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ATA N° 34 / 2013 (Ordinária) 

Aos 03 (três) dias do mês de setembro 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 33/2013, da Sessão Ordinária do dia 20/08/2013, 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 JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Cita que semana passada perdemos a mãe do 

colega Alacir e o tio do jurídico, os quais deixa registro de sentimentos. Diz que hoje faleceu a mãe do 

seu amigo e vizinho Nelson Vielmo, ao qual deixa seus pêsames. Parabeniza a Adriana Weidmann, 

nova secretária da Saúde, que assumiu ontem. Deseja sucesso na jornada. Fala sobre o recebimento 

do PPA, dia 23, às 13h30min, onde o secretário da Fazenda explanou para os presentes os projetos 

da administração para os próximos quatro anos. Cita que tem muitos recursos em emendas e torce 

para que no mínimo 80% venha, pois é um montante bastante elevado para o tamanho do município. 

Convida para jantar dançante, sexta-feira, no ginásio, para entrega da premiação do campeonato 

municipal de futsal, onde se sagrou campeã a equipe do Flamengo. Informa que o cardápio será 

risoto, ao preço de cinco reais, com transporte dos assentamentos. Parabeniza a equipe do Flamengo 

e em nome dela as demais equipes e a comunidade que prestigiou as rodadas. Sobre o lançamento 

da 4ª Expocipó, no CTG, um evento relevante, onde a câmara e o Executivo estão trabalhando para 

que seja ótima e voltada para o pequeno produtor. Fala que estamos a poucos dias do encerramento 

do recadastramento eleitoral e bastante não foram, os quais pede que o façam. Cita que teve 

transporte cedido pelo Executivo e quem não fizer será prejudicado com cancelamento do título. 

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

o senhor presidente, colegas, comunidade. Agradece a presença do seu Luiz, ex-vereador e aproveita 

para citar que o Inter está com seis empates seguidos e uma derrota, ao contrário do Grêmio que tem 

cinco vitórias, e uma pequena diferença de pontos os separa. Cita que o colega Alacir perdeu sua 

mãe, e só quem perde a mãe sabe a dor que é. Dá pêsames a ele e ao jurídico que perdeu seu tio, 

mas faz parte da vida. Cumprimenta os ouvintes da 87.9, e diz que achou estranho que a rádio não se 

fez presente no lançamento da feira, e deve ter havido algum problema no transmissor, pois era 

importante a rádio estar presente. Comenta sobre um assunto político, referente a um cidadão 

chamado Natan Donadon, deputado federal do PMDB de Rondônia, e que está preso no Presídio da 

Papuda, em Brasília. Fala nele, pois mesmo preso ele foi votar na sessão que teve o seu mandato 
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mantido, pois teve cento e trinta e um votos a favor da não cassação. Diz que a única palavra que 

cabe é vergonha. Diz que isso é uma falta de respeito com a sociedade. O Vereador Jairo pede um 

aparte: O Vereador diz que a sessão foi cancelada. O Vereador Rodolfo torna a palavra: Diz que 

quatorze deputados não foram na sessão, inclusive dois de seu partido: Vilson Covatti e Afonso 

Hamm, os quais diz que o dia que colocarem os pés aqui na cidade, irá perguntar por que não foram 

votar. Diz que é desse jeito que as coisas se encaminham. Lembra, ainda, que dois deputados 

estavam na Expointer no dia, sendo que o mais importante é votar para cassar político ladrão. Diz que 

o exemplo tem que vir debaixo, como aqui que foram chamados de ladrão na administração passada, 

sendo que agora sumiu um piso da prefeitura. Cita que seus alunos o cobram em sala de aula, e o 

que está errado tem que ser condenado. Como antes citou o vereador Jairo, diz que o Supremo 

interviu para cancelar a sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE 

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

sentimentos a família do colega Alacir, que perdeu sua genitora, e a família do jurídico, que perdeu 

seu tio, senhor Antão. Solicita a Secretaria e Obras, que arrume a estrada do Rincão dos Vargas, que 

está péssima e eles ganharam pedra do senhor Airton, faz tempo, e estão aguardando. Pede, 

também, no Inhacapetum até o CTG, pois tem trechos precários. Reforça que são estradas onde sai 

bastante produção agrícola. Fala sobre o programa que o vice-prefeito faz aos sábados, informativo 

da prefeitura, o qual é pago para isso oito mil reais, e o mesmo aproveitou e usou para a festa do 

PDT. Diz que ouviu o programa e foi feito entrevistas com deputados. Diz não ter nada contra, mas 

quem paga é o povo. Parabeniza o secretário que registrou ocorrência do desaparecimento dos quase 

vinte e cinco metros de lajotas no pátio da prefeitura, isso que tem câmeras de segurança e 

seguranças e aconteceu isso, como antes citou o colega Rodolfo. Pede à colega Regina, líder de 

governo, que esclareça ao povo o fato, pois estão revoltados e querem saber. Diz que o piso que 

sumiu não cabe no seu bolso, nem no de ninguém, nem em carro pequeno, e não foi fácil para quem 

pegou. Convida, a pedido do bar dos Tissot, para torneio de bochas, dias sete e oito de setembro, 

com almoço. Reforça que os oitenta mil da Consulta Popular, foram perdidos sim, pois o próprio 

prefeito falou para o colega Alacir, e ambos não mentem. Parabeniza a secretária de Saúde, que faça 

um bom trabalho, e estão para ajudar, colaborar e, se precisar, denunciar. Agradece e devolve a 

palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador fica 

com três minutos, pois cedeu dois minutos de seu tempo regimental a colega Regina 

Weidmann. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Dá votos de pesar a 

família de Venilda Olga Dessoe, mãe do colega Alacir, e a família do seu Manel Antão, irmão do ex-

vice-prefeito Neuso e tio do jurídico. Pesar aos familiares do senhor Gibelino Minuzzi, que foi vereador 

e vice-prefeito de Santiago, um cidadão bastante participativo no nosso município. Com relação aos 

oitenta e oito mil, diz que foi recuperado em outra modalidade, não foi perdido. Diz que foi 

encaminhado em outra modalidade, por eficiência da administração quando viu que o dinheiro estava 

escorrendo pelo ralo. Cita que não cabe comentar o porque não foi enviado, mas se necessário irão 

discutir a responsabilidade. Fala sobre o recebimento do importante projeto do PPA, o qual devem 

analisar bem, pois é o futuro do município para os quatro anos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 
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VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com sete 

minutos, pois o vereador Miguelangelo Serafini lhe cedeu dois minutos de seu tempo 

regimental. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Deixa seus 

sentimentos ao colega Alacir, que perdeu a mãe, e ao jurídico, que perdeu o tio. Deseja força, e diz 

que, felizmente, cumpriu-se a lei da natureza. Cita que esse tipo de político que o colega Rodolfo 

falou, lhe envergonha, ainda mais de seu partido. Diz que tudo fica nas mãos dos eleitores. Diz estar 

nervosa, pois recebeu uma carta do pessoal da Agrofix, que está indo embora, na qual se sente 

prejudicada, pois fala do seu governo, mas prometeu ler a carta e irá. “Não queremos tomar o 

precioso tempo de ninguém com os nossos infortúnios e sim fazer um desabafo. Principalmente 

gostaria de agradecer a Deus e a todos que acreditaram e apostaram na instalação da Agrofix e que, 

até o presente momento, ainda prestigiam e compram nesta seção de peças. Segundo, deixo a 

questão para os representantes do povo debaterem, se for de interesse dos mesmos, as perguntas: O 

que a gestão política pública está fazendo para gerar e fomentar empresas novas e como manter as 

que estão nesta cidade? Quando Capão do Cipó irá desmamar de Santiago? Até quando o 

funcionalismo público de Capão do Cipó, que reside em Santiago, irá levar o salário gerado em Capão 

do Cipó para o comércio daquele município? Qual o incentivo que os governantes desse, ou qualquer 

partido, pretendem usar para estimular o comércio local? A propósito, quando a Câmara de 

Vereadores irá desenvolver e votar algo para o benefício do comércio cipoense? Quando a Câmara 

de Vereadores vai interessar-se dos critérios que o setor de compras se utiliza para fazer as compras 

do município e fora dele? Aonde os filhos de Capão do Cipó irão trabalhar? Aonde os filhos dos 

vereadores e políticos de Capão do Cipó irão trabalhar? Como empresário faço esses 

questionamentos, por não ter mais estímulos, motivação, apoio e capital para continuar de portas 

abertas, isso que a nossa empresa presta um serviço de suma e vital importância para a prefeitura, 

agricultores e produtores rurais abrangentes em toda a região, mas até agora não obtivemos o retorno 

esperado. Investimos, apostamos, contratamos e alugamos, mas pouco vendemos. Fiz diversas 

análises e cheguei a conclusão que o município não tem culpa sozinho pelo seu fraco desempenho 

em desenvolver-se, mas se isso não for estimulado pelas autoridades municipais, que inclui todos os 

escalões da prefeitura, comunidade principalmente, o município vai perder mais empresas. Sobre meu 

ponto de vista acho que o desenvolvimento de uma cidade só se faz com a união e a participação de 

todos. Com políticos e funcionários públicos engajados na ideia de comprometimento com a verdade, 

doa a quem doer, e envolvidos no crescimento de todos os setores do município. O meu recado aos 

vereadores é que deixem de falar dos governos anteriores, de picuinhas, e reflitam sobre o que cada 

um pode contribuir para que outra empresa não vá embora do Capão do Cipó, e que haja mais união 

e participação de todos para quem saibam trilharem o caminho certo, rumo ao futuro do 

desenvolvimento. Muito obrigado. Fabiano e Carla, da empresa Agrofix.” Diz que não leu a carta 

antes, pois ela lhe entregou minutos antes. Sempre disse que sua ideia era de comprar de fora só o 

que não tivesse aqui, porém não era sabedora o quanto era complicado as leis de licitação. Diz que 

foi secretária de Saúde e fazia licitação e ganhava o mais barato, quebrava, estragava, e não podia 

direcionar marca. Conversou com o Pinheiro e o seu Alcides e eles fizeram o que puderam e o que a 
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lei ampara. Tem certeza que se o seu Alcides e o Anselmo pudessem decidir, compravam aqui, mas 

têm as leis para cumprir, a exemplo da gestão passada que foram compradas ambulâncias de Goiás, 

o que se torna caro, às vezes. Diz que, infelizmente, perdemos a empresa, e deseja sucesso a eles 

em São Miguel. Como vereadora se sente impotente e fraca para ajudar, e tem que se ver um meio 

legal de ajudar e estimular o comércio local, mesmo que a prefeitura pague mais caro, mas o ICM fica 

aqui e não em outra cidade. Sobre o lançamento da feira, dia 23, diz que achou falta do povo, mas 

tudo estava muito bonito mesmo. Diz que o importante é que o povo se faça presente nos dias da 

feira. Deseja boas vindas à secretária de Saúde, sucesso e que tudo que ela faça venha de encontro 

ao povo. Diz que a secretária pode contar com todos os vereadores. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Agradece ao presidente por ceder o Plenário para o velório de sua mãe. Pede ao 

Executivo que providencie um ar condicionado para a capela mortuária, pois é dificultoso para os 

familiares no inverno e no verão. Agradece a Silvane que deu ideia de pedir a câmara para o velório. 

Agradece a todos que se fizeram presentes no velório, e que isso faz parte da vida. Agradece ao 

secretário Jaques que o ajudou no dia. Pede a secretaria de Obras que arrume um bueiro perto do 

Tadeu Cardinal, pois o Valdecir lhe pediu e foi prometido a quatro meses. Diz que o Amaral lhe ligou, 

pois esteve com sua filha no Posto de Saúde, para vacinar e faltava dez minutos para o meio-dia e a 

pessoa não estava, tendo que retornar à tarde. Deseja pêsames ao jurídico pelo falecimento do tio. 

Diz ao secretário de Agricultura, que se faz presente, que “aperte” o prefeito e o Pinheiro para liberar 

os tratores, pois tem três parados nessa época. Diz que não queria estar no couro do secretário, e 

que cobre do Pinheiro, e ele ache dinheiro para pagar, pois o pessoal quer plantar. Sobre o piso diz 

que essa pessoa que pegou, tem que ser punida. Se houve erro, que seja punido. Sobre a morte do 

Gibelino Minuzzi, lamenta e diz que ele foi muito bom para o nosso município, inclusive, ajudando na 

construção da capela, e tem que saber agradecer. Sobre a Agrofix diz que eles correram risco, como 

toda empresa. Cita que quando foi secretário, compravam sempre lá, porém eles ganharam para 

vender cem discos, e não sabe se entregaram todos, e mancal também. Diz que foi dado o dobro do 

prazo, pois ficaram com pena da empresa. Cita que se a empresa cobra trabalho dos vereadores, fala 

que estão criando uma área industrial e eles podem voltar para cá. Ressalta que a empresa irá fazer 

falta, porém não falem dos vereadores, que estão aqui é para aprovar leis e não para dar emprego 

para ninguém. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA 

SILVA (PT): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9.  Deixa sentimentos ao colega Alacir e 

sua família e ao jurídico e familiares, mas é a lei da vida e temos que aceitar. Está apresentando três 

indicações para a Secretaria de Obras. Diz que uma é para que coloque dois postes de luz na 

academia da praça. As outras duas diz que é para que seja colocada uma academia popular no 

assentamento Sepé Tiarajú, que irá beneficiar não só os moradores de lá, mas os vizinhos, e outra 

academia popular no assentamento Santa Rita. Sobre a bacia leiteira diz que só pensam em genética, 

sendo que a principal coisa é a recuperação de solo. Diz que isso só não adianta, se não tiver pasto 

de qualidade e água, pois dependendo o porte do animal, toma em torno de duzentos litros de água 

por dia, precisando de um bom açude e reservatório de água. Fala que tem que ser feito projeto para 
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a bacia leiteira, mas principalmente pensando nisso. Diz que o secretário de Agricultura, que está 

presente, concorda. Fala isso por experiência própria, pois quando chegaram aqui, compraram 

animais e acabaram perdendo por isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Deseja votos de 

pesar ao colega Alacir e familiares, que perdeu sua mãe, e ao jurídico, que perdeu seu tio. Pesar ao 

amigo Nelson Vielmo, pela perda de sua mãe, ocorrido na tarde de hoje. Sobre o lançamento da 4ª 

Expocipó, diz que o povo, realmente, não se fez presente. Pede que, durante a Expocipó, o povo 

esteja em peso. Diz que a rádio comunitária, não se fez presente, sendo que tinha que estar, pois 

mostra o nome do município. Acha que a rádio deve dar uma justificativa do porque não se fez 

presente, já que é uma rádio, dita, comunitária. Diz que no lançamento falaram com o prefeito 

Meneghini sobre os oitenta e oito mil reais da Consulta Popular, se perderam ou não, e ele disse que 

perderam, mas conseguiram outro onde a população irá pagar vinte por cento de contra partida. 

Ressalta que esse foi perdido, palavras do prefeito, e se houve engano, o prefeito faltou com a 

verdade. Reforça o pedido de lâmpadas na academia, conforme a colega Ana havia pedido antes. 

Solicita que seja encascalhada a estrada quem vai ao senhor Jorge Bilo, no Progresso e no 

Inhacapetum até a Agropan. Sobre o piso que sumiu, diz que alguém é culpado, mas quem paga é o 

povo. Cita que se foi por engano algo tem que ser feito, não interessa onde vai dar. Diz que para ficar 

bonito a pessoa tem que devolver, e o que é para um é para todos. Em nome dos vereadores e 

comunidade parabeniza todos os jogadores de futsal. 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. Diz que ficou sabendo o nome do 

secretário de Agricultura, senhor Afonso da Silva, pois o conhecia pelo apelido “Nenê”. Parabeniza o 

seu Afonso e a dona Adriana que assumiram como secretários em duas importantes pastas: 

Agricultura e Saúde. Deseja pêsames ao colega Alacir, pois é um momento dos mais difíceis, e só 

quem passou sabe como é. Sabe, pois perdeu sua mãe, a pouco, assim como o colega Rodolfo 

perdeu a sua. Deseja pêsames ao jurídico, pela perda do seu tio. Diz que é um dos momentos piores 

da vida, mas que os dois se recuperem e superem a perda. Sobre a patrulha agrícola, que todos 

pedem, lembra que quando iniciaram o município só tinha um trator e depois veio mais um, para todo 

o município. Parabeniza o senhor Neuso Batista que limitava duas horas por produtor. Ressalta que 

na época era só feito globe, porém, hoje, é globe, feno, planta, colheita, aumentando as dificuldades. 

Fala que hoje, com seis tratores, não se consegue fazer dez por cento do serviço. Cita que ou se 

mande um projeto limitando em tantas hectares ou tantas horas, ou nenhum secretário irá atender a 

demanda. É sua posição, e se continuar assim, não vence. Sobre a Consulta Popular, já falou antes 

que as demandas têm que ser encaminhadas até o dia 31 de dezembro do ano que foram escolhidas, 

mesmo que não saia no ano. Cita que se não veio, é por que não foi enviado o projeto. Ressalta que 

esse ano tem que ir todas as demandas, e o Cristian já passou os projetos. Sobre a bacia leiteira diz 

que em 2010, entrou com projeto entre a Emater e o governo do estado, chamado “Balde Cheio”, e 

não conseguiu implantar. Diz que era seu governo e que o projeto deve estar por aí em algum lugar. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. 
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VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Diz ao secretário da 

Agricultura que seja bem vindo, pois é a primeira vez depois que assumiu a secretaria que veio a esta 

Casa. Diz a ele que é bom que venha aqui ouvir e que está ouvindo atentamente aos 

pronunciamentos dos seus colegas. Parabeniza a nova secretária da Saúde e deseja a ela um bom 

serviço, uma boa administração na secretaria. Parabeniza também pelo lançamento da Expo, onde 

estava tudo muito bonito e bem organizado, mas diz ter sentido falta da rádio. Aproveita e deixa 

registrado que na Expo seja escolhido um lugar melhor para o pessoal da agricultura familiar, dos 

artesanatos, pois na Expo passada ficaram atrás depois que tudo já tinha passado, já tinha comprado 

e que se resolvessem de ir ao banheiro aí iriam enxergar a agricultura familiar e o artesanato, sendo 

que é o trabalho da comunidade. Pede então que seja colocado quase na frente, um lugar bom, que 

se sintam bem e que seja bem acolhedor e que possam vender seus artesanatos. Coloca que a 

Secretaria de Obras está no Entre Rios e quem precisar procure o secretário para depois o 

maquinário não precisar voltar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Coloca que traz a Casa três indicações e uma é referente à estrada 

do Entre Rios até o acesso a RS 377, importante que faça este projeto, pois está precária as 

condições e a comunidade lhe pediu isso. Pede para que na nossa feira seja inaugurada uma placa, a 

qual diz ser uma preposição, pois a lei já existe, com o nome do Parque de Exposições e Eventos 

Amândio de Alcântara, e que seja inaugurada então está placa na entrada do parque no dia da 

abertura da feira. Também que a Secretaria de Obras providencie, na medida do possível, uma 

parada de ônibus em Areais no Ivanir Franco, no lado de lá do asfalto, pois do lado de cá quando as 

pessoas estão esperando o ônibus, o ônibus que passa não para. Diz que tem que ter uma parada de 

ônibus sentido Capão do Cipó/Santiago e, se for feita está parada, pede para que o Executivo destine 

um ou dois bancos de cimento. Ressalta que a comunidade está fazendo um canteiro bonito lá e já 

estão plantando árvores, um local para eles se unirem durante as tardes no verão e tomar um 

chimarrão, área de lazer da comunidade. Diz a colega Marilene sobre o informativo da prefeitura, que 

o mesmo não foi ao ar sábado, tanto é que teve entrevista com os deputados. Ressalta, então, que 

não teve o informativo da prefeitura na cipoense e sim teve a entrevista dos Nelson Abreu, Gerson 

Burmann e do pré-candidato Eduardo Loureiro. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Diz à secretária Adriana, que seja bem vinda e 

também diz ao secretário Nenê, que no que precisar pode contar com a sua bancada e que estarão 

junto do mesmo nesta empreitada, a qual é bem difícil. Fala à sua colega Regina que a carta da 

empresa não liga muito, e que na próxima sessão irá trazer provas que a prefeitura mandou comprar 

algo lá e para o particular era R$ 24,00 e para a prefeitura R$ 35,00. Fala que prefeito nenhum irá 

fazer isso. Acha que no momento que colocarem preço competitivo irão comprar. Ressalta que foi 

diretor e dificilmente conseguia comprar em Capão do Cipó e sempre apresentava carta convite, pois 

não tem preço e, infelizmente, o prefeito é o ordenador de despesas, ele tem que seguir. Coloca preço 

competitivo irá vender se não, não, isso é lei de mercado. Agradece os da empresa, pois prestaram 

um bom serviço, mas têm que procurar outro rumo aonde, de repete, paguem, mas que aqui não 

somos bobos. Ressalta que ninguém irá pagar mais caro para beneficiar o comércio de Capão do 
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Cipó e, ainda mais, dizer que vereador tem que fazer isso ou aquilo. Diz achar que o seu papel está 

fazendo bem e que a empresa que vier competir com um preço ótimo, ela irá vender, do contrário não. 

Coloca que no dia 24 que passou tiveram uma reunião do Partido Progressista, e que na próxima 

sessão quer contar desta reunião. Convida a todos para nossa Semana Farroupilha que irá começar 

no dia 13. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Concorda com seu colega Ibanez em relação à Patrulha 

Agrícola, e em uma próxima oportunidade também irá retornar esse assunto. Diz que estão 

conversando com o secretário e também com o prefeito e irão se reunir para ver uma forma de ser 

controlada, de uma forma que não se precise esperar muito tempo com um trabalho, aí alguma regra 

irá ter. Com relação aquela verba, foi mudada a modalidade, pois naquela modalidade havia sido 

perdido o prazo e se mudou a modalidade e os oitenta mil reais irão vir. Isso é um assunto que tem 

que ter tempo para discutir e está envolvida a Emater, também. Diz que responsabilidade tem de todo 

mundo, mas se for necessário volta a este assunto e debate bem para tudo ficar esclarecido. Ressalta 

que se agilizaram e que, realmente, naquela modalidade não deu, mas se mudou o nome da proposta 

e este dinheiro irá vir para Capão do Cipó. Diz que aqui fazem um trabalho de equipe, então agradece 

a ex-secretária Marli, pelo bom trabalho que desempenhou no posto de saúde. Deseja muito sucesso 

para a nova secretária Adriana, que assumiu na segunda-feira. Ressalta que são uma equipe, e que 

uma hora um joga e em outra hora outro joga e o importante é que a comunidade de Capão do Cipó 

saia beneficiada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder 

de Governo, PMDB: Em nome do partido do PMDB agradece a Marli, onde a mesma fez o que pode. 

Pede desculpa em seu nome e no nome do Fabiano e da Carla, aos vereadores e funcionários que 

moram em Santiago e moram aqui, mas diz ser uma mulher de palavra e quando diz uma coisa vai 

até o final. Ressalta que disse a eles que iria ler esta carta, tanto é que se sentiu prejudicada, pois 

também é vereadora, só que quando falou que iria ler, não voltou atrás. Tem certeza que ele fez seu 

desabafo em uma hora de nervosismo, pois ele investiu e perdeu. Coloca que ele está indo embora e, 

como falou seu colega Alacir, quem irá perder somos nós. Da sua parte só deseja a eles tudo de bom 

e a sua parte fez como vereadora e honrou sua palavra. Diz aos seus colegas, Marilene e Diego, que 

comentaram, e a todo município de Capão do Cipó que podem ficar tranquilo que esta administração 

vai tomar uma atitude em referência a este sumiço, quase furto, destes 24m² de pisos. Diz que isto é 

um absurdo acontecer dentro de uma prefeitura. Tem certeza que esta sindicância irá chegar a um 

veredicto final, e essa pessoa irá explicar o porquê pegou isto sem o prefeito saber ou sem a 

permissão. Tem certeza que o Anselmo e o Meneghini irão tomar uma providência, e sabe que as 

coisas estão andando, foi instalado uma sindicância, e sindicância é para investigar algo que não está 

certo dentro de uma prefeitura e espera que esta de algum resultado. Fala que está aqui para 

trabalhar pelo certo, os quatros anos sempre trabalhou e não é agora que é o seu governo, que é o 

seu partido, que irá começar a falar às coisas que não são certas. A sua parte como vereadora, líder 

de governo, está fazendo. Sempre está em contato com o seu Alcides, procura falar sempre com os 

secretários, para que a coisa ande certo. Pede ao secretário Jaques que arrume a estrada que passa 

na frente do seu Ramão até a Alice Cardinal que chega ao asfalto. Diz que no Rincão dos Vargas, 
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perto da granja do seu Sinésio está complicado também. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Pede ao secretário Jaques um bueiro na 

baixada do seu Zeferino, estão plantando e ficou mais alto já as lavouras. Sobre a rádio, fala que, de 

repente, a rádio não foi convida para ir lá ao lançamento da feira, e sem serem convidados eles não 

foram. Sobre o campo que o Jairo falou na última sessão, o campo sai este ano, só não sai às salas 

de aulas para os alunos. Diz que o seu colega Jaques está parecendo que nem o Ronaldão, onde o 

mesmo disse uma infelicidade na TV, que com hospital não se faz Copa do Mundo, mas ressalta que 

com Copa do Mundo não se salva doente. Diz que se saiu material dali para o campo de futebol, é a 

favor do esporte, mas primeiro educação. Acha que primeiro teria que sair às salas de aula e depois 

sair o campo. Então diz que se saísse material do campo para fazer o colégio acha que até seria 

viável, seria mais importante. Sobre o projeto diz ao colega Miguel que o prefeito disse para ele e para 

o Rodolfo que aquele nós perdermos, mas conseguiu outro onde irá ter uma contra partida de 20%.  

Sobre o prazo diz que era 30 de julho sim, podendo até averiguar, mas era o prazo que tinha para 

fazer o plano de trabalho e enviar. Diz que se perdemos, paciência, iremos conseguir outros para 

frente, e irá acontecer sempre, como já disse vão perder verba, vão perder mais, e todo o prefeito vai 

perder, pois não se consegue fazer 100%. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

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

CIRCULAR Nº 019/2013, do Tribunal de Contas do Estado, convidando para Seminário Técnico de 

Orientação aos Legislativos Municipais, nos dias 22, 27 e 29 de agosto e 05 de setembro de 2013, 

das 10h às 17h, no prédio do TCE-RS. OF. GAB. Nº 157/2013, do gabinete do prefeito, enviando Lis 

de nº 683/2013 e 684/2013. OF. GAB. Nº 156/2013, do gabinete do prefeito, enviando Projetos de Lei 

056/2013 e 057/2013. PROJETO DE LEI 056/2013, do Poder Executivo, que “Altera o artigo 2º, da Lei 

Municipal nº 120, de 07 de outubro de 2003, que cria a gratificação de função para o cargo de 

motorista do gabinete do prefeito e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 057/2013, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento 

do exercício de 2013”. INDICAÇÃO 028/2013, da vereadora Ana Maria Lourenço ao prefeito 

municipal. INDICAÇÃO 029/2013, da vereadora Ana Maria Lourenço ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 030/2013, da vereadora Ana Maria Lourenço ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 

031/2013, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 032/2013, do vereador Jairo 

Charão ao prefeito municipal. OF. GAB. Nº 161/2013, do gabinete do prefeito, enviando Projeto de Lei 

058/2013. PROJETO DE LEI 058/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual 

(P.P.A.) para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências”. OF. GAB. Nº 165/2013, do gabinete 

do prefeito, enviando Projetos de Lei 059/2013 e 060/2013. PROJETO DE LEI 059/2013, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento 

do exercício de 2013”. PROJETO DE LEI 060/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”. 

REQUERIMENTO, da Senhora Marli Cazarotto Bortolozo, solicitando vaga de vereadora, como 1ª 

Suplente. INDICAÇÃO 033/2013, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal.OF. GAB. Nº 

166/2013, do gabinete do prefeito, enviando Projeto de Lei 061/2013. PROJETO DE LEI 061/2013, do 
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Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel e abre crédito adicional 

especial no orçamento do exercício de 2013”. OF. 21/2013, da Secretaria de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo, convidando para entrega da Premiação do Campeonato Municipal de Futsal a 

realizar-se dia 06 de setembro de 2013, às 20h no Ginásio Municipal. REQUERIMENTO, da Senhora 

Marli Cazarotto Bortolozo, pedindo a desconsideração do requerimento solicitando vaga de vereadora, 

como 1ª Suplente, pois não tem mais interesse, no momento. MOÇÃO 014/2013, dos vereadores aos 

familiares de Venilda Olga Dessoe. MOÇÃO 015/2013, dos vereadores aos familiares de Manoel 

Antão Pereira Batista. Após o senhor presidente faz a entrega do Projeto de Lei nº 058/2013, que trata 

sobre o Plano Plurianal – PPA 2014/2017, ao presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças, 

vereador Alacir Dessoe, de acordo com a Lei Orgânica Municipal. Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima sessão, que será dia 10/09/2013, 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, 03 de 

setembro de 2013. 

 

 

 

 

 


