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ATA N° 26 / 2013 (Ordinária) 

Aos 02 (dois) dias do mês de julho do ano de 2013, 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 2013. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor 

Presidente, em exercício, 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 25/2013, da Sessão Ordinária do dia 25/06/2013, 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 JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Mais uma vez cita alunos da escola Macedo Beltrão, 

especificamente os do 6º ano, pois na semana passada acompanhou o prefeito em audiências em 

Porto Alegre e em seu lugar ficou uma professora, aonde tal trabalhou o assunto com os alunos a 

respeito das manifestações que acontecem no País. E hoje coloca que perguntou a eles, que se 

fossem protestar o que fariam e que cartazes ergueriam. Para sua surpresa eles lhe disseram a 

mesma voz das ruas: saúde melhor, educação melhor, escolas mais completas. Fala que teve um 

menino que lhe disse que queria um asfalto não furado. Então quando um menino ou menina de dez 

anos vai à cidade e que esta criança se dá por conta que o asfalto não tem sinalização, que está 

deteriorado, estragando os carros, carros públicos como ambulância, e quando um menino dessa 

idade fala isso é porque algo deve ser feito. Torce para que a nossa Presidente e nosso Governador, 

até mesmo o nosso prefeito também atentem a esse tipo de coisa que se comenta nas ruas.  Então 

fica o registro dos alunos da escola Macedo Beltrão. Parabeniza o presidente do CPM da escola Julio 

Biasi e seu colega Alacir, grande festa, foi um sucesso. Não esteve presente porque no final de 

semana cuidou de seu pai. Acompanhou o prefeito e esteve na posse do novo presidente da Famurs, 

e lá acompanhou atentamente os discursos do governador e do prefeito de Porto Alegre. Ressalta que 

achou o mais importante o discurso do governador e o comprometimento com as mobilizações e 

reformas que tem que ser implementadas. Esteve também em gabinetes de deputados, e com o 

assunto sempre voltado no interesse do município de Capão do Cipó. Estiveram também em várias 

outras reuniões. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta os colegas e comunidade presente. Solicita ao secretário de obras cascalhamento na 

estrada do seu Babalú até a senhora Vanilda Martins, está ruim e o motorista do transporte está 

reclamando, que seja feito da casa dela até seu filho Jonas, a estrada dele passa em cima da taipa do 

açude e se for possível dar uma arrumada. Pede na estrada da batalha até a divisa com Bossoroca 

tem um bueiro na curva e o pessoal pede a patrola lá. Sobre o abrigo escolar já solicitado, no seu 

Valdomir, tem um que vai para o Chiqueirão, que está desocupado e pode ser transferido. Agradece 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 

 



0177 

 

ao CPM, direção, professores, alunos pessoas que se envolveram na festa da escola Julio Biasi, uma 

das maiores festas aqui do município e todos colaboram. Sempre boas as festas, mas fala que a 

deste ano foi excelente. Sobre os manifestos, coloca que falta o dos agricultores e que está chegando 

a hora deles se manifestar e talvez aqui no município. Outra coisa que pode pedir é transporte no 

interior até a cidade, que é uma necessidade. Acha que as classes agrícolas estão sofrendo e que 

não são de reclamar. Acha que os agricultores são corajosos, pois investem seu dinheiro na terra e só 

Deus sabe se irá colher, e sem apoio do governo. Então acha que falta a classe dos agricultores para 

se manifestar. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI (PMDB): Cumprimenta aos colegas, aos presentes. Diz que no último dia vinte e oito 

tiveram reunião com produtores rurais sobre o programa Mais Água Mais Renda e entende que a 

água é um tema muito importante, e como vereador acha que tem a obrigação de pensar no município 

em médio e longo prazo. Quando se fala em água, pela maneira que vem andando, diz que nos 

próximos anos a água será muita disputada, vai ter produtores com reservas de água na propriedade 

e não vai poder usar. Cita que quando se falam em água a primeira coisa é irrigação e Capão do Cipó 

é um município basicamente de pequenos produtores e o acesso a implantação do programa de 

irrigação custa caro e nessa linha de grande produtor, de poder aquisitivo maior, estão colocando por 

conta própria e o pequeno e médio produtor vai ficando sem. E se for seguindo nesta linha ressalta 

que o maior vai ficar cada vez maior e outros vão diminuir. Como administradores públicos, estão 

tentando fazer sua parte. Volta a falar deste programa Mais Água Mais Renda e o objetivo desta 

reunião era o esclarecimento aos produtores sobre o programa que pode ser acessado via PRONAF. 

Faz chamamento aos produtores interessados em colocar irrigação que procurem a EMATER para 

esclarecer e dar auxílio técnico. Ressalta que através desse programa a questão ambiental também 

fica facilitada, e sabe-se que a questão ambiental é burocrática e através do programa o produtor terá 

essa vantagem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com seis minutos, pois o vereador Jairo Charão 

lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta aos colegas, aos presentes. 

Parabeniza a diretoria da escola Julio Biasi pela belíssima festa junina e todo quadro escolar. Fala 

que estava diferente a festa com decoração. Aproveita que se faz presente o Jaques, e a respeito das 

placas, há três anos entrou com indicação para colocar placas no interior, mas não só na metade do 

caminho, pois as pessoas de fora se perdem, e que o quanto antes, se possível, seja colocado as 

placas. Pede para que dê uma olhada na estrada dos Palmeiros que dá acesso a 377, está ruim, sabe 

que é muita chuva e que o maquinário recém começou a funcionar, pede calma às pessoas, mas que 

continuem pedindo que aos poucos a secretaria vai manter as estradas boas novamente. A respeito 

da viagem do prefeito, vice-prefeito e acompanhado do vereador Rodolfo, participaram de reunião na 

FUNASA sobre o complemento da rede de água, onde levaram papéis que estavam faltando. Pediram 

encaminhamento de mais duas ambulâncias, cinquenta mil cada. Levaram documentos sobre outorga 

dos poços artesianos. Se fizeram presente na posse do presidente da FAMURS, prefeito Valdir 

Andres. A respeito da falta dos medicamentos que foi colocado semana passada e da falta de médico 

no Carovi, foi ao Posto de Saúde e conversou com a Carine. Sobre a falta de médico, coloca que ele 
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chegou atrasado e estava chovendo, não sabe se alguém ligou e ele não foi. Sobre a falta de 

medicamento, coloca que a Cíntia lhe disse que foi feito pedido, só que a empresa não entregou tudo 

e a administração irá multar a empresa. Colocou se não teria como a secretaria comprar essa 

pequena quantia que falta, pois faz parte da farmácia básica e iriam resolver. Diz que todos os 

setores, os secretários e os vereadores que são fiscais da administração, acha que cada um deve 

fazer o melhor pela comunidade que são os que pagam o salário dos mesmos no final do mês. Como 

munícipe que paga impostos, fala que às vezes as pessoas lhe ligam e acha que a função principal do 

vereador é fiscalizar e atender pedidos dos cidadãos que lhe colocaram aqui. Diz que muita coisa 

dessa administração, que esta há sete meses administrando, já mudou para melhor, deixou de ficar 

ruim, só que tem muita coisa para mudar em todas as secretarias e para isso acontecer conta com o 

trabalho de todo os funcionários e vereadores. Fala isso, pois um cidadão lhe ligou e parabenizou as 

sessões da Câmara que está em um alto nível. Sentiu-se feliz quando esse cidadão lhe ligou, pois 

está tendo a chance como vereadora de trabalhar em conjunto com o Executivo, assim como os nove 

vereadores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre a festa junina, fala que foi 

um sucesso o trabalho do Rafael, Jacira, CPM, pais, alunos, professores, muito boa, de alto nível. 

Coloca que talvez faltassem cadeiras, pois não esperavam ser tão grande, mas procuraram acomodar 

a todos. Diz que a escola é o ponto do município e temos que ajudar e a comunidade cipoense se fez, 

praticamente, toda presente. Agradece todos que participaram. Sobre as manifestações, como a 

colega Marilene falou, só falta os agricultores fazer seu manifesto e a parada dos caminhoneiros nós 

vamos sentir no bolso. Viu que o quilo do pãozinho vai para nove reais, vai faltar mercadoria no 

mercado, o que é preocupante, pois se os caminhoneiros param, para tudo. Acha que o pessoal tem 

razão de ir para as ruas. Estava escutando ontem no canal 7 que a nossa Copa do Mundo foi gastado 

três vezes mais que as últimas três Copas do Mundo que foram feitas. Diz que falta remédio, e que 

seja aplicado esse dinheiro nisso. Questiona o que nós ganhamos com a Copa? Diz que não 

ganhamos nada, é só ilusão, não melhora nada. Fica contente quando a seleção ganha, mas por 

outro lado a conta vem logo em seguida para pagar. Diz que querem subir o pedágio e os 

caminhoneiros param por causa disso. Coloca que se os “caras” fizerem greve sem baderna é bonito, 

mas fala que tem uns depredadores que estão estragando e o mundo todo vê isso e fica ruim para o 

país durante uma Copa das Confederações. Fala que pega mal para o governo e prejudica a todos. 

Sobre a água, concorda só tem uma preocupação, são dois milhões e tem prazo, e que está sujeito a 

chegar o fim do ano e não ter feito toda a rede de água. É preocupante e sugere que o prefeito 

coloque hidrômetro, pois são poucos que pagam água.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): A vereadora fica com três minutos, pois 

cedeu dois minutos de seu tempo regimental para o vereador Ibanez Garcia.  Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre reunião de sexta-feira na Câmara com 

Cadó da EMATER de Santiago estava explicando sobre os projetos que estão disponíveis no estado 

sobre a irrigação e o que mais lhe chama atenção foi a da Secretaria do Desenvolvimento Rural do 

Estado disponível desde 2011, que 80% a fundo perdido e hoje pode até ser 100%, conforme renda 
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da pessoa e o registro na CadÚnico. Tomou liberdade para ligar para a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural para agendar, aproveitar que o secretário está visitando a região para que 

agendasse visita aqui no município e ele pediu o levantamento da demanda das famílias e 

necessidades de irrigação, poço artesiano e de açude e que fosse enviado através de oficio para ele, 

que assim ele passasse por aqui já traria algo concreto. Ficou nervosa por ver o pessoal estar 

passando 2011, 2012 que foram anos difíceis de seca e o projeto estando disponível e não foi feito 

nada. Acha que a secretaria deveria ter olhado mais isso por que é um projeto que beneficia o 

pequeno produtor e que é um projeto que tem um pouco a fundo perdido. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9. Acha que a Câmara mudou os debates aqui, pois tudo o que o povo lhe pedem 

eles trazem para discutir com os colegas, prefeito e vice-prefeito para andar as coisas no município e 

o que o povo necessita fala e faz pelo povo. O que cobram é como vereador e o que é bom vão 

continuar aprovando. Diz ao Jaques, que não é fácil, pois estamos só com uma patrola, temos 

estradas com trechos difíceis, na Batalha tem um bueiro que está perigoso acontecer acidente. Pede 

no Gelcinho, na Associação, uma pedras. Visitou o assentamento e lhe pediram pedra para as 

mangueiras, foi prometido em campanha e estão cobrando. No Carovi e no Passo do Tibúrcio 

também estão necessitando. Sobre a FUNASA até o fim do ano tem que fazer a licitação para 

começar a fazer a da rede de água. Fala que tem que se dar um jeito para não perder. Pede ao 

Executivo que providencie. Sobre a festa agradece o povo que participou e organizadores, diretores, 

pais, alunos, professores. Na sexta-feira até ajudou, mas sábado não pode se fazer  presente devido 

compromisso particular. Sobre seu pedido de informação, apresentado na Casa dia vinte e dois de 

abril de dois mil e treze, do trator que estava fazendo terras particulares com motorista que não era 

concursado que dirigia o trator, hoje mandaram ofício onde algumas coisas não fecharam. Diz que 

ficou faltando a portaria de nomeação do funcionário que liberou o trator e o horário de saída e 

chegada na planilha e quem assinou. Quer, pois é interesse seu e da população e não brincam com 

coisa errada, fala isso pois quem paga é o povo. Questiona porque não mandaram e que irá procurar 

seus direitos. Quer esclarecer, pois pediu completo e não pela metade. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (PP): O vereador fica com sete minutos, pois a vereadora Ana Maria 

Lourenço lhe cedeu dois minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta os colegas, munícipes, 

rádio 87.9. Diz ao secretário Jaques que pare para pensar e imaginar que no nosso governo, do seu 

Froner, investiram oitocentos e quatro mil em estrada e hoje é um eco de estrada. Fica até surpreso 

pelos pedidos de estrada. Tem muito que fazer em quatro anos, mais quatro anos e mais quatro anos.  

Sobre ambulâncias comentadas coloca que o prefeito já assinou empenho das duas ambulâncias e 

não está por assinar. É o que ele lhe disse, é a informação que tem. Diz a colega Margutti que 

transporte coletivo foi exigência de quatro anos atrás e espera que saia do papel, em quatro anos não 

conseguiu tirar da gaveta, e está gravado o que disse. É a realidade dos fatos. Tem certeza que o 

Meneghini está se empenhando, e que é importante a preocupação da colega e ambos os colegas da 

Casa em ajudar a comunidade. Recebeu ligação que irão começar amanhã o tapa-buraco, mas falta a 
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prometida camada de selante que dizem que está na justiça, e o povo paga conta de tapa-buraco a 

vida toda. Espera que seja resolvido ou que tranque a 377. Juntamente com o colega Jairo esteve 

sexta-feira em audiência da saúde do quadrimestre e fala que este ano foi gasto menos que o ano 

passado. Ficou feliz 18,87% do ano passado, em quatro meses, para 16,87% este ano. Que bom para 

a saúde que estamos enxaguando e que gaste no que for necessário. Coloca e deixa cópia para 

quem quiser a emenda parlamentar que veio em seu nome e não só para o mesmo, mas também 

para prefeito o Osvaldo Froner. Fala que recebeu emenda número 20980010, do Afonso Hamm, em 

quatro de abril de dois mil e doze, de cem mil reais, onde lê o que lhe mandaram e lhe “mijaram” por 

telefone, e fala que não tinha que ter ouvido. Diz que o secretário Jaques também tem parte nisso, 

pois o mesmo lhe trouxe em seu nome a mesma emenda quando visitou Brasília. Fala que se for 

necessário publica em jornal. Lê o bilhete: “Conforme solicitação que esteve pessoalmente no 

Ministério da Saúde, conseguiu o parecer da proposta para Prefeitura Municipal de Capão do Cipó, a 

técnica me informou que o motivo do cancelamento, foi o não atendimento parcialmente a diligência 

solicitada em dois de dezembro de dois mil e doze, conforme verificava a segunda página. Creio que 

a pessoa responsável achou que já havia cumprido a diligência dia dezenove de dezembro de dois mil 

e doze e foi comemorar as festividades Natalinas. Bem assessorado, porém no dia vinte e dois de 

dezembro de dois mil e doze caiu novamente diligência e pronto Feliz Natal a emenda foi cancelada 

por não ter cumprido a diligência”. Diz que quando pedir exame para Marli, mandará pedir para o 

Froner, pois cem mil voltar é incompetência, é cem mil jogados no lixo. Agradece e devolve a palavra 

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

CHARÃO (PDT): O vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo 

regimental para a vereadora Regina Weidmann. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza direção, CPM, professores, alunos comunidade que 

participou da grande festa da escola Julio Biasi, e que o povo participa quando é festa beneficente. 

Agradece a comunidade. Sobre o leilão realizado sexta-feira, fala que ultrapassou as expectativas do 

Executivo, chegando a duzentos e nove mil reais, que irá ajudar na compra de novos veículos ou 

arrumar maquinários. Coloca que estamos com falta de máquinas, estamos com só um caminhão 

funcionando e uma patrola, isso porque o governo anterior se tinha problema no maquinário não se 

fez como deveria ter sido feito e hoje estão estourando. Agradece pelo Clube Aliança, e lhe pediram 

para divulgar que arrecadaram seis mil e cem, bruto, e líquido dois mil e quatrocentos, no torneio de 

bocha, que está sendo investido no Clube. Traz convite da presidenta da nossa 4º Expocipó, Adriana 

Weidmann, que irá realizar-se do dia vinte a vinte e três de fevereiro de 2014, por causa da safra.  

Fala que se orgulha de ser brasileiro, conquistaram a Copa das Confederações, Brasil jogou um 

futebol maravilhoso e assim voltando a ser o país do futebol. Parabeniza o colega Ibanez pelos dias 

de prefeito. Fala sobre a indicação que fez sobre a possibilidade de colocarem câmeras no centro da 

cidade e futuramente no interior, onde viu o interesse quando chegou à mão do mesmo, o ofício, logo 

entrou em contato com empresas e agora o prefeito já recebeu os “caras” às 10h00min, ontem na 

prefeitura. Diz que os cem mil reais da emenda que voltou, foi culpa da administração passada que 

não fez o projeto e diz que além disso tem documento que é do Fundo Estadual de Assistência Social. 
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Sabemos que o estado não tem muitos recursos e quando chega recurso volta. Diz que no Fundo de 

Assistência Social, entrou oito mil e agora se facilitar vão ter que devolver porque não foi prestado 

conta. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de 

Governo, PMDB: Parabeniza a dona Judith, presidente do LIONS Clube de Capão do Cipó, a qual 

fez esforço enorme, sábado, para participar da posse em Santiago, nos representando. Entrou em 

contato com ela, pois tinha compromisso, sua filha Tamires iria dançar na festa junina, e a Judith 

abdicou de seus compromissos e foi. Se funcionar, coisa que tem certeza que dará, o LIONS aqui no 

município irá ajudar muitas pessoas. Pede aos interessados que os procurem, pois é algo que veio 

para somar. Diz ao colega Diego que concorda, plenamente, sobre o Pedido de Informação, e o 

mesmo tem que procurar os seus direitos, pois não teve essa chance. Diz ter vários pedidos de 

informação, nos últimos quatro anos, os quais nunca responderam. Diz que o que precisar pode 

contar com sua pessoa, pois vereador tem autoridade para entrar em qualquer secretaria e pedir em 

mão, qualquer papel. Sobre esses cem mil reais e mais esse da Assistência Social, o qual diz que não 

sabia, diz que é uma coisa terrível perder recurso, ainda mais um município do tamanho do nosso. Diz 

que foi um erro gravíssimo da administração anterior, e espera que essa se esforce muito e o prefeito 

cobre de seus secretários, pois quem dá o canetaço final é ele. Fala que para isso acontecer o 

prefeito tem de ter autonomia, pois deixar voltar dinheiro, e como diziam antes que a vereadora 

Regina só criticava, mas muitas coisas poderiam ter sido feitas, as quais, talvez, não foram por 

incompetência desse ou daquele, só que quem pagou o pato foi o município. Torce para que essa 

administração não deixe isso acontecer, e que estejam conectados na internet na busca de projetos 

na busca de novos programas pro município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Mostra emenda do deputado Luiz Carlos Heinze, a qual 

tem o número, e já protocolou na prefeitura. Diz não saber se o presidente fez isso quando veio a do 

deputado Afonso Hamm. Diz que irá atrás da emenda até ela chegar aqui, pois é dever do vereador, e 

não criticar depois se não vim. Cita que em 2001 e 2002 entrou emenda do Luiz Carlos e ficou sete 

meses aqui e voltou, o primeiro trator 290. Ressalta que o deputado foi até o Tesouro e ela retornou e 

compraram o trator. Cita que se o deputado tiver interesse ele vai ao Tesouro e ela volta. Diz que 

essa emenda a sua bancada irá atrás, pois está para ser comprada uma máquina para silagem e 

algumas roçadeiras. Já falaram com o prefeito e irão ajudar a trazer e não só criticar depois. Diz que 

se não vem emenda é por que algo está errado e deve ir atrás e não só criticar. Cita que devem 

ajudar a administrar, e que criticar é fácil. Sobre os açudes diz que foram feitas vinte e oito inscrições, 

o qual sete foram feitos. Cita o do Derli, do Diego Cristhofari e do Silmar que estão funcionando com 

irrigação, e os outros inscritos não quiseram fazer. Diz que esses forma feitos no tempo da Yeda com 

subsídio de 70% do governo. Não podem dizer que nada foi feito, é só falar com o Cadó e o Adair, de 

Unistalda, que fizeram o levantamento, e o Samir, na Emater, irá explicar. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Diz que o 

chamamento que o colega Miguel está fazendo é muito bom para que o pessoal venha se inscrever e 

se levante a demanda para encaminhar à secretaria. Pede ao secretário de Obras que faça uma 

parada de ônibus próximo a casa do senhor Irineu, o qual já foi pedido por outro colega. Pede, 
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também, que seja arrumado a estrada do Givago, pois o Serginho teve com o trator, porém ele não 

estava em casa. Sobre os açudes, não sabe se é desse projeto que estava falando, só sabe que 

desse tiveram duas inscrições, que ainda não foram feitos. Diz que um é o seu José, no Nova 

Esperança e o outro é o seu Oribes, lá na Sepé. Cita que estão inscritos desde 2011 e recém agora o 

prefeito irá assinar o contrato, que é dentro desse projeto da Secretaria de Desenvolvimento Rural. 

Sobre a emenda que foi dito que o Jaques tinha trazido sem número, e que várias pessoas lhe 

ligaram para saber, diz que não é emenda que ele trouxe, é do vereador Ibanez e pó número é 

20980010. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de 

Partido, PDT: Sobre as devoluções que citou antes, do PROJOVEM é no valor de oito mil e cem 

reais, o qual terão de pagar, até diz 09 de julho, onze mil e quinhentos reais, e o recurso de oito mil 

reais, sem licitação, e foi comprado material esportivo, do Fundo Estadual de Assistência Social. Está 

com o documento, em mão, e se alguém quiser pode pedir. Diz ao colega Diego que as pedras são 

importantes para a bacia leiteira, mas tem três anos e meio para fazer e se foi prometido, irão fazer. 

Ressalta que mais importante que as pedras é ter as vaquinhas, aquelas prometidas na campanha do 

prefeito Osvaldo Froner, e que passou os quatro anos e não vieram. Cita que de pedra não sai leite, 

mas de vaca sim. Diz que até hoje o povo lembra dessa promessa. Sobre os pedidos de informação, 

diz que passou quatro anos pedindo e quando vinha era por metade, ou a maioria não eram 

respondidos. Diz que hoje se vê que é difícil legislador, pois se quer fazer algo pelo povo e não 

consegue. Sobre a tarifa social, o jurídico está elaborando o projeto, o qual no governo passado 

colocou duas ou três vezes e não foi feito. Falou com o prefeito Meneghini, antes de reapresentar, e 

ele disse que irá fazer para beneficiar o pessoal de baixa renda. Acredita que os hidrômetros irão sair, 

pois só o centro paga água, o resto mais ninguém. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Diz que a discussão está bonita. 

Reforça ao secretário Jaques sobre o bueiro perto do finado Gumercindo. Conversando com o Alacir, 

duas situações, e diz que desses primeiros açudes tiveram vinte e oito inscritos, dezesseis aprovados 

e só oito fizeram, junto com o Beto, de irrigação. Sobre o de 2011, talvez não seja a EMATER e sim a 

COOPTEC que tem que fazer. Diz que depois o colega Alacir irá dizer, pois sabe mais a respeito. 

Sobre as devoluções de dinheiro, diz ser normal numa administração e, de repente, aconteceu em 

outras administrações. Diz que não os cem mil da emenda que voltou, pois considera uma 

barbaridade. Mas os oito mil faz parte da administração, sendo que o ideal é que não se perdesse um 

único centavo, mas ninguém é perfeito. Sempre diz duvidar que alguém que governe pense em piorar, 

e sim em melhorar. Essa é a opinião que defende, pois ninguém é eleito para querer o pior. Se erros 

acontecem acha que devem partir para que não aconteçam mais esses fatos. Agradece e devolve a 

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

Em nome de seu partido, PMDB, parabeniza o presidente pelos dias que assumiu o Executivo. Diz 

estar dando uma certa confusão, pois uma coisa são os açudes que foram feitos na Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, outra coisa é o Mais Água Mais Renda e outra coisa é a FUNASA. Depois se 

quiserem pode esclarecer melhor. Sobre a FUNASA, que o pessoal fique tranqüilo, os projetos estão 

sendo feitos e a intenção é que nenhuma casa fique sem água encanada. Convoca os conselheiros, 
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para quinta-feira, às 9 horas da manhã, aqui na câmara, reunião do Conselho Municipal do 

Desenvolvimento Rural, para tratar sobre o calcário. Se entristece com a volta de dinheiro, pois não 

dá pra brincar de ser gestor público, e o que se viu no passado foi uma brincadeira de ser gestor 

público. Diz que voltou esses cem mil que não podiam, assim como, esses dias, aprovaram uma 

devolução, por desleixo do jurídico e pelo que se conversa na Secretaria da Fazenda irão vir mais 

projetos de devolução de dinheiro que se pensava que sobrou, e na verdade não. Pede atenção da 

comunidade, pois seu medo é que esse modelo de gestão possa estar querendo voltar daqui a quatro 

anos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para 

fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. 23/2013, da Secretaria de Obras, em resposta ao 

Pedido de Informação 001/2013. OF. 20/2013, da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e 

Turismo, solicitando empréstimo Plenário para 3º Encontro de Formação Continuada dos Professores, 

dia 06 de julho de 2013, das 08h00min às 12h00min. AUTORIZAÇÃO, da Secretaria do Meio 

Ambiente, para a supressão de 09 (nove) árvores, ingás, localizadas no pátio da Câmara de 

Vereadores, em razão de problemas que as raízes das mesmas poderão causar no calçamento que, 

futuramente, será realizado no pátio da câmara. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima sessão, que será dia 09/07/2013, 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, 02 de julho de 2013. 

 

 

 

 


