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ATA N° 35 / 2013 (Ordinária) 

Aos 10 (dez) 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, em exercício, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos 

trabalhos”. Após o senhor Presidente, em exercício, passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a 

leitura da ata 34/2013, da Sessão Ordinária do dia 03/09/2013, que foi aprovada por unanimidade.   Após 

o senhor presidente, em exercício, 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 seu Zeca, do Carovi, que o está acompanhando. Dá boas vindas a 

Gracieli, que retornou à Casa. Como havia dito semana passada, irá falar sobre a reunião do diretório do 

PP. Diz que havia pouca gente, uns por compromissos, outros por que não puderam e outros por que 

não quiseram ouvir o que foi dito lá. Fala que o objetivo do presidente do partido é a união, pois o PP do 

Capão do Cipó é forte, pois já ganharam eleição sozinhos. Afirma que metade do município é PP. Cita 

que as linhas que o presidente traçou são boas, a exemplo de fidelidade partidária, pois a pessoa ou é 

ou não é partidário. Diz que se a pessoa for filiada tem que seguir as normas. Notou na reunião que o 

objetivo é reorganizar o partido, curar feridas, voltar a crescer, filiar mais e seguir o trabalho que a 

bancada vem fazendo, que é fiscalizar. Ressalta que todos os projetos a bem do povo, votaram a favor. 

Diz à vereadora Regina que ela tem um admirador no Carovi, seu João, o qual pediu para perguntar ao 

Miguel sobre os pisos. Diz que irá perguntar à colega, pois é líder de governo, e as pessoas estão 

cobrando. Cita que se fosse o inverso estariam tripudiando, e, hoje, quer fazer esse papel. Quer que o 

presidente em exercício, vereador do PDT, externe sua opinião sobre os acontecimentos em Brasília, de 

desvio de quinhentos milhões de reais do Ministério do Trabalho, que foram roubados. Diz que foi 

indiciado o número dois do Ministério do Trabalho, e o que é pior, não foi demitido. Pede que analisem 

isso. Sobre funcionário na rua em horário de expediente, recebeu ligação no Carovi, e diz que se fosse o 

outro lado a casa caía. Sobre a agricultura diz que uma pessoa, um ‘próximo’, que não tem como pagar, 

pagou para tapar um pasto, onde diz que se, de repente, fosse o contrário dariam um jeito. Espera que 

os colegas conversem sobre isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE 

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

pessoas do Inhacapetum, os quais disseram que a estrada está em péssimas condições, por isso solicita 

reparos. Solicita que seja arrumada a placa da Praça Rufino Garcia, próximo ao Puca, está caída. 

Gostaria de saber do presidente em exercício, o que fazia sentado em frente umas casas, em horário de 

serviço, se estava de visita, ou se o gás que estava na sua camionete era do colega ou estava 

entregando. Quer saber, pois as pessoas lhe cobram, como disse o vereador Rodolfo. Não sabe se o 
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colega estava a serviço da assistência social, mas o carro era particular do colega, e sabe que ele não é 

motorista, é telefonista. Cita que já viu o colega Jairo em Santiago, às quatro da tarde, levando eleitor 

para fazer título, sendo que o cartório funciona até as dezenove horas. Diz que no governo passado 

ouviam reclamações e que continua entrando gente de Santiago na prefeitura, e o maquinário estragado 

e os “coitados” dos agentes de saúde padecem. Questiona a líder de governo sobre os pisos, pois tem 

câmeras e seguranças na prefeitura, então alguém sabe quem tirou os pisos do galpão. Diz que o povo e 

os vereadores querem satisfação. Sobre o cargo de diretor de trânsito, diz saber que tem que ter 

formação em trânsito, sendo até bem complicado. Fala que recebeu reclamação de um casal de idosos, 

moradores próximos a cooperativa, pois podaram árvores, sem a permissão deles, os deixaram sem 

sombra e não retiraram os galhos. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Detém-se na patrulha agrícola, e fala que no início do município, tínhamos somente um 

trator e só prestava serviço de grade e globe, porém, ao longo das administrações foi aumentando 

serviço, tanto de grade, globe, plantio, feno, silagem, calcário, entre outros. Cita como exemplo um 

produtor que queira fazer pastagem, ele pede globe, grade e semeadeira com funil. Quando vê a 

oposição falando em atraso de serviço, diz saber que existe, porém com a grande gama de serviços fica 

difícil atender a todos na hora certa. Conversou com o secretário e o prefeito e marcaram reunião para 

sexta-feira com o Conselho Municipal de Agricultura para tomar alguns critérios, pois o quadro existente 

é de muita demanda de trabalho e não estão conseguindo atender. Fala que algo será cortado para 

atender, justamente no sentido de melhorias. A respeito do piso diz que isso não pode acontecer e a 

administração passada teve um ar condicionado da patrola Case que ninguém sabe onde foi. Diz que foi 

o primeiro a levantar que quem deve tem que ser punido, só que o prefeito não pode acusar um e outro, 

e para isso tem uma sindicância instaurada e vamos aguardar o final. Deixa sua opinião como vereador e 

cidadão, que deve ser punido quem deve. Fala que a administração tomou a medida correta e está 

aguardando as investigações para tomar as providencias dentro do que é correto e certo. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Está preocupada com a sindicância 

e tem certeza que o colega Rodolfo conhece melhor o prefeito Alcides Meneghini, e sabe que ele não 

deixará terminar em pizza. Diz se admirar do colega perguntar isso, pois sabe que quem manda na 

administração se chama Alcides Meneghini e é o responsável por apurar os fatos. Espera que descubra 

o que houve com os pisos, seja CC ou concursado, não pode acontecer isso, pois em outros tempos não 

se fazia nada ou os vereadores nem sabiam do que acontecia. Diz que dessa vez foi feito algo. Cita que 

os colegas da oposição estão no papel de cobrar e os da situação em dar exemplo. Não passa a mão na 

cabeça de ninguém, ainda mais que é dinheiro público. Diz ao colega Rodolfo que não se preocupe, pois 

o amigo dele, prefeito Alcides, irá trazer a público quem foi, por que fez e onde está o piso. Sobre os 

agentes de saúde, diz estar chateada, também, e espera que a administração tome uma atitude, já que 

em quatro anos não se fez nada e eles merecem ajuda. Diz que nos quatro anos da administração 

passada, raramente, não falava nos agentes. Fala que veio o perito e esperava que ele desse 

insalubridade à eles, mas não deu. Espera que essa administração não deixe passar em brancas 
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nuvens. Sobre o funcionário diz que a colega foi direito ao Jairo. Diz que sempre cobrou e não importa a 

pessoa, e espera que o colega esclareça o ocorrido, pois sempre cobrou o cumprimento de horário. 

Sobre o cargo de coordenador de trânsito não se inteirou dos requisitos, só diz que se a Marli não fizer 

nada além do que foi feito nos últimos quatro anos, já está bom. Fala que via a pessoa que ocupava o 

cargo dirigindo carros, ônibus, mas que irá pegar a lei e ver o que falta para tentar melhorar e corrigir o 

erro da administração passada, pois batalharam tanto para estar onde estão e fazer as coisas melhor. 

Espera que a administração vá de encontro aos anseios do povo, em todos os sentidos. Solicita uma 

parada de ônibus em frente à propriedade do seu Edemar Vieira, no Rincão dos Vargas. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Deixa convite da Capela Santo Antonio para próximo sábado, das 9 às 17 

horas, um debate com os jovens de Santiago que participaram da Jornada Mundial da Juventude, no 

Cube Aliança, onde eles trarão a cruz e falarão sobre o que viram lá. Ressalta que haverá almoço. 

Convida para carreteiro da escola Julio Biasi, dia 17, à noite, com show do Alemão dos Teclados. Sobre 

a agricultura diz ao colega Miguel que levou ‘pau’ por incompetente, só que agora tem três tratores 

estragados, sendo que dois a mais de noventa dias e o outro estragou quinta-feira e não tem macaco. 

Diz que se antes era o incompetente, hoje, quem é? Desce no assentamento e tem terra para ser feita e 

o povo está esperando. Fala que não tiveram dinheiro para arrumar o trator do Tatu que custou 

setecentos reais e agora esse estragou o disco. Fala que em 2011 espalhou mais de mil toneladas de 

calcário, fez feno, silagem, grade, globe, milho com duas plantadeiras e agora só tem uma. Quer que 

vejam o que mudou. Fala ao vice-prefeito, que se faz presente, que veja bem as coisas, pois antes o 

Froner deixou a aveia nas bolsas e agora tem trator embaixo de árvores, estragado. Era fácil falar na 

campanha política, agora é a realidade. Diz que tem um trator no Cailir desmanchado, mais o Massey 

desmanchado e o Ford também. Quem duvida pede que vá olhar. Quer que vejam que em setembro do 

ano passado fez quantas horas máquinas e comparem com esse ano. Tem pena dos produtores, por 

isso critica. Levou ‘pau’ por incompetente, inclusive de colegas, sendo que, hoje, esse mesmo colega 

não critica. Diz que quando era secretário subia para cima dos tratores e trabalhava, e que quando o seu 

Manoel ia para os tratores, tiravam foto. Diz que ele aprendeu com o Paulo Meneghini a dirigir trator e 

que é muito competente, mesmo sem ser tratorista, o que é da pessoa não interessa, tem que 

parabenizar. Sobre a ligação que recebeu do Amaral e o prefeito disse que foi às doze horas e quinze 

minutos, diz que no seu celular eram doze horas, é só conferir. Fala que disse ao Amaral que naquele 

momento, talvez, a pessoa tivesse saído antes, mas que ele voltou e foi atendido. Sobre a colega Regina 

que falou que em quatro anos não foi feito, diz que o lado dela ficou oito anos e não sabe se funcionou o 

cargo de coordenador de trânsito. Deseja que a Marli faça um bom trabalho, e que o Protásio era um 

‘coringa’, inclusive na saúde, e que enxergavam ele por que fazia as coisas. Diz que era contra desvio de 

função, mas ele desempenhava bem as funções que lhe eram dadas. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): Cumprimenta os colegas, munícipes, 

rádio 87.9. Agradece à secretária de educação por homenagear na Semana Farroupilha o querido 

vereador Odir, que hoje completa quatro meses de falecimento. Diz que se emociona ao falar na pessoa 

do finado Odir, pois sábado teve reunião com o deputado Pimenta sobre a emenda destinada para a 
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ponte, onde o mesmo deixou claro que se faltar dinheiro ele irá repor mais duzentos e cinquenta mil 

reais, ano que vem, pois foi promessa dele para homenagear o vereador. Fala que o Pimenta nem fez 

tantos votos aqui, mas que está fazendo isso pela pessoa do Odir. Diz que a pessoa fazendo um bom 

trabalho, mesmo depois de morto continua sendo lembrado e homenageado. Sobre a recuperação da 

377 fala que estão fazendo um tapa-buraco, diz ter procurado o presidente da Comissão de Segurança e 

Serviço Público da Assembleia Legislativa e que através dele seja marcada uma audiência com o diretor 

do DAER para ver em que situação está. Aproveita e convida a todos os vereadores para irem juntos na 

hora que for marcada essa audiência. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Fala que quando 

visitam as comunidades, são cobrados, e que o papel do vereador é ver o que o povo precisa. Ressalta 

que temos saúde, educação, transporte e agricultura. Diz que a agricultura estaria pior se não fosse a 

bancada do PP e o deputado Luiz Carlos Heinze que mandou três tratores e a Ana Amélia que mandou 

mais um. Ressalta que a coisa não é boa e o povo cobra. Sobre o piso, seja quem for que pegou, levou 

ou buscou, tem que se punido, seja o partido que for. Sobre o tempo que eram cobrados dos CCs do 

município de Santiago, hoje tem mais um CC, na Fazenda, de Santiago. Quer saber quem leva o 

dinheiro. Diz que ligou de manhã para saber onde andava o telefonista concursado, Jairo de Lima 

Charão, presidente em exercício. Fala que o vice-prefeito agradeceu a atitude de cobrar. Diz que tem 

três tratores parados e quem perde é o pequeno produtor. Dá votos de pesar aos familiares do seu 

Adriano, que faleceu aos noventa e oito anos. Deixa uma pergunta ao presidente Ibanez, pois dia quinze 

de agosto foi mandando ofício 028/2013, do Sindicato dos Municipários e o mesmo não foi lido na Casa 

e quer saber o motivo que não foi lido. Diz que o presidente do sindicato e os mecânicos lhe cobraram 

isso, pois aqui é a Casa do Povo, é transparente e não sabem o porquê não foi lido. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O vereador não se fez presente, 

pois está em Porto Alegre participando de seminário na UVERGS, de 10 a 13 de setembro de 2013. O 

senhor presidente, em exercício, passa os trabalhos da Mesa à 1ª secretária. VEREADOR JAIRO DE 

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

Reforça o convite do colega Alacir para o encontro dos jovens que participaram da Jornada Mundial da 

Juventude, que aconteceu em julho, no Rio de Janeiro, com a presença do Papa Francisco. Avisa que os 

jovens trarão coisas valiosas que ouviram lá, e que o encontro será sábado, dia 14, no Clube Aliança, 

das 9 às 17 horas, com almoço gratuito. Sobre a agricultura, concorda que tem máquinas estragadas, 

mas está andando o serviço, a exemplo do seu Julio César, do Rincão dos Mamoneiro, que pediu para 

agradecer o trabalho bem feito. Diz que tem coisas ruins, mas também tem coisas boas dessa e de 

outras administrações. Pede moção de pesar aos familiares de Élida Terezinha Ramalho Vielmo, mãe do 

Nelson Vielmo, falecida em 03 de setembro, e também, aos familiares de Adriano Garcia Nascimento, 

falecido dia 05 de setembro.  Agradece ao Claimar pelo convite da festa de aniversário, uma grande, e 

ao amigo Odilon Rosado, pela festa, e diz que é um orgulho fazer parte desse círculo de amigos. Diz que 

ontem os cavalarianos estiveram em São Francisco recebendo a Chama Crioula, e o vice-prefeito, 

Anselmo Cardoso, esteve representando o prefeito que está em Brasília. Sobre o PIM e os Agentes de 

Saúde, desde que começou a administração que estavam achando uma maneira de dar uma gratificação 
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a eles, pois necessitam de ajuda de custo, como bem disse a colega Regina, que em quatro anos não 

ganharam nada. Diz que alguém citou que em oito anos não foi feito nada, onde cita que foi dado início 

ao município, para dar os primeiros passos rumo ao desenvolvimento. Diz que o Executivo, o vice e o 

secretário da Fazenda já acertaram e vão dar cento e cinquenta reais de ajuda de custo, o qual veio em 

boa hora e, certamente, haverá correção. Quanto às vacinas, conversou com a secretária da Saúde, 

após o episódio do Amaral, e ela disse que, realmente, ele foi após as doze horas e que não tinha a 

vacina, pois não tem em nenhum município, ainda, e que chegará após o dia quinze. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Coloca que a 

vereadora Ana falou e ressalta que parece que está agendada para o dia 27 uma audiência pública, aqui, 

com todos os produtores, autoridades municipais e regionais do nosso município para tomar 

providências, inclusive com a diretoria da ACAMVALE, sobre a 377. Ressalta que daqui irá sair uma data 

para fazer um grande manifesto a beira da 377, trancar se precisar dois a três dias, para que seja 

solucionado os problemas da nossa RS. Diz também que irá chegar um ofício a essa Casa dizendo que 

o Afonso Hamm não estava na votação do caso que livrou o deputado Natan Donadon do episódio que 

foi a votação em Brasília. Dos pisos, certamente, diz que o Executivo irá solucionar isto aí, está à 

sindicância aberta e certamente a nossa comunidade irá ter uma resposta. Como funcionário público diz 

honrar seu trabalho e duvida que alguém cumpra tanto horário como sua pessoa e tem responsabilidade 

de cumprir horário. Diz que os seus superiores sabem onde o mesmo está, pois não sai por conta, seu 

secretário sabia, e que eles não são seu chefe e que se um dia forem, certamente, irão ser comunicado 

e irão lhe autorizar ou não. Tem um exemplo muito claro que o Alacir foi seu chefe, o Miguel foi seu 

colega e nunca lhe disse um não quando precisava sair. O Voltz foi seu secretário e o mesmo chegava 

depois das reuniões da administração anterior dizendo que queriam que ele lhe perseguisse, mas o 

mesmo dizia que não ia e a hora que precisasse sair por alguma necessidade era só pedir que ele 

deixava. Diz ter seu pai acamado e sai de duas vezes no mínimo durante a manhã e uma vez durante a 

tarde e o Executivo sabe, prefeito e vice-prefeito sabem e o seu secretário sabe quando ele vai à casa do 

seu pai para ajudar a sua irmã no que precisa para atender a saúde dele. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. O senhor presidente, em exercício, reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Diz à sua colega Regina que a mesma tem uma 

característica maldosa de tentar colocar palavras na boca dos outros. Pede para a sua colega que nunca 

mais diga que ele está duvidando da honestidade de Meneghini, pois ela nem pensava em vim para 

Capão do Cipó e ele já morava em Capão do Cipó e era amigo dele. Fala a ela que nunca mais sugira 

isso e diz que está olhando para a mesma, pois quem duvidava se o prefeito era honesto ou não era ela, 

e que a mesma cansou de fazer isso. Fala a ela que se esqueça de tentar jogar ele, assim como foi feito 

no passado, contra o prefeito, pois irá se dar mal. Diz que o Alcides é competente e está fazendo um 

bom trabalho, está fazendo o que é de melhor e é o nosso prefeito e diz respeitar ele, assim como 

respeita o vice-prefeito, seu amigo Anselmo, que quando está aqui, está trabalhando, fazendo sua parte 

com respeito a todos. Mais uma vez diz a sua colega que não coloque palavras em sua boca, pois não 

disse e nem pensou, muito pelo contrário, pois a mesma que pensou, falou e cobrou aqui nesta tribuna a 

honestidade do prefeito. Diz que quer encerrar este tipo de coisa. Fala a sua colega Regina que não 
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coloque no prefeito as explicações que se fosse em outro tempo a mesma estaria cobrando aqui. Diz que 

o prefeito é o chefe maior e tem que responder só que ela está tentando colocar nele e tirar dos outros, e 

não pode fazer isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Coloca que foi comentado antes e que seu colega 

Diego se esqueceu de dizer que tinha um trator só que ao final dos oitos das duas primeiras 

administrações foi encerrado, se não se engana, com três ou quatro tratores. Ressalta que teve ação do 

dinheiro do município, teve emenda de deputado do PMDB e também do PT, como também teve do PP. 

Diz para não creditar somente a uma sigla, teve ação de todo um conjunto chefiado naquela época pelo 

ex-prefeito Serafim Rosado. Sobre patrulha agrícola diz que irão discutir sempre, e sabe da boa intenção 

do seu colega Alacir quando estava como secretário, mas que também havia serviço atrasado. Ressalta 

que é uma constante, trabalha na secretária há dez anos e sempre houve atraso de trabalho e cada vez 

devido ao aumento de demanda de trabalho sempre irá ter, só que temos que ver uma solução para isso, 

tem que criar critérios, e é isto que estão tentando fazer e irão apresentar estes critérios para os colegas 

vereadores. Pede que no momento que apresentarem estes critérios, que deixem o lado político de lado 

e os apóiem para que o pequeno produtor saia ganhado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Pede desculpa ao cidadão de Capão 

do Cipó, mas quem fala o que quer ouve o que não quer. Faz das palavras do seu colega Rodolfo as 

suas palavras, que o mesmo pare de tentar lhe colocar contra o Alcides e que ele se dê o trabalho e 

venha aqui na Câmara e pegue a gravação de qualquer destes quatro anos, principalmente o ano da 

feira, quando seu Alcides foi presidente, para ver se cobrou e se chamou de pessoa desonesta, pois 

nunca chamou. Fala ao seu colega que se dê ao trabalho e que escute, pois daí ele irá vim aqui e falar a 

verdade e que desta vez ele não está falando a verdade. Fala que tem gravado para quem quiser ouvir 

que veio aqui nesta tribuna e que cobrou sim a prestação de conta, mas como lê o que aprova aqui 

quem ficou de fazer a prestação de conta era a Secretaria de Fazenda e até agora não fez. Como disse 

aqui pela honestidade do seu Alcides Meneghini e da Adriana colocaria sua mão no fogo por eles. Fala 

que não tem nada contra quando seus colegas vêm cobrar aqui o que está errado, do seu governo, 

assim como os mesmos eram contra cobrar. Diz que tem funcionário que, infelizmente, ano passado na 

Secretaria da Fazenda ganhou mais de vinte e dois mil reais de hora extra. Agora questiona o seu colega 

Rodolfo se ele acha que um funcionário desses irá trabalhar agora pela administração, que irá vestir a 

camiseta, sendo que patrão melhor não tinha, pois saía à hora que queria e voltava à hora que bem 

entendia patrão melhor que o seu Osvaldo não existe e nunca mais vai ter em Capão do Cipó, pois diz 

que os funcionários se governavam e, hoje, não todos e nem adianta vim blog e Giovani tentar lhe 

colocar contra a população. Ressalta que o Giovani foi um que veio aqui nesta tribuna e falou mal do seu 

Osvaldo, pediu para ela, pediu para o Diego que estava aqui, para o Jairo, para o Erico, para o Jaques, 

para fiscalizar, pois diz que ele insinuou que o prefeito estava fazendo trambicagem sim, é só pegar e 

escutar. Fala que agora o mesmo vem e tenta se fazer de bom para cima dela, diz que não é assim e ele 

tenta lhe colocar contra mecânico e contra população. Ressalta que ano passado em 2012, foi pago mais 

de seiscentos e noventa e cinco mil de serviço de mecânico, sendo que nós tínhamos três mecânicos. 

Diz que está com seus colegas, mas questiona o porquê não cobraram assim nestes quatros anos, 
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porque não agiram deste modo. Dá os seus parabéns para cada um deles, pois se eles tivessem agido 

assim nos quatro anos que passou, hoje não era o seu Meneghini que estaria administrando e sim 

Osvaldo Froner e agora os mesmos cobram muito, pois foram cobrados aqui e votar contra projeto que 

fosse beneficiado a população diz que votaram contra sim e irá provar. Fala que o Jairo fez um projeto 

de cisterna, quatro votos o seu, o dele, o Jaques e do Érico a favor e resto tudo contra, é só pegar a 

gravação e assistir. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de 

Bancada, PP: Sobre agricultura, diz que quando estava na secretaria nunca deixou de pagar hora extra, 

pois trabalharam na época de plantio direto e sempre foi pago e sobrava dinheiro no final do ano. Diz que 

quer que olhem, pois nos três anos que esteve fez sobrar dinheiro, e um ano chegou a dar trinta mil para 

a Secretaria de Saúde, que tinha problema e hoje não tem dinheiro para arrumar os tratores. Diz que 

estamos no mês nove, faltando mais três para o fim do ano. Diz que era muito criticado, que só o Diego e 

o Rodolfo votaram a favor para comprar um carro para a agricultura, e que está gravado, sendo que 

levava os veterinários com a sua camioneta, pois votaram tudo contra. Diz que se forem cobrar conforme 

eles cobraram nos quatros anos, irá pegar fogo, pois tem caminhão que foi feito sem licitação, o Jaques, 

que está presente, sabe e foi pago vinte e seis mil, sendo que o caminhão está lá de novo para conserto. 

Fala que o trator foi lá em São Luiz e voltou, agora está desmontado. Fala para que olhem bem, pois 

acha que já foi gasto quase quatrocentos mil este ano naquela oficina, e irá chegar bem perto dos 

seiscentos e cinquenta mil até o final do ano e irá continuar um caquedo o maquinário. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: 

Diz que não sabia que já estava na hora de começar a fazer campanha para os nossos deputados. Mas 

falando em emenda e em trator, diz que trator tem ementa do PT, do PMDB e se fosse olha a Dilma 

mandou ônibus, tem um monte de coisa, que se for olhar este ano no município tem em torno de 

quatrocentos mil reais de emenda do PT. Então acha que este negócio de especifica não esta muito 

certo. Dá os parabéns a Secretaria da Agricultura na pessoa do Miguel, na pessoa do secretário o seu 

Nene, pois acha que é por aí mesmo e o conselho é representado por dois representantes de cada 

comunidade. Chama a comunidade para discutir, pois estão com bastante dificuldade, e juntos com o 

conselho achem a melhor forma de atender a todos. Sobre a Secretaria de Obras, fala ao pessoal de 

Tunas, Alice Cardinal, Passo de Areia, que o maquinário estará lá, e o pessoal que tem alguma coisa 

para fazer que procurem a secretaria para que não seja necessário este maquinário voltar a esta 

comunidade. Ressalta então que assim a comunidade ajuda a Secretaria de Obras, para desenvolver 

este trabalho nesta região. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente, em 

exercício, convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. SEFAZ Nº 

26/2013, da Secretaria da Fazenda, informando sobre relatório do Sistema de Controle do Patrimônio da 

Câmara de Vereadores. OF. Nº 008/2013, da AFUMCACI, convidando para participar das 

comemorações da Semana Farroupilha, na sede da entidade, de 16 a 19 de setembro de 2013, ao meio-

dia. OF. 28/2013, da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, convidando para as 

festividades alusivas a Semana Farroupilha 2013, com programação em anexo. MOÇÃO 016/2013, dos 

vereadores aos familiares de Gibelino Minuzzi. MOÇÃO 017/2013, dos vereadores aos familiares de 

Adriano Garcia Nascimento. MOÇÃO 018/2013, dos vereadores aos familiares de Élida Terezinha 
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Ramalho Vielmo. Após o senhor Presidente, em exercício, convida a todos para a próxima sessão, que 

será dia 17/09/2013, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor 

Presidente, em exercício, 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, em exercício, e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 10 de setembro de 2013. 

 

 

 

 

 

 


