todos veteranos, mas diz que quer ser companheira nas decisões aqui tomadas para o bem do povo 

cipoense. Diz que hoje esteve em uma reunião no Nova Esperança com o Tide, onde lá foi discutido 

sobre o dinheiro que está sendo liberado, 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) da Consulta Popular, 

sendo que 100.000,00 (cem mil reais) para escavação de açudes e 80.000,00 (oitenta mil reais) para 

a construção de cisternas. Diz que estava presente na reunião, também, o secretário do Meio 

Ambiente, Marcelo, o secretário da Agricultura, Claudio, a EMATER representada pelo Samir, a 

COOPTEC, o Cássio e a direção de moradores. Diz que foi muito importante o debate, mas acha que 

deve ser debatida mais um pouco e que 180.000,00 (cento oitenta mil reais) é um começo, afinal diz 

que tem que se precaver, pois um ano chove bem e o outro dá seca. Diz que é muito importante 

começar a pensar no dia de amanhã. Convida a todos para a festa no Santa Rita, no domingo, onde 

estarão presentes os deputados Pimenta e Valdeci, aonde tais irão chegar em torno das oito horas. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz a Ana que é um momento difícil, mas que devem 

se unir, pois aqui é uma família, lhe deseja sucesso e que pode contar com os colegas. Esteve na 

localidade do Carovi e lá foi cobrado sobre o ginásio. Fala que agora está vindo um ginásio que é do 

estado, mas não querem que seja retirado do município, pois nos fins de semana as professoras não 

estão na escola e quando precisar fazer um evento ou festa, tem o do município. Pediram para que 

conversem com o prefeito para que não seja retirado. Sobre a estrada do seu Claudio Reimann, que o 

seu colega Alacir comentou, diz que, realmente, tem que ser arrumada. Sobre seu Taciano, também 

lhe ligou, bravo e com razão, diz que conversou com a secretária Marli, e falou para ela que o que foi 

prometido para o povo cipoense, ele não esquece. Fica triste, pois promessas foram bastantes e o 

povo está cobrando e precisa principalmente da saúde. Diz que o Taciano lhe falou que apoiou o 
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Meneghini, e quando precisou da saúde não foi atendido. Sobre o aumento do Posto de Saúde, cobra 

do vice-prefeito, pois falam que os ex-prefeitos Serafim e Froner não fizeram, mas diz que quem 

prometeu se ganhasse a eleição iria terminar antes do inverno foi ele. Pede ao secretário de Obras 

que seja cascalhada a estrada do Rincão dos Palharini até o seu Adão Garcia e do Diego 

Nascimento. Pede limpeza na escola Nossa Senhora de Fátima e uma roçada. Fala que lhe ligaram 

ontem do assentamento e lhe disseram que tinha um trator da prefeitura puxando areia particular, 

onde disse para o cara que isso não pode, pois é crime ambiental. Pede ao secretário do Meio 

Ambiente, que veja o que está acontecendo, pois isso todos sabem que não pode acontecer e que se 

puxar para um é para todos. Diz que estão aqui pelo certo. 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, munícipes, rádio 87.9, irmãs do seu colega Rodolfo, 

Maria Tereza e Maria Cristina, demais funcionários e comunidade cipoense. Deseja boas vindas a sua 

colega Ana, fala que ficou pensativo com suas palavras, pois se comove e não aceita, mas só Deus 

responde os destinos da vida. Fala a ela que seja bem vinda e se precisar venha trocar ideias, é 

amigo e companheiro de todos. Diz ao colega Marcão, que bom que veio, diz que não pode se 

manifesta na terça-feira passada a respeito de seu trabalho, por que já tinha falado, mas diz na sua 

frente que zelador na praça deveria ter, não só agora, mas pelo menos há quatro anos, pois diz que 

aquela praça era uma vergonha, não tinha cara de praça e que nunca viu praça que não tenha um ou 

dois zeladores e acha que Capão do Cipó não é diferente, pois a praça é o cartão postal e a limpeza 

deve haver. Era vergonhoso e dizia na Casa. Sobre as horas contestadas, diz que quem trabalha tem 

que receber. Espera que coloquem cascalhos em todo o Rincão dos Palharini, como estão colocando 

e agradece ao Gima e ao Nego que cederam o material, pois se não fosse eles não estaria ficando 

como está. Defende eles, pois eles deram as pedras para o Rincão dos Palharini, só não foi feito lá, e 

fala que eles disseram que fosse feito primeiro lá e que depois iria ser cedido pedras para outros 

lugares. Espera que comecem e terminem, por que outra vez começaram a colocar pedra na frente da 

Tereza e do Dilonzinho e nunca mais voltaram, sendo que voltariam na outra semana. Parabeniza seu 

colega Diego pela ponte do Camaquã, espera que saia do papel, diz ser uma bela ideia com o prefeito 

de Santiago que será de benefício a ambas as comunidades. Sobre o recadastramento do título, se 

não for feito, até a aposentadoria poderá ser perdida. Agradece novamente as colegas Silvane e 

Gisele, pelo Portal de Transparência, onde todo mundo terá o direito de acessar. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. 

Parabeniza a Ana Maria que está assumindo a cadeira do PT, e diz que jamais alguém se candidata 

pensando em assumir a cadeira nessas condições que está assumindo, devido à perda de um 

companheiro e colega, que há duas semanas estava aqui defendendo o seu povo, mas que isso é a 

lei de Deus e dos homens. Parabeniza o Marcão e novamente diz como colega Ibanez disse belo 

trabalho que está sendo realizado na praça central. Fala que quando a comunidade chega à prefeitura 

a primeira coisa que olha é a praça, bem embelezada, limpinha e com banheiros cuidados. Diz que é 

justo que tenha, durante seu trabalho, intervalos para descanso, pois não tem como uma pessoa 
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varrer quatro horas de manhã e quatro horas de tarde sem parar. Diz que em todos os setores da 

prefeitura tem seu tempo de descanso e é justo que tenha, por mais que seja visto pelo povo, mas 

também estão vendo o seu trabalho sendo realizado. Moção de pesar aos familiares de Ezi Nunes 

Morais falecida no último dia 15 de maio, esposa de um grande companheiro do PDT, do qual foi vice-

presidente por 16 anos, e dói falar, pois deixou grande marca pelo seu trabalho como comerciante 

que era. Pede moção à vizinha do bairro Santo Antonio, falecida no último dia 16, Alcídia Elenir dos 

Santos Costas, que deixou saudade. Parabeniza a Silvane e a Gisele, pelo Portal de Transparência 

implantado na Câmara, e pelo site. Diz que não temos, momentaneamente, jurídico na Casa que é o 

que faria este trabalho, mas diz que as mesmas fizeram um trabalho excelente, dos quais hoje o 

presidente juntamente com o corpo de vereadores se orgulha muito de ter antes da data limite 

implantado o Portal de Transparência na Câmara de Vereadores. Fica sem palavras sobre o assunto 

que seu colega Alacir colocou da ligação que recebeu, sobre a ambulância que não foi buscar e do 

seu Taciano que não foi atendido. Diz que amanhã mesmo vai entrar em contanto com a secretária e 

irá ver o que aconteceu. Diz não apoiar e não aceitar isso, pois querem que todos sejam atendidos. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta 

o senhor presidente, colegas, comunidade e ouvintes da 87.9, sua irmã de São Lourenço do Oeste, 

Santa Catarina, que em função da doença de seu pai está na cidade. Diz à Ana, que é um parabéns 

com tristeza, principalmente, para todos aqui, particularmente ele que gostava muito de Odir. Fala que 

fez um depoimento semana passada, onde disse que certamente uns dos grandes momentos da sua 

vida, Odir presenciou, mas que isso é desígnio de Deus. Diz à Ana que deve procurar fazer seu 

trabalho, mas lembrando sempre quem está substituindo. Fala que hoje estava dando aula, cinco 

períodos para o 6º e 7º ano e o tema era corrupção, onde falaram sobre adulteração do leite, criação 

de novos ministérios, estádio do Maracanã que custou um bilhão e duzentos milhões de reais, 

mordomo do presidente do senado que ganha dezessete ou vinte e quatro mil reais, também que 

assistiram no “Fantástico” que um motorista aposentado por invalidez ganhando vinte e quatro mil 

reais, onde as crianças já sabem o que é corrupção e nossa câmara está dando um exemplo de 

mostrar as contas da câmara, no que é gasto o dinheiro, antes mesmo do prazo, e graças ao trabalho 

das colegas já temos o Portal de Transparência.  Coloca que as pessoas lhe falam que Capão do 

Cipó é charmoso e agora temos mais um motivo para quando saírem para outros lugares, já pode 

falar que aqui tem Portal da Transparência. Fala que Capão do Cipó tem dado alguns exemplos que 

são fantásticos, para a comunidade e região. Faz um pedido ao secretário Jaques, do seu Nildo, do 

Mercado Cental, comprou uma área no Rincão dos Becker e precisa que seja feita uma estrada. 

Sobre os médicos e fichas, fica escutando e acha que tudo passa por bom senso, e no momento que 

bom senso deixa de existir e entra o radicalismo, as coisas nunca dão certo. Fala que neste caso 

faltou isso. Com relação a tirar areia, se fosse em outros tempos, diz que o Alacir estava preso, mas 

as coisas mudam. Se aconteceu desse jeito, acredita que o Meneghini não estava sabendo. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta os colegas e 

comunidade presente. Em nome das pessoas do assentamento Nova Esperança, cumprimenta 

demais pessoas presentes. Fala a sua colega Ana que seja bem vinda nesta Casa, que Deus lhe 
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ilumine e proteja, e que faça um bom trabalho em prol da comunidade. Sobre as vacinas tem pessoas 

descontentes, pois não tem para todos, e que tem municípios que estão conseguindo comprar para 

todos os munícipes. Espera que se consiga aqui, até com parte deste dinheiro que estão pagando 

uma consultoria que o Érico lhe disse que vão renovar por mais três meses, e como seu colega disse, 

por falta de competência de algumas pessoas. Diz não ter nada contra os funcionários serem 

vacinados, e diz que tem pessoas pagando oitenta reais, enquanto funcionários da prefeitura, que 

moram em Santiago e não contribuem aqui, foram vacinados. Sobre as casas no Entre Rios, fala que 

na campanha prometeram que em um mês de administração seria solucionado o problema, porém o 

inverno está chegando e as pessoas estão começando a ficar bravas. Soube que um micro da 

prefeitura levou pessoas na Fenamilho, a sua bancada não foi convidada e não lamenta, mas o que 

ficou chateada é que pra muita coisa o micro foi cortado. Procurou a secretária da Educação, e lhe 

pediu que dia 13/06, feriado no município, se havia possibilidade de dois ônibus levarem pessoas para 

o recadastramento, e ela lhe disse que não pode, sendo que hoje ficou sabendo que o micro levou 

pessoas de graça para a Fenamilho, em Santo Ângelo, que é menos necessário do que levar pessoas 

fazer o recadastramento. Lembra da importância de fazer o recadastramento, sendo necessário para 

isto comprovante de residência de três meses a um ano antes da data agendada. Parabeniza o 

pessoal das obras pelo serviço de limpeza feito na escola desativada da sua comunidade, onde 

limparam ate o pátio da Igreja. Agradece a Silvane pelo seu trabalho de competência em que em 

tempo hábil temos o Portal de Transparência. Diz que falou do Marcão trabalhando, pois o ‘tadinho’ 

um dia estava limpando e quase não enxergava nada, só um vulto. Diz que falou sim e se souber e 

tiver certeza vai falar. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta aos colegas, aos presentes. Diz à Ana que, 

certamente, se pudesse escolher em estar aqui ou não, e ter o colega Odir, tem certeza que ela 

escolheria estar lá fora e ele vivo trabalhando. Mas como dito por outros colegas é a vontade de Deus 

e a outra colega está substituindo. Diz ter certeza da sua capacidade, envolvimento com a 

comunidade e fará um bom trabalho. Fala que termina amanhã, iniciativa da EMATER, juntamente 

com Secretaria da Agricultura, curso sobre manejo de ordenha e nutrição animal, voltado à atividade 

leiteira, onde o Claudio Della Flora cedeu sua propriedade para aula prática. Fala que dias atrás teve 

uma polêmica, envolvendo seu Claudio, em função da silagem estragada. Ressalta que ele é um 

produtor engajado a ajudar e como disseram os colegas, cabe usar bom senso em tudo, que ninguém 

sai prejudicado. Sobre irrigação diz que o colega Rodolfo fala muito bem, e é defensor da irrigação, e 

hoje fala que temos no estado um programa disponível chamado Mais Água Mais Renda. Coloca que 

muitos programas que lançam não chegam como deveria, nos municípios. Fala que cabe aos 

vereadores e administração pública fomentar e esclarecer. Conversando com o secretário de 

Agricultura e prefeito, irão mexer no projeto. Irão marcar uma reunião e divulgar na rádio. Já diz aos 

interessados para deixar nome na secretaria para esmiuçar o programa. Fala que ele tem 

enquadramento para qualquer produtor, pequeno, médio e grande, via PRONAF, PRONAMP E 

MODERINFRA. Diz que até 10 hectares de açude irá irrigar até 100 hectares com subsidio do 

governo nas parcelas do financiamento e a administração, através da Secretaria da Agricultura, irá 
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tentar implantar em torno de vinte projetos do Mais Água Mais Renda. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta os 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala à Ana, parabéns por estar assumindo nesta Casa, 

apesar do motivo que lhe trouxe aqui espera que sua jornada seja feliz. Diz que as mulheres estão 

tomando conta e dando conta, tem presidente, tiveram governadora e no futuro quem sabe até vice e 

prefeita aqui em Capão do Cipó. No futuro espera mais que duas eleitas, e fica o recado. Parabeniza 

o diretor Rafael, da escola Julio Biasi, e todos os professores e funcionários, pelo belíssimo evento 

que promoveu do Dia das Mães, bem organizado e diferente. Sobre os títulos deixa o recado que é 

muito importante o recadastramento. Irão conversar com o prefeito a parte legal, de a prefeitura levar, 

pois quem não precisa votar pela idade, tudo bem, mas atrapalha até para conseguir financiar em 

banco. Parabeniza também o pessoal que organizou o Veloterra, que estava mais Velobarro, mas que 

valeu a pena. Diz que não se fez presente, porque sua filha está gripada, mas apesar do frio e da 

chuva estava cheio de gente. Acha importante que a administração incentive o esporte, não só esse, 

mas que chame a atenção dos jovens, e não só dos jovens. Talvez na 3ª Expocipó faça um regional. 

Ouvindo as palavras de seus colegas, em grande parte concorda sobre a história da areia, mas tem 

certeza que o Marcelo irá ver isso e não pode continuar, que nem acontecia no ano anterior que ficou 

três meses na casa de um parente. Tem certeza que o seu Alcides não sabe, e se soubesse o trator 

estaria no pátio da prefeitura. Diz ao Marcão que não tem pena dele, no bom sentido, pois estava lá 

trabalhando. Tem pena é do cofre da prefeitura, quando um funcionário não faz hora-extra, marca e 

recebe fim no mês. Espera que jamais aconteça no governo atual, e se acontecer vai ter que 

denunciar, pois quem paga funcionário é o povo. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Sobre o Taciano, diz achar bom o colega Jairo ligar para 

ele, pois parece que não acreditou no que disse, ou se quiser irá junto a casa dele para esclarecer. 

Lembra que ano passado as vacinas da gripe A foram cobradas que tinha filas e esse ano não vê falar 

nada sobre não ter vacinas. Quer saber da secretária quantos atestados o Posto de Saúde tirou para 

pessoas fazerem a vacina. Diz que viu pessoas de alto poder aquisitivo fazendo a vacina enquanto 

crianças de três anos não puderam ser vacinadas. Quer saber a realidade. Diz que chegou projeto 

para aumento de 35% para os estagiários, enquanto que o aumento para os servidores foi de 8,5%. 

Pede que façam as contas e vejam isso. Quanto à limpeza da praça pede que seja feito rodízio entre 

os servidores, como era feito na Agricultura, para todos terem direitos iguais. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz não saber os 

motivos que o colega Alacir usa da Tribuna para atirá-lo contra as pessoas, pois simplesmente disse 

que irá falar com a secretária. Não entende por que o colega entendeu que pensasse que ele estava 

mentindo. Diz ao colega Diego sobre a areia, que quando fazia denúncias, fazia na frente do chefe, 

sobre o secante, e que o colega morando praticamente ao lado da Secretaria de Meio Ambiente e a 

duas quadras da casa do secretário, não falou com ele. Sobre as vacinas diz que o prefeito Meneghini 

soube que tinham sobrado cinquenta doses e pediu à enfermeira que não distribuísse e deixasse para 

alguma emergência, e, simplesmente, dali a dois dias desceu os colegas da prefeitura para se 

vacinar, inclusive foi e não tinha mais. Diz que o prefeito ficou sabendo e se indignou, pois não fora o 
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que mandou a enfermeira fazer e ela destinou as vacinas para algumas pessoas. Se precisar dará o 

nome da enfermeira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM, Líder de Partido, PP: Diz ter ficado feliz com as palavras da colega Regina sobre três 

vereadoras na câmara, o que é um orgulho. Dito essas palavras conta com o voto da colega para 

eleger Ana Amélia Lemos, do Partido Progressista, para governadora do Estado. Diz que aí sim fica 

show. Anotou e tinha que falar, pois a colega deixou a bola quicando, só faltava fazer o gol. Ressalta 

que não é por ser mulher que é mais ou menos que o homem. Diz que antes de falar devem lembrar 

que são representantes do município e que tem que abrir mão de algumas coisas para o melhor 

andamento das coisas. Diz que devem parar de andar em círculos, embora as coisas ocorridas em 

anos anteriores venham sempre à tona e serão cobradas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Comenta sobre 

a perda da dona Ezi, uma das coisas inesperadas da vida e deixa registro de força à família do seu 

Silon morais. Diz ao Marcão que baixe a cabeça e siga trabalhando, e que o trabalho irá aumentar, 

pois o prefeito quer embelezar a praça. Sobre o Portal da Transparência, parabeniza a Silvane, que é 

sempre muito empenhada e dedicada para com a câmara. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB Diz que o vice-prefeito, Anselmo, 

está se dirigindo a Brasília tratar assuntos referentes ao município e sobre a BR 392, que cruzará pela 

Coimbra, a qual se sair, direta ou indiretamente, irá ajudar Capão do Cipó. Diz que o prefeito esteve 

em Porto Alegre, segunda, para tratar sobre a verba da Funasa para redes de água, a qual já veio 

mais de dois milhões de reais. Parabeniza o grupo de mulheres que está participando do curso de 

massas, promovido pela Emater, na casa da Elaine, costureira, o qual continua amanhã. Sobre o que 

o colega Alacir disse dos atestados, em partes concorda, pois também quer que peçam à secretária 

Marli. Diz que sempre criticou o que era errado na administração anterior, porém era voto vencido. Diz 

que quem os colocou aqui foi o povo e tem obrigação de fazer a coisa certa. Sobre o aumento dos 

estagiários, diz que oi merecido, pois sabe que com quinhentos reais eles não conseguem manter os 

estudos e transporte. Fala que os funcionários trabalham mais, e ganham mais, porém é uma chance 

dos jovens começarem com o pé direito e firme. Sobre a ideia do colega Rodolfo em votar na Ana 

Amélia, diz que só se o PP coligar com o PMDB. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o 

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

CONVITE, do Sicredi, para evento inaugural da Nova Unidade de Negócios em Santiago, Unidade 

Riachuelo, que será dia 29/05/2013, às 19:00 horas, na Rua Bento Gonçalves, 1163. OF. CIRCULAR 

Nº 007/2013, da UVERGS, informando nova Diretoria da entidade para o biênio 2013/2015.  OF. 

GAB. 081/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Lei 034/2013, 035/2013 e 036/2013. 

PROJETO DE LEI 034/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”. PROJETO DE LEI 035/2013, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco do Estado 

do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul, como agente do sistema BNDES para aquisição de 

equipamento rodoviário”. PROJETO DE LEI 036/2013, do Poder Executivo, que “Define as atividades 

insalubres e perigosas para efeitos de percepção do adicional correspondente e dá outras 
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providências”. OF. GAB. 085/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Lei 037/2013 e 

038/2013. PROJETO DE LEI 037/2013, do Poder Executivo, que “Altera disposições da Lei Municipal 

nº 417 de 28 de maio de 2009, que dispõe sobre estágio de estudantes em órgãos de administração 

municipal e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 038/2013, do Poder Executivo, que “Altera o 

grau de escolaridade cargo de assessor técnico-administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, 

constante no anexo II da Lei Municipal nº 195 de abril de 2005, que dispõe sobre critérios e 

provimentos para preenchimento dos cargos em comissão e dá outras providências”. OF. Nº 16/2013, 

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

comunidade para audiência pública de avaliação das metas fiscais referente ao 1º quadrimestre do 

ano de 2013, dia 29 de maio de 2013, às 10h30min.  MOÇÃO 008/2013, dos vereadores aos 

familiares de Alcídia Elenir dos Santos Costa. MOÇÃO 008/2013, dos vereadores aos familiares de 

Ezi Nunes Morais. MOÇÃO DE APLAUSOS 001/2013, dos vereadores aos Sargentos Flavio Luiz 

Soares Machado e João Alberto Ferreira de Lima. Após o senhor presidente convida os colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI 029/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”, aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI 030/2013, do Poder Executivo, que “Altera valores constantes na Lei 

Municipal nº 271 de 11 de setembro de 2006, que dispõe sobre as condições e fixa os valores das 

diárias a serem pagas aos servidores públicos e agentes políticos do Município e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 031/2013, do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a extinção de Cargo de Provimento em Comissão – Gestor de Convênios”, aprovado 

por unanimidade. PROJETO DE LEI 032/2013, do Poder Executivo, que “Altera disposições da Lei 

Municipal nº 496 de 17 de dezembro de 2010 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI 033/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”, aprovado por unanimidade. Após o 

senhor presidente pergunta aos colegas se concordam que a vereadora Ana Maria Lourenço faça 

parte das comissões de Orçamentos e Finanças e de Políticas Gerais, representando o Partido dos 

Trabalhadores, para ficar registrado em ata, dando segmento aos trabalhos das comissões 

permanentes, ao que os colegas concordaram com o nome da colega Ana Maria Lourenço. Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 28/05/2013, 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, 21 de maio de 2013. 

 

 


