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ATA N° 36 / 2013 (Ordinária) 

Aos 17 (dezessete) 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 35/2013, da Sessão 

Ordinária do dia 10/09/2013, 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. VEREADORA 

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

Reforça o convite para o carreteiro da escola Júlio Biasi, e convida para quinta-feira para jantar na Sepé 

Tiarajú, na escola Chico Mendes, a partir das vinte e uma horas. Parabeniza a professora Elvânia e o 

aluno Jhovane, que foram representar a escola na Expointer com o sabão ecológico. Parabeniza o belo 

desfile do Carovi, domingo, muito bem organizado, apesar do tempo não ter colaborado. Sobre o projeto 

cultural, hoje a tarde no CTG, diz que foi muito bem organizado, bem representado pelas crianças e o 

Coxilha de Ronda, que veio e fez uma linda apresentação. Agradece por tudo estar correndo normal na 

Semana Farroupilha. Sobre os tratores da Agricultura o povo quer saber se irão fazer os trabalhos, pois 

pagaram horas a mais de mês e agora foi decidido por sorteio, e serão os últimos inscritos. Cita que está 

atrasado o serviço e o povo reclama. Coloca à colega Regina, líder de governo, que o povo cobra sobre 

a sindicância, o que diz que é roubo dos pisos, pois sumiram do galpão da prefeitura. Falou com o 

secretário de Assistência Social, seu João Vargas, que lhe disse estar chateado com o ocorrido. Diz que 

o parabenizou por ter feito ocorrência. Ressalta que a dona Dinara, sua vizinha, ficará sem o piso, o que 

não é justo, pois se foi destinado a alguém, não se pode levar o que não é seu. Diz que nem um 

parafuso, se não é da pessoa, não pode levar. Diz que a colega Regina sempre se interessou e é grave 

o que aconteceu. O secretário disse que não tem como justificar a compra de outro piso para a mesma 

casa. Sobre a função da Marli, que disse que precisava de curso, diz que a mesma lhe disse que não, 

então volta atrás, pois disse o que cobraram e está para representar o povo, mas falando a verdade, que 

é a função do vereador. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. 

Comenta sobre a última viagem do prefeito e fala sobre a saúde pública, onde diz que o nosso município 

tem sorte por ser pequeno e a população é bem atendida. Parabeniza a ex-secretária Marli pelo belo 

trabalho que prestou. Diz que o prefeito confirmou que está depositada nos cofres públicos a importância 

de cem mil reais para a compra de uma van para a Secretaria de Saúde, o que irá trazer melhorias e 

conforto aos pacientes que vão a Santa Maria, Faxinal do Soturno e Porto Alegre. Cita o exemplo de 

promover a saúde pública a exemplo das próteses, que traz efeito imediato e mostra a preocupação da 
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administração em promover ações que vão desencadear melhoria na qualidade de vida da população. 

Cita a Semana Farroupilha, que faz parte da história do Rio Grande do Sul, cada estado tem a sua, mas 

destaca que a nossa é marcante. Fala no belo desfile do Carovi, e convida para o da sede dia 20. 

Ressalta a importância do CTG no município, um local onde as pessoas comemoram a Semana 

Farroupilha, ambiente sadio onde as famílias podem se reunir e comemorar o orgulho gaúcho. Sobre a 

AFUMCACI, cita que em dezessete dias ergueu seu galpão crioulo, e está fazendo carreteiros durante 

essa semana. Parabeniza os diretores, na pessoa do presidente, Paulo Evando, pois o local servirá para 

várias coisas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Parabeniza a 

localidade do Carovi pela belíssima festa no domingo, apesar da chuva que atrapalhou um pouco. Cita 

dois assuntos que esqueceu na sessão passada: um sobre a Noite do Pastel, promovida pela Igreja 

Quadrangular, muito bonita e o aniversário do seu Odilon, braço forte do partido PMDB. Diz que é 

importante o povo saber e participar da audiência pública dia 11 de outubro, às 13h30min no CTG 

General Gumercindo Saraiva, com o DAER e deputados da região sobre a 377, que está um caos. Cita 

que as pessoas pagam os impostos em dia, mas a manutenção em dia o estado não consegue manter. 

Comenta sobre a tarde cultural, hoje à tarde, que estava nota 10. Parabeniza a Secretaria de Educação 

pelo evento, diferente, com concursos de declamação, e que o mesmo deve ser incentivado todo ano e 

dar mais potencial, tanto na premiação como no incentivo as poesias.  Fica chateada a respeito do piso e 

dos tratores estragados, onde terça passada o vereador Alacir disse terem três estragados. Diz que isso 

a preocupou muito, pois em nove meses de governo e aconteceu tudo isso. Sabe que vêm estragados 

de longa data, mas que talvez tenha sido erro da administração de não organizar e agilizar para não 

perder a época de plantio. Diz que se preocupa muito, e que nunca retirou uma vírgula do que disse na 

gestão passada, e que não digam o contrário. Espera do vice-prefeito, que se faz presente, que arrume 

os tratores o mais breve possível. Diz que prometeram e não estão conseguindo cumprir, infelizmente, 

mas diz que sua parte como vereadora fará independente de partido, e que mais se responsabiliza por 

ser seu partido que está no governo. Pede desculpas aos vereadores presentes e ao povo cipoense se 

não estão fazendo o certo. Sobre os pisos, diz que é roubo como a colega Marilene disse, e o no mínimo 

o responsável tem que ir para o olho da rua. Diz ser uma questão de dignidade fazer isso, pois sujou o 

nome de toda a administração, inclusive o seu. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

sobre a excelente Semana Farroupilha, onde tivemos carreteiros nas comunidades, desfile no Carovi, 

hoje temos jantar na escola Julio Biasi, e convida a comunidade que participe, pois a três dias que 

trabalham para que o evento seja bonito. Convida para que participem do desfile do dia 20, que é o 

encerramento. Participou do almoço da AFUMCACI, bem organizado, com prédio bonito, um lugar para o 

funcionalismo fazer eventos e um lugar de lazer. Sobre a agricultura fala e diz como se resolve os 

problemas, pois teria arrumado o Massey e botado na plantadeira. Diz que vinte e dois dias do Ford, 

parado, são cento e setenta e seis horas extras e o Massey na plantadeira sobraria outro trator com 

globe, somando mais cento e setenta e seis, e taria duzentas horas correndo na frente. Cita que levava 

‘pau’ de colega vereador que hoje não diz o que está errado. Diz que tinha cinco tratores, hoje são seis e 
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todos foram entregues funcionando, sendo um que o Léo atrasou a entrega. Diz que agora teve um trator 

que foi mandado a São Luiz para conserto, voltou e está no Cailir. Diz que se deve cobrar garantia das 

empresas, pois abrir cinco vezes uma caixa de trator não existe. Diz que com essa forma de sorteio tem 

pessoas que se inscreveram primeiro e serão os últimos. Se lhe dessem a secretaria, em um mês 

arrumava, pois falta é boa vontade de quem libera o dinheiro ou alguém não pede. Diz que quando foi 

secretário o orçamento da agricultura era de seiscentos mil reais e hoje é oitocentos e dez mil reais, e 

não caiu a arrecadação, inclusive teve leilão de quase duzentos mil reais. Pede que o vice-prefeito 

agilize o maquinário, pois a época de plantio é agora. Diz que o secretário da agricultura na campanha 

política falava mal da secretaria e, hoje, o ‘pepino’ está não mão e ele que resolva. Diz que não critica só 

por criticar, mas para que as coisas se ajustem. Não culpa o prefeito e o vice, pois o secretário que tem 

que resolver. Diz que o Froner não mandava em sua secretaria, e que ainda buscava verbas. Diz que o 

Dalosto é tido por ruim, mas quando foi secretário, era bom e cobrava dele. Ressalta que não era essa a 

mudança que os colonos queriam. Pede agilidade e serão parceiros. Agradece e devolve a palavra à 

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

rádio 87.9. Pede desculpas a comunidade do Carovi, pois não compareceu ao desfile por motivo de 

doença. Sobre a agricultura, que o vereador Alacir falou, diz ter certeza que é uma preocupação do 

Executivo com o pequeno produtor, e que o prefeito esteve em Brasília tratando sobre projetos para 

recuperação de solo. Diz saber que os problemas serão resolvidos e os tratores arrumados, e não 

adianta o colega dizer que se estivesse na secretaria faria diferente. Cita que o secretário assumiu há 

pouco tempo, mas irá resolver. Teve em reunião, sábado, na Bossoroca, com mais trinta mulheres do 

assentamento, bastante produtiva e bem organizada. Parabeniza a diretoria da AFUMCACI, não 

compareceu no almoço, mas teve vendo a sede, uma boa construção, mostrando que a entidade está se 

desenvolvendo. Sobre a 377, diz que é uma preocupação devido à burocracia, e a audiência pública irá 

tirar as dúvidas, e mostrar em que pé anda o processo. Tem certeza que algo será encaminhado. 

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

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Agradece o convite da escola do Carovi para o desfile 

de domingo, o qual estava lindo, apesar do tempo ter prejudicado um pouco. Reforça o convite do colega 

Alacir para o carreteiro da escola Julio Biasi, hoje à noite. Convida para o desfile dia 20, encerramento da 

Semana Farroupilha. Diz que visita as comunidades e é cobrado, e que hoje, tiveram no gabinete do 

prefeito e do vice, conversaram e trocaram idéias. Diz que se tem trator estragado tem que ter ‘pressão’, 

e se tem dinheiro tem que ser feito o conserto, e se não tem, que se faça um aditivo. Diz que no 

assentamento é vergonhoso, pois é época de plantio de milho e o pessoal não tem como plantar e com 

pouca coisa se arruma as máquinas. Gostou das colocações do vice-prefeito, sábado, no informativo da 

prefeitura, da rádio Cipoense, pois colocou os problemas existentes e que as coisas estão acontecendo 

não da forma que queriam. Sobre o piso, bem colocado pela colega Regina, se alguém errou, tem que 

descobrir quem roubou. Não quer as coisas debaixo do tapete. Torce que isso não aconteça e que o 

nome do culpado apareça, seja A, B ou C. Diz que quem ficará prejudicada é a senhora que vai ficar sem 

o piso em sua casa. Cobraram do colega Jairo, terça passada, sobre estar entregando dois botijões de 

gás em horário de expediente, e o mesmo disse que o vice o liberou e libera quando pedir. Ressalta que 
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falou com o vice e o mesmo disse que não é verdade, pois não o liberou. Diz que o colega Jairo citou 

que o pai tem problemas de saúde, o que entendem, só que o pai dele mora na Rua Juvenal Garcia dos 

Santos, nº 2344, e o colega estava na Rua Catarino Garcia dos Santos. Diz que algo está invertido e não 

está certo. Não diz que o colega mentiu, pois não é disso, mas alguém faltou com a verdade. 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 irá fazer alguns comentários para terem lembranças boas, mas primeiro irá parabenizar o presidente 

da AFUMCACI, Paulo Evando, pelo belíssimo galpão crioulo, e pelo almoço feito lá no dia de ontem. Diz 

que foi uma excelente atitude do prefeito e do vice de doar aquela área para a entidade, pois como 

sempre diz, os funcionários são eternos e secretários, prefeito, vice, vereadores são passageiros, e 

quem decide é o povo se ficam. Sobre a 377, diz que terá evento diz 11 de outubro, às 13h30min, no 

CTG, onde convida a comunidade que participe, pois algo lhe surpreende em se tratando de 377, onde 

os problemas vem se arrastando desde o governo Lula, onde aqui no estado era Yeda e no município ou 

era PMDB ou era PP, porém, hoje, é o mesmo partido governando no País, no Estado e no Município e a 

dificuldade e o descaso com o povo, são os mesmos. Diz que todos esperam atitude, pois chega de 

enrolação. Diz que quem tomará a decisão é o produtor rural, que deve trancar a 377 por tempo 

indeterminado, pois está um caos. Parabeniza a colega Regina, não só a colega, pois no governo 

passado, quando criticava, certamente era uma crítica construtiva, pois só criticar não leva a nada, tudo 

tem que ter motivo. Diz que hoje vê a colega com posicionamento e criticando os erros, também. Diz que 

viajou com o prefeito e viu que a administração está preocupada em uma solução sobre o piso, pois não 

adianta só dizerem que o piso sumiu e não mostrarem ajuda. Diz que tem uma auditoria em andamento, 

e que essa administração já teve outro exemplo e tomou atitude drástica. Ressalta que não adianta 

discurso bonito dos colegas, se não apresentam solução. Sobre a patrola, diz que hoje reclamam dos 

tratores, mas no passado tinha uma patrola que era um câncer, e que hoje está funcionando. Diz que 

arrumavam a patrola, viravam as costas e voltava rebocada. Cita que, hoje, se arruma os tratores e ta na 

mesma situação da patrola. Diz que tem que se botar isso na balança e cobrar da empresa isso, é a 

solução. Agradece e devolve a palavra à Mesa. . O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa.   

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz ser uma grata satisfação ser funcionário público e participar dos 

almoços no galpão da AFUMCACI, até sexta-feira, e do empenho de termos o início de nossa sede. 

Parabeniza a localidade do Carovi pelo belíssimo desfile, na pessoa da diretora Rita, do CPM e dos 

alunos. Sobre a patrulha agrícola, diz que ao menos foi feito reunião com o COMDER, com os trinta 

integrantes, e essas pessoas acharam que a melhor maneira para começar se colocar em prática era o 

sorteio, e beneficiaria todas as localidades sem preterir nenhuma. Diz que antigamente já era feito por 

localidades. Cita que no sorteio ficou em primeiro os assentamentos, onde todos sempre falam que a 

demanda é maior ali. Diz que se temos mais tratores, que deixe três ou quatro nos assentamentos e 

determine um para ir fazendo as demais localidades, e com isso alcançarão o objetivo. Diz que o colega 

Diego e a colega Marilene trouxeram assunto irrelevante para o povo, o qual nem iria mais falar, pois o 

trabalho do vereador é apresentar projetos, mas já é a terceira vez que é citado sobre sua pessoa. Diz 
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que o colega Marcão, a colega Cláudia, que faz cinco meses que está na administração, e só agora os 

colegas da oposição a viram, e citaram na Tribuna, são cobrados pelos colegas, mas não vê os colegas 

cobrando de determinada pessoa que vai a determinada loja e sai com sacolas cheias, ficando mais de 

duas horas lá, em horário de expediente. Diz que saiu a tarde socorrer um cara que ligou para seu Alceu, 

pois estragou o carro, mas pediu ao secretário de administração, pois não sai sem autorização. Diz que o 

vice, Anselmo, não sabia que tinha saído mesmo, pois o seu chefe é o Erico, e esse, sim, sabia e 

autorizou. Diz que no tempo que trabalhou com o colega Alacir, o mesmo o liberava, assim como o Voltz 

também, e que agora, tem coisas que os colegas parece que não querem olhar. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade. Diz que pimenta nos olhos dos outros é colírio. Agradece a Dra. Rochele, do Posto 

de Saúde, e usa esse exemplo para se reportar a capa do jornal dessa semana, sobre a morte da 

menina Ciane, de Santiago. Diz que a prefeitura levou sua mana, às doze horas de domingo, até o 

hospital em Santiago, e que a mesma tem um marca-passo, cortou o dedo e estava sangrando muito, lá 

fizeram curativo, depois foi encaminhada novamente e lá disseram que ela estava bem e só trocaram o 

curativo. Cita que na manhã de hoje, sua irmã, Maria Tereza, teve de ser trazida aqui ao posto, e a Dra. 

Rochele a encaminhou para o hospital, pois viu que ela não estava nada bem, e ela, realmente, baixou 

hospital. Diz que se considera uma pessoa esclarecida, e que brigou com a direção do hospital, com 

relação a esse fato, e diz que, talvez, os pais dessa menina não tenham feito isso, e culminou com a 

morte da filha, ou por descaso ou por fatalidade. Diz que daqui irá cobrar uma atitude, pois foi a vida de 

uma criança, e uma vida não tem preço. Ressalta que prédio, salas novas, é bonito, mas não é mais 

importante que pessoas bem treinadas. Diz que nosso Posto de Saúde é um exemplo com essa boa 

médica, que fez o encaminhamento certo. Fala que está ligado na sindicância que o Hospital de 

Caridade instaurou sobre a morte da menina. Sobre o que colocou da reunião do PP, diz que se 

esqueceu de citar que irão fazer a sede do partido. Diz para quem não acompanhou que teve vários 

assuntos a baila, dentre eles fidelidade partidária, pois daqui a alguns dias teremos eleição para 

presidência da câmara, onde o partido lançará chapa, será voto aberto, e irão cobrar a maneira de votar, 

pois quem é do partido é, ou então procure outro lado partidário, independente. Ressalta que a menina 

que faz a matéria do jornal, colocou muito bem as palavras, pois o partido é forte, grande, está desunido, 

mas no momento que precisa, se une. Diz que quando se é oposição, é fácil falar, mas na hora de 

administrar se vê que não é assim as coisas tão fáceis. Cita que nenhum prefeito e vice levantam de 

manhã querendo que as máquinas quebrem, que as coisas deem errado, assim como os secretários não 

querem, só que é a realidade que se apresenta, pois lidam com pessoas, com máquinas, com condições 

climáticas e assim que as coisas funcionam. Diz que o fato é que todo governo traz ônus e tem que ser 

administrado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder 

de Partido, PP: Sobre a RS 377, torce para que nós consigamos juntar o maior número possível de 

pessoas. Acha que cada um deveria trazer dez pessoas. Ressalta que viu em uma reportagem que entre 

São Vicente e Cacequi, são 66 km e tem mais de mil buracos. Diz que ainda não se deu trabalho de 

contar, mas que aqui deve ter uns 130 ou 140. Então diz ser bem franco, pois acha que a nossa luta pela 

RS 377 é inglória, ou como diz o seu colega Alacir devemos trancar a mesma, ou então fazer como dizia 



0257 

 

o finado Viriato Amaral Batista do Carovi: “Temos que pegar nas armas, porque se não as coisas não 

dão certo”. Diz não acreditar que em pouco tempo seja resolvido o problema da RS 377, torce para estar 

errado, mas acha que ainda nós iremos ver trechos da mesma sendo patrolados para ficarem melhor do 

que estão, pois as coisas funcionam assim. Questiona seus colegas se os mesmos acham que irão 

deixar de arrumar uma estrada que tem cem, duzentos ou até mesmo trezentos mil eleitores, para 

arrumar uma que tem uma meia dúzia de eleitores. Diz que esta é a sua opinião, mas que estará lá lado 

a lado, junto com seus colegas, convocando as pessoas e, também, se for o caso de pegar nas armas 

também estarão lá lutando pela recuperação da nossa RS 377. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Deixa registrado e 

parabeniza a direção da escola Macedo Beltrão do Carovi pelo desfile no domingo. Diz respeitar muito a 

opinião dos seus colegas, e acha que nós vivemos em uma democracia e o que é dito tem que ser 

ouvido e da maneira que foi colocado, da questão sobre a Secretaria da Agricultura, parece que está um 

caos e em sua opinião discorda um pouco disso. Cita que tem um pouco de serviço atrasado, mas deixa 

registrado que neste ano foi feito mais de quatro mil e quinhentas toneladas de silagem, mais de mil e 

quinhentas toneladas de calcário espalhada, foi feito bastante plantio, bastante serviço de globe e grade 

e mesmo assim está atrasada. Diz que conseguiram recuperar um trator, e quer defender o secretário, 

registrar o empenho do prefeito e do vice-prefeito em arrumar esses maquinários. Diz que estão 

empenhados em resolver, só que precisa deixar registrado que não existe milagre e que este sistema de 

vários tipos de serviço, alguma coisa tem que fazer, pois não existe milagre. Fala que o seu colega Alacir 

foi secretário e sabe que havia serviço atrasado também. Diz que há tempos vem dizendo e uma das 

saídas seria repassar os maquinários para as associações, se vai dar certo não são sabedores, mas se 

tem que tentar de uma maneira correta, cobrando para tentar resolver este problema. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Diz que irá 

conversar com o secretário da Assistência Social, o João, para ver a parte legal disso e ver se a 

secretaria tem como comprar, de novo, esses pisos para a senhora Dinara, pois quem não pode ‘pagar o 

pato’ é ela. Parabeniza o presidente da AFUMCACI, na pessoa do Evando, pela organização e que não 

pode se fazer presente, mas sabe que os eventos lá estão nota 10. Coloca que daqui a pouco haverá 

jantar baile na Escola Julio Biasi e amanhã grande jantar baile no CTG Gumercindo Saraiva com o 

conjunto Os Mirins. Ressalta que já que estamos vivendo a Semana Farroupilha em todo o estado diz a 

todos os tradicionalistas de Capão do Cipó que incentivem seus filhos a participarem dos CTGs. Coloca 

que na Noite do Cordeiro houve bastante comentários que estava caro, mas ressalta que o CTG é uma 

entidade e que por um lado ela tem que visar lucros para se manter. Diz que tem coisas lá dentro que 

precisam ser consertadas e o CTG precisa do povo cipoense e, como seus colegas disseram, ainda é 

uma sociedade de família e para isso acontecer precisamos que o povo de Capão de Cipó prestigie seu 

CTG, se faça presente e colabore no que possa. E sobre a administração, diz que irá conversar com o 

seu Alcides, com o vice-prefeito e também irá conversar com o secretário de agricultura para trazer uma 

resposta para terça-feira que vem do por que esses tratores não estão consertados. E como disse o 

pessoal, a época do milho está passando e a agricultura tem pontos que tem dado certo. Não sabe 

quantas horas máquinas já foram feitas a mais, mas sabe que tem coisas que estão sendo corrigidas e 
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aos poucos as coisas vão se adequando. Fala que a Secretaria da Educação deu uma prova para nós, 

hoje, com a Tarde Cultural, onde será uma grande coisa para todos os anos. Fala que a Secretaria da 

Saúde está melhorando. Falou com o secretário de obras, hoje, sobre a parada de ônibus e o mesmo já 

passou para a Secretaria de Planejamento. Diz aos seus colegas vereadores que a parte deles tem que 

se fazer, tem que cobrar, fiscalizar e atender o povo, pois esta é a função do vereador. Deseja a todo o 

povo cipoense uma ótima Semana Farroupilha. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz que quando recebeu a secretaria, recebeu uma grade e 

uma globe, e quando entregou, entregou duas grades, quatro globe, duas plantadeiras. Diz que um Ford 

fundido do assentamento, motor, caixa, tudo vinte e dois mil gastaram e arrumou. Tem que arrumar, pois 

o povo precisa trabalhar e plantar, e o secretário tem que dar um jeito. Diz a sua colega Ana que não 

receberam nenhum trator fundido, nenhum foi feito motor, e até agora o que foi feito, foi o que avisou o 

secretário que o Serginho iria demolir o trator na estrada e demoliu, pois andou sem óleo na caixa e pifou 

até a bomba. Diz que avisava que ia acontecer e que na agricultura iria faltar trator. Diz que não está 

criticando e sim dizendo à realidade. Diz que pegou a maior estiagem do município, que até hoje dói e a 

maior enchente durante a Semana Farroupilha e assim mesmo nunca tinha um trator quebrado, alguns 

dias sim, mas do jeito que está agora, meses, nunca. Diz ao vice-prefeito que está colocando a realidade 

e se fizerem por localidade quando chegar aos últimos os primeiros estarão colhendo o milho. Achava 

que o vice-prefeito tinha uma varinha mágica na campanha política, para fazer o que dizia, e viu que não 

ia conseguir. Diz que esta varinha mágica, na realidade, não funciona, e que as coisas mudam. Diz que 

chegava ir para cima de trator quando não tinha gente, pois tinha pena do pequeno produtor, pois é um e 

sabia a realidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, 

Representante de Partido, PT: Fala sobre indicação que está colocando na Casa, que seja colocado ali 

na Nova Esperança uma academia popular a pedido da comunidade. Também, hoje, conversou com a 

secretária da saúde e ela lhe passou os dias que haverá dentista, e o Dr. Rodolfo irá atender nas terças-

feiras e quintas-feiras das 08h00min as 14h00min e das 15h00min as 17h00min, para que quem precise 

durante ao meio-dia haverá dentista e a Drª. Taciana estará nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-

feiras, também nesse horário. Sobre os pisos uma pessoa lhe perguntou o porquê foi à única que não 

comentou sobre os mesmos. Diz que não comentou, pois quem lhe conhece sabe da sua opinião, e acha 

que se foi aberta uma sindicância, a administração está ciente do acontecido. Sabe que irão tomar uma 

providência e tem certeza que não irão permitir que isto vá para debaixo do tapete. Crê e tem certeza 

que é uma administração transparente, seu Alcides e o seu Anselmo já nos provaram isso com outros 

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

Partido, PDT: Diz ao colega Alacir que quando começaram a administração, eram sabedores que só 

tínhamos cento e quarenta mil de todo o orçamento de 2013 e este ano que estão administrando é 

projetado pelo governo anterior. Fala que só tínhamos 8,94% de investimento, que é cento e sessenta 

mil, mais ou menos. Então, apesar deste maquinário que já arrumam, acha que o prefeito e vice-prefeito 

fizeram milagre e estão fazendo um milagre, pois em caixa praticamente zero e o orçamento para 2013 

era de 8,94% em investimento. Parabeniza o grande tradicionalista que está visitando o nosso município, 

Gaudério Missioneiro, passou por diversos locais no nosso município e parece que amanhã ira fazer 
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parte do almoço da AFUMCACI e, com cinco CDs gravados, é um cara que inspira o tradicionalismo, 

canta para o povo com coração. Então dá seus parabéns a ele, pela vontade de mostrar seu trabalho ao 

povo do Rio Grande do Sul. Sobre a Tarde Cultural diz que foi belíssima, não pode participar, mas ficou 

sabendo que foi muito bela. Parabeniza a Secretaria da Educação e a administração pública pela 

iniciativa. Sobre a chegada da Chama, no nome do coordenador da cavalgada 2013, seu Valdemir Pinto, 

agradece a todos os cavalarianos que conduziram a Chama até o nosso município e diz que ficou 

sentido que na chegada da mesma havia apenas dois vereadores representando todas as autoridades 

do nosso município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. 074/2013, da Secretaria de 

Assistência Social, solicitando empréstimo Plenário para reunião do projeto habitacional Minha Casa 

Minha Vida sub 50, a realizar-se às 13h30min do dia 25 de setembro de 2013. INDICAÇÃO 034/2013, da 

vereadora Ana Maria Lourenço ao prefeito municipal. OF. 172/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Projeto de Lei 062/2013. PROJETO DE LEI 062/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a receber imóvel urbano, como dação em pagamento de dívida ativa, e dá outras 

providências”. OF. CIRCULAR 06/2013, da ACAMVALE, convidando para audiência pública sobre a 

ERS 377, dia 11 de outubro de 2013, a partir das 13h30min, no CTG Gumercindo Saraiva. CONVITE, do 

Presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças, vereador Alacir Dessoe, para audiência pública 

sobre o PPA – Plano Plurianual 2014/2017, às 09h30min horas do dia 19 de setembro de 2013, na 

Câmara de Vereadores. CONVITE, da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da 

Assembleia Legislativa, para audiência pública sobre a pesca do dourado e do surubim, a realizar-se às 

09h00min horas do dia 26 de setembro de 2013, no Palácio Farroupilha. Após o senhor presidente 

convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 054/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre as condições e fixa os valores das diárias a serem pagas aos servidores e agentes políticos do 

município e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 055/2013, do Poder 

Executivo, que “Altera o artigo 38, da Lei Municipal nº 579, de 04 de abril de 2012 e dá outras 

providências”, sendo que o vereador Miguelangelo Serafini pediu vistas do projeto, para maiores 

esclarecimentos com a Secretaria da Fazenda, devido especulações sobre o mesmo. Após o senhor 

presidente coloca o pedido de vistas em votação, sendo aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 04 

(quatro) votos contra. 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”, sendo que o vereador Jairo Charão pediu vistas do 

projeto, por se tratar de funcionalismo, assim como o projeto de lei nº 055/2013, precisando de maiores 

esclarecimentos. Após o senhor presidente coloca o pedido de vistas em votação, sendo aprovado por 

05 (cinco) votos a favor e 04 (quatro) votos contra. 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”, aprovado por unanimidade. 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”, 

aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por 
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unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 

24/09/2013, 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, 17 de setembro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 


