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ATA N° 32 / 2013 (Ordinária) 

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto 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, 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 31/2013, da Sessão Ordinária do dia 06/08/2013, 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.  Agradece ao Executivo e ao Presidente pelo convite da 4ª Expocipó, 

de 20 a 23 de fevereiro de 2014. Convida a comunidade que prestigie, pois cada ano leva o nome do 

município, e quem ganha somos nós. Pede ao secretário de Obras que faça patrolamento no 

Inhacapetum, Rincão dos Vargas, Carovi, Passo do Tibúrcio, Passo do Valo, Rincão dos Beck e 

Capão da Batalha. Sobre os boatos do que aconteceu ontem no pátio da prefeitura, diz que a pessoal 

o cobrou, e acha que quem manda no município é o prefeito e o vice, e o que é votado quem decide 

são os vereadores. Cita que, jamais, o prefeito fará alguma coisa sem ter os funcionários públicos do 

lado. Diz que houve uma forte discussão no pátio, onde distante da cidade se ouvia os gritos de fica 

quieto fulano. Acha que o que deveria ter sido feito era chamar no gabinete e conversar para que não 

acontecesse esse escândalo. Fica feio para o município, pois é só o que se fala. Não soube o que 

aconteceu depois. Sobre os mecânicos, diz que para cobrar deles tem que primeiro dar assistência 

técnica, pois eles só têm uma caixa de chave e um macaco jacaré. Dá ideia de montar uma mecânica 

completa, para poder cobrar, pois só com esses materiais jamais eles irão conseguir fazer. 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. 

Agradece ao Emerson, Nariéle, Anselmo, Jairo, Joceli, João Vargas, Rogério Pizetta, Claudinho, 

Wiliam, Caetano e esposa, que ajudaram na Consulta Popular, a qual foi um sucesso. Cita que não 

seria feito esse número de votos se não fosse o empenho de todos eles, que saíram de carro de casa 

em casa, onde quem ganhou foi a comunidade. Agradece a rádio que transmitiu ao povo que votasse 

na Consulta Popular. Fica triste com as pessoas que se negaram de votar, alegando que era 

politicagem, o que não concorda, pois como presidente do COMUDE de Capão do Cipó, afirma que 

nunca ocorreu isso. Diz que é para ser encaminhando os projetos, com urgência, pois ano que vem é 

ano eleitoral, e ficou mais um veículo para a saúde Diz que em primeiro lugar ficou desenvolvimento 

rural, saúde em segundo e esporte, turismo e lazer em terceiro lugar, e ao todo obtivemos 853 votos, 

um recorde, sendo o terceiro município do estado em voto por população. Diz que é mérito do povo 
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que votou e apostou na Consulta Popular, a exemplo da casa do agricultor que está saindo do papel, 

Consulta Popular de 2010. Sobre a reunião com o prefeito Meneghini e o vice Anselmo, para tratar 

sobre a compra de uma área para o distrito industrial, diz concordar, pois tem que acabar esse 

pensamento de pensar pequeno, tem que pensar no futuro, e essa administração está pensando. 

Concorda com o colega Diego em qualificar os profissionais, e desde 2008 levanta essa bandeira, 

pois não adianta chamar mais mecânicos. Diz que vinha errado e continua errado, o dinheiro está indo 

para o ralo, pois pagam para fazer o serviço fora daqui. 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 sete minutos, pois a vereadora Regina Weidmann lhe cedeu dois minutos de 

seu tempo regimental. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. 

Coloca sobre a importante reunião, aqui na Casa, hoje, às 16h30min, com o Executivo e vereadores, 

o que seria bom se toda a comunidade apreciasse o que foi decidido, que é a viabilidade de geração 

de emprego e renda no município, para que os jovens permaneçam aqui. Acredita que podem, unidos, 

adquirir a área, pois é desta forma, junto com Executivo, Legislativo e comunidade que se consegue o 

progresso do município, atraindo empresas, mais escolas, Instituto Federal farroupilha, que é um 

sonho, assim como tudo que, hoje, temos instalado. Cita que era um sonho termos uma Câmara de 

Vereadores, e hoje temos. Diz que está no município a vinte e nove anos e quando falavam em 

emancipar, diziam que era loucura e, hoje, é realidade. Diz que dia 18 de agosto é o Dia do Vizinho, e 

que o vizinho é o familiar mais próximo e, pensando nisso o Bairro Santo Antonio sempre comemora 

essa data, e esse ano o presidente, popular “Bombacha”, está organizando. Convida quem quiser 

participar que entre em contato com ele. Diz ser um orgulho para Executivo e Legislativo em participar 

da Consulta Popular, dos quais bem mencionou o colega Ibanez e parabeniza todos que votaram e 

ajudaram na escolha das demandas e conquistaram 253% a mais que o ano passado. Diz que isso foi 

falado até no Jornal Falado, da rádio Santiago. Diz ao colega Diego que o mesmo sabe as 

dificuldades que estão passando nesses sete meses de administração, e que têm projetos bons e 

outros devem ser aprimorados, a exemplo da oficina mecânica, que será equipada para ser feitos 

vários consertos aqui. Diz que só precisam de tempo, pois do jeito que está não pode continuar e que, 

muitas vezes, são obrigados a fazer consertos fora do município ou licitar maquinário por motivo os 

daqui estarem sem conserto por falta de equipamentos, a exemplo da rampa, macaco, chaves, que 

não temos. Diz que após ser equipada a oficina tem certeza que noventa por cento dos serviços 

podem ser feitos aqui. Fala que sexta-feira teve reunião da AMCentro, onde foi colocado as 

dificuldades que passa a região do Vale do Jaguari, pois os repasses do governo federal, segundo 

disse o prefeito Meneghini, até o final do ano iremos perder quatrocentos mil reais. Diz que é muito 

dinheiro e tem que ser mão de ferro para poder fazer o essencial ao povo, como saúde, educação, 

transporte e estradas, e isso estão cuidando.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e 

ouvintes da 87.9. Manda abraço para o pessoal que está trabalhando no ginásio do Carovi: Rogério 

Trentin, Germano, Cipolato, Marcos Pinto e o seu João Fagundes. Diz que se quiserem ver um 

serviço de primeira, na questão de tijolo à vista, é só irem ao Carovi e olharem o que está sendo feito 
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no ginásio da escola. Diz que o colega esqueceu-se de citar a rádio comunitária, que também era um 

sonho. Cita a reunião com prefeito, vice e vereadores, à tarde, com o objetivo de implantar o distrito 

industrial no município. Diz que não criticaram, pois é assim que se pensa grande. Diz ao vice-

prefeito, que se faz presente, que fique feliz, pois a bancada do PP sempre estará a disposição para 

discutir os rumos de Capão do Cipó, sem diferenças e cartas na manga, falando abertamente, olho no 

olho, pois o partido é Capão do Cipó. Diz que essa é a diferença, bem diferente, com relação à 

oposição do ano passado. Sobre a discussão, não se liga muito ao parque de máquinas, só que se 

fosse no governo passado, a casa tinha caído. Diz que nada muda de um dia para o outro. Cita que 

as coisas mudam, os problemas surgem e o administrador tem que gerenciar. Não adianta bater se 

eram certos ou errados, e que só na Coréia, que um milhão de soldados marcham num só passo. 

Fala que os mecânicos poderiam fazer curso do Senai. Cita que se erraram, agora é a hora de 

corrigir, se esse é o problema. Diz que, finalmente, em agosto o prefeito terá reunião com a reitoria do 

Instituto Federal Farroupilha, em Santa Maria para viabilizar a vinda de um Campus aqui. Ressalta 

que isso é fundamental, e que no programa da prefeitura o vice-prefeito coloque isso: educação em 

primeiro lugar. Diz que temos que dar oportunidade da gurizada vir ou permanecer aqui, pois assim as 

coisas andam. E esse é seu pensamento, pensando num Capão do Cipó grande, não a curto prazo, 

mas pensando para daqui a vinte ou trinta anos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. 

Parabeniza a comunidade do Entre Rios, que é participativa, unidos, e fizeram uma grande festa do 

Dia do Vizinho. Diz que não pode participar, mas sabe que deu grande, e foi organizada por Luciana, 

Zé e Jorge Reis, os quais agradecem as doações que receberam. Recebeu convite da 4ª Expocipó, 

de 20 a 23 de fevereiro de 2014, onde diz que ficou surpresa, pois sexta-feira esteve em uma loja, em 

Santiago, e o dono já tinha recebido o convite e os vereadores ainda não. Diz que esse cidadão expõe 

desde a primeira e virá nessa. Deixa um alô para a Secretaria de Assistência Social a respeito de 

cestas básicas, pois lhe ligaram pedindo, e não sabe por que não estão distribuindo, se foram 

adquiridas bastante. Sobre os rumores, diz que até uma cliente sua disse que estavam gritando na 

prefeitura, e saiu para fora da loja e, realmente, dava para ouvir. Diz que o barulho era grande e como 

diz o colega Jaques: “Lhe provem o contrário!” Diz que se foi intencional ou não, não sabe, mas pegar 

o que não é seu, não pode. Diz que essa pessoa não fez sozinha, alguém o ajudou. Quer saber se só 

um pescoço será sacrificado, e o povo está cobrando isso. Diz que tem funcionário saindo antes do 

horário, porém por motivo de doença acha que não é, se não iria para o posto e não para casa. 

Recebeu ligação de uma pessoa do assentamento Nova Esperança, a qual pediu para não dizer o 

nome, pois levaram o calcário, só que não esparramaram, por que a máquina está para conserto e só 

daqui a vinte dias. Sobre a reunião com o prefeito e o vice sobre a preocupação com o município, pois 

não querem que os jovens saiam e as futuras gerações irão vivenciar isso. Diz que é a preocupação 

do Executivo e do Legislativo o parque industrial, só necessitando dar isenções. Diz que a colega Ana 

frisou que as empresas têm que se cadastrar e aos poucos irão se instalar. Sobre o Dia do Vizinho, 

em nome de sua bancada parabeniza todos os vizinhos, em especial os de sua comunidade. 

Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI 
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(PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que em certos 

momentos faz uma analogia, pois fica sem entender, e um fica esperando o erro do outro para 

justificar uma crítica. Pergunta aonde leva a crítica por crítica? Diz que a crítica existe e tem que 

existir, mas que venha como sugestão, do contrário não leva a nada. Diz que o município cresce 

quando o seu comandante promove políticas públicas que desenvolvam a cidade, e quando diz isso, 

não é sobre a política eleitoreira, de apontar erros, e sim que desenvolva o município como um todo. 

Tem a consciência tranquila que a administração está procurando desenvolver para o bem de todos. 

Cita exemplo de um trabalho forte, o qual já adianta, que a Fazenda, Administração e o Planejamento 

estão trabalhando forte, que é a respeito do transporte público, com linhas do interior em direção a 

cidade, para desenvolver o comércio local. Fala que em seguida teremos novidade nesse sentido. Diz 

que outro exemplo é a reunião com o prefeito e o vice, hoje à tarde, pensando na questão do 

desemprego, para que o jovem não saia do município. Diz que pensando nisso, estão vendo a 

viabilidade de adquirir uma área para destinar para o parque industrial. Diz que com isso darão um 

passo para a geração de emprego. Não garante total, mas algum emprego irá gerar. Pede aos 

colegas que se empenhem nisso, pois é o primeiro passo a ser dado. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com 

três minutos, pois cedeu dois minutos de seu tempo regimental ao vereador Jairo Charão. 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Não está a par dos rumores que 

os colegas que a antecederam colocaram na Tribuna, porém faz tempo que tem uma ideia sobre os 

mecânicos, onde diz que o primeiro mecânico a ser convocado por concurso, não lembra o ano, se no 

concurso foi pedido curso de mecânico, e se não foi, o erro já começou por aí. Fala que a 

administração que antecedeu esta errou, novamente, chamando dois mecânicos sem curso de 

mecânico. Diz que, como os colegas falaram, já tinha um sem fazer nada, por não ter curso, e por 

questões políticas foram nomeados, até chegar a terceira pessoa, por promessa de cargo. Diz que 

quem está “pagando o pato” é a Secretaria de Obras, por ter três mecânicos que, como os colegas 

disseram, não sabem trabalhar, não têm os devidos cursos, falta material, falta ferramentas. Tirou 

saber e foram compradas essas ferramentas e entregues em 2008, só que sumiram. Usa uma palavra 

de uma pessoa que trabalhou pelo seu Osvaldo Froner, votou nele e lhe disse, semana passada, 

eleitor de vereador a sua direita, que o que foi feito em oito anos pelo seu Serafim, em quatro anos foi 

desmanchado. Diz que ele pode provar e que irá pedir para dizer o nome dessa pessoa aqui, e que 

irão se assustar, no sentido que muitos se queixavam que seu Serafim era um prefeito muito severo, o 

que diz ser mesmo, pois era uma rigidez muito grande. Fala que dentro da prefeitura ninguém podia 

sair mais cedo, nem podia sair fazendo o que bem entendesse. Defende sua administração, agora, 

pelo sentido de não ter nada contra funcionário concursado nenhum, e não é todos, são alguns, 

mínimo, mas tem gente que ficou muito mal acostumada nesses quatro anos, é verdade, e todos que 

estão aqui, já ouviu falarem isso, e não digam que a Regina que está contra o funcionalismo, de 

maneira nenhuma. Diz que cobrar uma coisa de um funcionário e o mesmo não fazer, é brabo, e daí 

se senta: “Por que eu sou é concursado, e comigo ninguém mexe”. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 
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ouvintes da 87.9. Comenta sobre a palestra dia 08 de agosto, na Câmara de Vereadores de Santiago, 

com os auditores do Tribunal de Contas do Estado, a qual foi muito importante, uma das melhores 

que participou, porém acha que seria mais destinada ao setor de compras e licitação, pois explicaram 

muito bem o que pode ou não fazer em termos de compras. Cita que lá foi falado por eles que não 

querem punir prefeitos e presidentes, e sim ajudar. Fala que após a palestra, teve reunião com a 

ACAMVALE, sobre a 377, onde foi sugerido que se achasse um trecho da 377 e trancasse com 

maquinário agrícola, que não é emplacado e a polícia não pode tirar, pois não veem outra medida que 

não seja essa mais drástica. Cita que de Santiago para lá eles trancam outro trecho e nós trancamos 

aqui. Ressalta que está perto das eleições e começam aparecer deputados prometendo e não 

cumprem, e temos que nos unir, pois Capão do Cipó é quem mais sofre com a 377, principalmente o 

pessoal da saúde. Sobre a reunião de hoje, diz ser muito importante a área industrial, porém nem 

todos irão ter emprego devido primeiro termos que ter Ensino Médio aqui na sede. Diz que tem que 

trazer o pessoal para ver a possibilidade de implantar Ensino Médio aqui, pois o acesso asfáltico, que 

é algo que atrai indústrias, nós temos. Fala que segundo informações da Emater a verba da Consulta 

Popular de 2012 encerrou o prazo dia 30 e tem que ver uma forma de reverter, pois não foi enviado a 

documentação. Fala isso para verem como nem tudo é como se quer, e que todos podem errar. Sobre 

política pública, que o colega Miguel citou, e criticar só por criticar, diz que ano passado eram 

criticados e nunca apontavam solução. Quanto aos cargos para atender política, pergunta se o de 

coordenador de planejamento foi ou não para atender promessa política? Diz que a resposta fica a 

critério de quem está escutando, e se não foi, por que está voltando verba de oitenta mil reais se hoje 

tem secretário e coordenador de planejamento? Fala que é normal perder verba, pois nunca se é 

perfeito, só tem que saber levar e não só criticar, pois logo ali tem que vir a Tribuna para justificar a 

comunidade por que foi perdido verba. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA 

MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9.  Está entrando 

com duas Indicações na Casa, uma sobre a compra de um trator ‘tobatinha’ completo para o pequeno 

produtor e outra para que quando o médico não puder fazer plantão, que seja disponibilizado plantão 

com enfermeiras, para fazer injeção, curativo, pois muitas vezes a farmácia está fechada e só em 

Santiago para conseguir atendimento. Ficou feliz com a reunião da tarde, todos falando a mesma 

língua, o que é bom, pois o município precisa crescer. Diz que falou com seu Meneghini e com 

Anselmo sobre a possibilidade de empresas virem para o município, onde ligou pro estado para saber 

e eles disseram que tem trezentas cadastradas no Estado, esperando oferta dos municípios, e o 

Executivo prontamente convidou os vereadores para debater a compra de sete hectares, pois quem 

ganha é os jovens. Como disse o colega Rodolfo, temos que pensar grande, pois o município só tem 

a crescer e pensar pequeno já foi. Convida os colegas e ouvintes para que participem domingo, na 

Sepé Tiarajú, almoço de confraternização do Dia do Vizinho, e a tarde terá brincadeiras. Convida 

todos para reunião com o Cícero, da UFSM, amanhã, às 14h30min aqui na câmara, sobre o horto e 

questões ambientais. Pede que seja feito um desaguador na ponte quem desce para a casa do seu 

Batista, pois se torna perigoso para motos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Para finalizar o assunto dos mecânicos, concorda 
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com o seu colega Diego que a prefeitura disponibilize cursos de mecânicos para eles poderem 

trabalhar e também não sabe se já foram compradas novas ferramentas, pois são concursados e não 

CCs que o prefeito pode exonerar a qualquer momento. Fala então que assim acabam dando 

prejuízo, pois se estão ali e não estão trabalhando porque não sabem como seus colegas falaram de 

um jeito ou de outro a administração terá que resolver isso. Sobre a Secretaria de Planejamento fala 

que a sua ideia era até de votar contra a criação da mesma e votou a favor, pois todos votaram. 

Coloca que em nenhuma secretaria um secretário iria trabalhar sozinho. Fala que, realmente, agora 

as coisas estão diferentes, pois nos quatro anos que passaram comeram um corvo sapecado. Coloca 

que muitas vezes seus pedidos de informações não passaram. Fala que as coisas estão diferentes 

mesmo e tem que melhorar ainda, porque antes era tudo goela a baixo para os vereadores da UDP, 

eram os últimos a participar das reuniões e sempre trabalharam em prol do município, sendo que 

nunca deixaram de votar em algum projeto em prol do município. Este slogan que está para trabalhar 

por todos, fala que ficaram quatro anos falando a mesma coisa e concorda com o seu colega Rodolfo, 

na diferença das administrações, pois está falando agora da pessoa do seu Meneghini que sempre o 

ajudou mesmo e continua ajudando ainda. Diz estar batalhando e acreditando nele, pois não gostou 

do jeito que foi administrado antes. E sobre o projeto que foi falado, se perder este dinheiro ira 

procurar saber, pois já começou a incompetência, pois se estavam sabendo deste dinheiro e a 

secretaria não se mexeu para fazer um projeto e agora irão perder este dinheiro, diz ser total falta de 

capacidade do gestor desta secretaria. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder de Bancada, PP: Sobre a Secretaria do Planejamento fala que o Cristian era gestor 

de projetos, então o cargo que veio para ajudar ele é eleitoreiro, e combinaram de votar a favor a 

secretaria e votaram a favor de criar a secretaria. Sobre os mecânicos, no momento que derem 

ferramentas e condições a eles, irão poder cobrar, mas até que eles não tenham um macaquinho para 

erguer, não podem cobrar. Já colocou para o secretário para qualificar eles, pois se foi errado nos 

editais dos concursos não podem fazer mais nada, só aperfeiçoar. Sabe que o caminhão que foi feito 

lá em São Luiz estão desmanchando agora. Então diz para qualificá-los, dar ferramentas e depois 

cobrar eles. Ressalta que não interessa o partido, o que interessa é que o Meneghini é o prefeito e 

irão ajudar ele. Coloca que quando der um problema interno irão deixar para o prefeito resolver, pois 

ele é o nosso prefeito, ele resolve da maneira melhor e irão apoiar ele. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Fala sobre o 

projeto que estão falando de oitenta mil, seu Meneghini lhe passou e ligou para o Tide e ele fez uma 

busca e não foi perdido ainda, não está sendo cumprido o prazo que era até o dia 31, mas ressalta 

que o projeto não foi perdido e estão trabalhando em cima disso. Fala sobre a emenda que 

apresentou terça-feira passada do senador Paim no valor de cem mil reais, onde será comprado um 

carro para a saúde e também todo o equipamento para o posto de saúde da sede e também para o do 

Carovi. Fala aos colegas que está em mãos a emenda do deputado Pimenta, do qual ele prometeu, 

para a construção da ponte e o mesmo pediu para que fosse construída e fosse colocado o nome do 

seu Odir. Coloca que o número da emenda é 19860008. Também está com indicação do deputado 

Marcon, no valor de cento vinte e quatro mil reais que será construída a frente do posto que sempre 
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foi debatida e que a muito tempo vem sendo esperada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Coloca à comunidade que a 

Secretária da Saúde está anunciando que a Unidade Móvel amanhã estará no Inhacapetum a partir 

das 14h00min com enfermeira, médico e dentista. Fala à comunidade que aproveite a oportunidade. 

Sobre a ponte do Odir, fala à colega Ana que é importante saber que irá sair o recurso e que irá 

atender as comunidades, onde esta ponte é muito necessária e da qual destine o nome da ponte de 

Odir Fernandes de Oliveira, que foi um grande trabalhador. Coloca que o Cartório Eleitoral dia 31 de 

agosto e 1º de setembro estará disponível para Capão do Cipó, das 10h00min as 17h00min. Ressalta 

então que as pessoas que ainda não fizeram o recadastramento biométrico que liguem para a 

prefeitura para agendar e que a prefeitura irá disponibilizar transporte. Falando da diferença, fala que 

viu muita diferença do governo passado para este, viu a diferença do atendimento do prefeito com os 

vereadores, viu diferença que até lhe surpreende, pois um dia a sua colega Marilene lhe chamou para 

conversar, de dentro do gabinete do prefeito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Primeiro fala à dona Regina que ninguém da sua 

bancada falou que os mecânicos não estão trabalhando. Ao seu colega Miguel, fala que crítica por 

crítica, o mesmo fez um discurso bonito, mas viu no que virou. Diz que acostumaram quatro anos aqui 

sendo batidos e tal, agora tem que quer a política pública, a qual diz que concorda. Quanto ao fato de 

conhecer o Meneghini diz à sua colega Regina que nunca duvidou da honestidade dele, como a 

mesma duvidou na questão de prestação de contas da primeira feira. Fala a ela que cuide suas 

palavras. Quanto à política pública fala ao colega Miguel, que o Alacir, o Diego, a Marilene e sua 

pessoa podem chamar a hora que quiser e a hora que o prefeito convocar, convidar para uma reunião 

estarão, certamente, discutindo o rumo de Capão do Cipó. Fala que se tem erros, mas quem não os 

comete. Coloca que hoje estão dispostos a participar da ideia da política pública. Agradece e devolve 

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

PMDB: Todo o município tem a sua história, e que este mês é aniversário da morte de Gumercindo 

Saraiva, onde teve a famosa batalha no Carovi. Faz essa referência que faz parte da história de 

Capão do Cipó. Com relação à Secretaria de Planejamento fala que esta é uma secretaria que se 

pagou, e se pensar em política pública esta secretaria faz parte de uma política pública. Ressalta que 

ela, até o fim do ano, irá trazer mais de um milhão de reais através de projetos para o município, 

sendo uma secretária que se pagou os funcionários já. Fala que lhe causou estranheza à forma como 

o seu colega Alacir colocou que a EMATER se dirigiu a ele, e sobre isto fala que amanhã irá tirar 

satisfação no primeiro horário, pois como foi se dirigir ao mesmo sendo que eles estavam ali na frente. 

Até onde sabia era o secretário que estava tratando isso e a EMATER é responsável por fazer o 

projeto, e vai verificar se eles, realmente, fizeram sua parte. Ressalta que sabe que não tem dinheiro 

perdido e, certamente, se faltar irão se empenhar e não será perdido este dinheiro. Agradece e 

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

correspondências recebidas: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 004/2013, dos vereadores Marilene 

Margutti, Alacir Dessoe, José Rodolfo de Brum e Diego Nascimento ao prefeito municipal. OF. GAB. 

Nº 148/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Leis do nº 678/2013 ao nº 682/2013. OF. 322/2013, 
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do Gabinete do Governador, acusando o recebimento da Moção de Apoio nº 001/2013. INDICAÇÃO 

026/2013, da vereadora Ana Maria Lourenço ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 027/2013, da 

vereadora Ana Maria Lourenço ao prefeito municipal. Após o senhor presidente convida os colegas 

para discutir e votar: PROJETO DE LEI 052/2013, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

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

DE INFORMAÇÃO 004/2013, dos vereadores Marilene Margutti, Alacir Dessoe, José Rodolfo de 

Brum e Diego Nascimento ao prefeito municipal, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 20/08/2013, 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, 13 de agosto de 2013. 

 

 

 


