
0271 

 

 

 

ATA N° 38 / 2013 (Ordinária) 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de outubro 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 37/2013, da Sessão 

Ordinária do dia 24/09/2013, 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 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com quatro minutos, pois 

cedeu um minuto ao vereador Jairo Charão. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Sobre os elogios ao Cristian, na sessão passada, de recebermos uma escola padrão, 

diz que esqueceu de agradecer a Secretaria de Educação que foi quem colocou no PAR, do MEC, e a 

todos os funcionários de lá. Diz que esse programa é a cada quatro anos, de 2010 a 2014 e recém esse 

ano que foi feito esse cadastro, sendo que isso é o que sustenta o banco de dados dos municípios. 

Parabeniza a Adelaide pela conquista e diz que a mesma lhe informou que foi adquirido cento e noventa 

conjuntos de classes para as salas de aula que estão em construção na escola Julio Biasi, e para a 

escola infantil, provisória, pois já estamos inscritos numa creche padrão, ela já conseguiu todo o 

mobiliário, sendo um gasto a menos para a administração, sobrando para as demais secretarias, em 

especial a de Obras, pois lhe pediram que falasse com o secretário para que olhasse a estrada do 

Rincão dos Vargas, onde passa o transporte escolar, passou por lá e está feio. Sabe que amanhã 

estarão indo para outro trecho, mas que não passe da semana que vem, pois já chega a 377 que está 

um caos. Convida toda a população para que venha na audiência pública dia 11 de outubro, no CTG, 

reivindicando os nossos direitos. Sabe que o governo está mal de finanças, mas enquanto as pessoas 

que utilizam a estrada não fizerem um manifesto, significa que estão gostando do jeito que está, o que 

não é verdade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Tiveram reunião com a Secretaria da 

Fazenda, sobre as metas fiscais do 2º quadrimestre de 2013, onde o secretário colocou o que foi feito e 

o que está por ser feito. Diz que teremos perdas de FPM e ICM, porém não faltarão recursos, mas não 

teremos para investimento. Diz que os agentes de saúde lhe disseram que não receberam os cento e 

cinquenta reais na folha de setembro, que foi dito na sessão, para ajuda de custo. Sobre terem falado na 

terça passada do projeto da FUNASA ter ficado engavetado, diz achar que não, pois no dia que o ex-

prefeito Froner passou o cargo para o Meneghini ele colocou a ele que tinha sete milhões de reais em 

convênio, era só ir atrás, inclusive já vieram projetos de outros convênios assinados. Cita que tudo isso é 

uma continuação e fica contente quando se dá sequência. Sobre a doblô também foi projeto antigo e o 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 

 



0272 

 

Meneghini assinou e veio. Diz que hoje está entrando projeto que irão dar parecer verbal, e que podiam 

esperar, mas como querem ajudar a administração irão votar, pois é para uma ambulância para a saúde. 

Explica que no passado o vereador Erico Rosado se retirava da sala para não dar parecer. Só diz isso 

para lembrarem como eram as coisas e para dizer que são parceiros dessa administração. Ressalta que 

até 31/12/2016 irá ajudar, mas que não arreda o pé de nada do que diz e vai até o fim no que fala. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Dá condolências a família da dona Fátima, uma perda, 

momento de dor e tristeza para a família e amigos. Diz que foi um momento de reflexão para Capão do 

Cipó, pois mobilizou todo o município para torcer e pensar, mas Deus quis assim. Parabeniza os idosos 

pelo seu dia, e diz que aquelas rugas que, às vezes, não queremos, são sinais de experiência, de luta, 

vencedores e, muitas vezes, mal interpretados e não são reconhecidos depois de uma vida de trabalho e 

de luta e são discriminados, infelizmente. Pede que Deus abençoe a cada um e que possamos ouvi-los 

nas suas experiências, nos seus contos, pois foram vencedores e devemos seguir os seus exemplos. 

Pede que a juventude pare e reflita tudo isso. Parabeniza os colegas vereadores, pois hoje é o Dia do 

vereador. Diz ao colega Rodolfo que está na hora de fazer a visita ao Instituto Farroupilha e ver a 

possibilidade de trazer para cá, sendo mais uma oportunidade de emprego e de cursos. Diz que esteve 

falando com o prefeito e ele falou que tem uma área de três hectares que pode ser instalada aqui. A 

pedido do secretário de Agricultura avisa que a partir de quinta-feira o trator irá trabalhar na sede e ao 

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

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Em nome da bancada e demais vereadores, 

comunidade, dá pêsames a família do Maurão, e pede moção de pesar pela perda da amiga de todos, 

muito bem quista, mas a vida é assim, e, infelizmente, ela faleceu. Deixa abraço aos colegas vereadores 

da bancada e da situação, pelo Dia do Vereador. Parabeniza os idosos pelo seu dia. Pede a Secretaria 

de Obras que arrume a estrada do seu Milton Smaniotto, com patrolamento e cascalhamento, pois está 

em péssimas condições e doaram as pedras. Diz que está chegando a época de colheita e temos o 

transporte escolar, também. Pede que na sucessão do finado Laudelino seja feito um bueiro, que seu 

Eberon está esperando e o secretário disse que iria fazer. Sobre a agricultura, que as pessoas cobram e 

o colega Ibanez cobrava no passado, pois estão para defender os cipoenses, diz que a dona Maria, do 

Rincão dos Palharini, está a quarenta e seis dias esperando pelo serviço de meia hora e ainda não foi 

feito. Diz que o seu Odilonzinho, seu Miguel e seu adão estão esperando para plantar a rama. Pede que 

o vice-prefeito, que se faz presente, providencie e faz todo esse trajeto do colega Ibanez Garcia. Fala 

que a bancada está à disposição para ajudar a comunidade e irão dar parecer verbal, pois quem ganha é 

a comunidade, mas ressalta que no passado, simplesmente, não davam parecer verbal. Sobre o projeto 

de devolução de quatro mil reais, irão dar verbal, também, pois é de interesse do povo. Sobre os cento e 

cinquenta reais de ajuda de custo aos agentes de saúde, que foi falado na rádio que iria ser pago, eles 

estão reclamando que não foi pago no mês de setembro e estão precisando. 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. Deseja sucesso 

aos vereadores na sua caminhada, e que Deus ilumine a cada um e façam o melhor para quem confiou e 
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colocou aqui, que é o povo. Deseja saúde e paz na data de hoje. Será breve, pois lhe foi incumbido falar 

num assunto,a pedido do senhor Renato Bender. Diz que nenhum secretário, que passou pela Secretaria 

da Saúde, é melhor que o outro, pois todos fizeram um belo trabalho, independente de lado, pelo bem do 

Capão do Cipó. Ressalta que o que se faz no Capão do Cipó, em relação à saúde, não se faz em 

nenhum lugar do estado do Rio Grande do Sul, como disse a secretária Adriana Weidmann. Diz que o 

Renato é uma pessoa íntegra e se sentiu lesado aqui na Tribuna, e pediu para usar da palavra, o que 

não autorizou, pois seria injusto com as demais pessoas que pediram e não deixou, abrir essa exceção, 

mas disse ao secretário que iria falar o que lhe pediu. Diz que o secretário pediu para avisar que se 

houve alguma injustiça quando saiu para colher as lavouras, o prefeito autorizou. Diz que ligou para o 

secretário a meia-noite, ou até de madrugada, e o mesmo atendia no horário de descanso, e não era 

remunerado. Cita que uma família do Carovi pediu para agradecer ao Renato, pois salvou a vida de sua 

filha procurando atendimento fora de horário. Cita ser injusto falar nele pelo trabalho e dedicação dele, 

uma pessoa íntegra e honesta, a qual põe a mão no fogo. Sabe que no passado, quando o Renato foi 

candidato, os próprios companheiros não subiram no palanque, foram contra ele e ele deu a cara a tapa 

no Partido Progressista. Tem orgulho de ser amigo de Renato Bender. Parabeniza o Meneghini e o 

Anselmo pelo sorteio das casas populares, onde todos ficaram felizes e na oportunidade foi dito que a 

obra seja feita com material decente e fiscalizada, pois as que foram feitas na administração passada até 

a câmara dará dinheiro para reformar as casas. Se alguém recebeu as casas, diz que o dinheiro foi para 

o ralo. 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 seis minutos, pois a vereadora 

Regina Weidmann lhe cedeu um minuto. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e 

ouvintes da 87.9. Com tristeza inicia se associando a moção de pesar aos familiares do Maurão, que 

perdeu sua esposa, pessoa muito querida por todos. Parabeniza os vendedores, pois hoje é o Dia do 

Vendedor, e para o crescimento de uma cidade, precisamos de vendedores, e de compradores. 

Parabeniza a todos os vendedores que investem no Capão do Cipó e aos que vierem investir. 

Parabeniza os colegas pelo Dia do Vereador, e demais amigos vereadores da região. Diz que hoje é o 

Dia Internacional do Idoso, e pede a Deus que ilumine a todos e que temos aproximadamente quinze 

milhões de idosos e até o ano de 2050 irá triplicar. Diz que a população está envelhecendo, e Deus 

queira que com saúde. Diz que o assunto dos pisos ainda não está encerrado, tem a sindicância em 

aberto, mas que está em mãos com a cópia da nota dos pisos, compradas com recursos do prefeito e do 

vice-prefeito para doar a pessoa que precisa dos pisos. Diz que seria bom se a outra administração 

tivesse feito isso com relação aquele rolo de lona de estufa, que sumiu. Quer saber onde está aquele 

rolo de lona, pois deixaram as pessoas esperando e não receberam, e o Serginho, quando assumiu de 

secretário, disse que não foi ele. Pede que o secretário da época conte a história do rolo. Sobre a 

audiência pede que a comunidade compareça no CTG. Diz que se fala em tapa-buraco para os próximos 

dias e recapeamento, o que não sabe se é verdade ou é para desmobilizar a câmara e os vereadores e 

autoridades da região que estão imbuídos em uma forma da 377 ser recuperada.  Diz que não irão 

desistir e se tiver que trancar, será trancada. Diz que o secretário da fazenda pediu para convidar para a 

audiência da LDO, dia 8 de outubro, as 10h00min. Diz ao colega Diego que a estrada do Smaniotto será 
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arrumada amanhã, e que o colega já devia estar sabendo quando pediu, pois passa lá na prefeitura. Diz 

que irão dar parecer verbal, hoje, pois o município precisa, só que na administração passada era tudo 

em cima da hora os projetos, e faziam verbal, é só pegar as atas para ver e terem certeza do que fala. 

Está chateado com as declarações feitas na Tribuna com relação ao amigo e colega Renato Bender, e 

que o mesmo, quando passou por problemas difíceis de saúde, foi a Santa Maria lhe ajudar, mesmo 

sendo adversário político. Diz que na hora mais difícil esteve lá ajudando, e é uma pena citar o nome de 

Renato Bender na Tribuna. 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, 

da Real, representante da torcida do Internacional. Sobre a 4ª Expocipó, que acontece de 20 a 23 de 

fevereiro de 2013, diz que foi convidado pela Presidente da Comissão, Adriana, para fazer parte da 

comissão de divulgação, a qual aceitou, pois na 2ª Expocipó já fez esse trabalho. Diz que tiveram em 

duas rádios divulgando o que é e o que se espera da 4ª Expocipó, onde na rádio Verdes Pampas o 

colega Ibanez esteve junto, das 12h00min às 13h00min e lá foram questionados , na primeira parte, 

sobre o andamento da administração municipal e na segunda parte sobre a feira. Cita que é uma feira 

comercial, cultural, de serviços, artesanato, tecnologias e esse ano estão com preocupação maior com a 

agricultura familiar que faltou essa atenção, não que falhasse, mas a cada edição se completa. Esse ano 

farão canteiros experimentais, e na 5ª edição será melhor, ainda, o que é natural. Diz que é como a 

história dos bambus, que o crescimento é para cima, assim é a nossa feira. Diz que estão com toda a 

área de lanches vendidos, metade ou mais da área de maquinários, e passando da metade dos stands já 

comercializados. Diz que havia uma preocupação da bancada sobre se pensar primeiro, nas pessoas do 

Capão do Cipó com relação à feira e não só com os convidados. Sabe que são oposição, mas que são 

responsáveis, e é importante saber que extrapolou os limites do nosso município, e esse é o objetivo, 

além de entreter o nosso povo é fazer com que os de fora venham ver nosso município. Diz que a 

mudança de data ficou melhor, e que as pessoas que vierem visitar, talvez, se interessem em investir 

aqui, e podemos sonhar com o nosso distrito industrial. Cita que o objetivo da feira é mostrar o Capão do 

Cipó para a região e entreter nosso povo daqui nesses dias e mostrar que somos capazes de conduzir 

uma feira desse porte. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI 

(PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Deixa pesar a família da amiga 

Fátima, que Deus de conforto a todos e ela, certamente, está no reino dos céus. Ressalta que a mesma 

fará muita falta aos amigos e familiares. Reforça ao secretário de Obras o pedido da colega Regina, de 

patrolamento da estrada da Granja Real até as 4 bocas, que, segundo o Joãozinho, está precária até o 

Rincão dos Vargas. Diz ao secretário do Meio Ambiente, que se faz presente, que gostaria de saber por 

que o rapaz que entrega a conta de água, está fazendo isso á noite, pois aconteceu na terça passada, 

sua filha presenciou a entrega na sua loja. Não sabe se é falta de pessoal, de tempo ou é para fazer hora 

extra. Diz que está faltando medicamento no Posto de Saúde, pois ontem conversou com uma vizinha 

sua que a nãos toma esse medicamento e não conseguiu. Diz ao vice, que está presente, que se quiser 

lhe passa o nome da senhora, e não foi só para ela que faltou medicamento. Falou com a secretária 

Adriana, na audiência, para aproveitar o Outubro Rosa e fazer uma campanha de doadores em Santiago, 

afinal nós dependemos do hospital de Santiago, e a secretária lhe disse que não tem carro nem dinheiro. 
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Ressalta que a secretária afirmou isso, ontem na audiência, o que diz ser preocupante, pois recém 

estamos em início de outubro e não tem dinheiro nem para fazer uma campanha. Diz que não é doadora 

na carteira, mas que pode doar, sim. Sobre os alunos do terceiro ano do Carovi, que ainda não 

receberam o boletim, falou com a diretora Rita e com a secretária Janete e ambas disseram que estão 

disponíveis na secretaria e que o atraso foi devido a automação. Diz ao vereador Jairo que é o que mais 

sabe dos dias dos Santos, que hoje é o Dia do Vereador e não sabia que é o Dia do Vendedor, e como 

vendedora faz um apelo para que comprem no comércio local, pois além dos vendedores, precisamos de 

compradores. Sobre o Dia do Vereador, diz aos colegas que honrem a cadeira e lembrem-se do 

juramento feito de sempre falar a verdade e trabalhar pelo povo. Sobre o trabalho do prefeito, vice-

prefeito, secretários e vereadores diz que quem avalia é o povo. Diz que presenciou a ligação que o 

colega Diego recebeu sobre a estrada do Smaniotto, pois foi dentro de sua loja. Agradece e devolve a 

palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Associa-se aos votos de pesar aos familiares da 

Fátima, pessoa trabalhadora, mas foi uma fatalidade da vida. Pede que Deus a tenha. Fala sobre a 

estrutura de governo, como se portam as coisas, como acontecem e a forma como agem. Nessa linha 

diz que ninguém faz nada sozinho, é tudo uma equipe. Reitera as palavras da colega Regina, para 

parabenizar a Adelaide Alcântara, pessoa que ficou no anonimato, mas desempenha um grande trabalho 

na Secretaria de Educação, que está pensando no município para daqui vários anos, junto com sua 

equipe. Diz que o programa PAR estava desativado e numa viagem do prefeito a Brasília conversou e 

informou a secretária e ela, com sua equipe, colocou em dia a situação e vieram ônibus e melhorias para 

o município. Nessa linha diz que assim estão as demais secretarias estão fazendo trabalho em equipe e 

desempenhando um excelente papel onde a comunidade saia ganhando. Sobre o que a colega Marilene 

disse de falar a verdade, sempre diz a verdade e para parar com a questão de um fez ou outro fez, e por 

ter sido comentado na Tribuna do programa Dissemina, da doblô, a verdade é que a administração 

anterior havia perdido o projeto e, se caso duvidarem, trará o e-mail recebido do secretário do estado 

dando prazo de quarenta e oito horas para refazer a documentação e enviar. Não sabe o que aconteceu, 

se foi esquecimento ou displicência.  Tem como comprovar que o projeto foi perdido. Diz que, hoje, 

temos uma viatura que não só servirá para os produtores de gado leiteiro, mas para os pecuaristas 

inseminarem as vacas de gado de corte. Diz que é um trabalho de longo tempo para melhorar a 

qualidade genética do município. Sobre as reuniões que acontecem no ginásio, diz que é um trabalho 

anônimo, pois foi arrumado o ginásio para que não fosse interditado nenhum evento, com laudo dos 

Bombeiros e não é divulgado. Diz isso, pois é importante que a comunidade saiba que estão 

empenhados num Capão do Cipó melhor. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Em conversa com o secretário do meio ambiente coloca que o 

mesmo lhe passou que amanhã haverá uma palestra na Escola Macedo Beltrão sobre o aquecimento 

global para os três turnos, manhã, tarde e noite. Ressalta que a secretaria está fazendo sua parte, os 

vereadores e as famílias em casa também. Sobre a Audiência Pública que aconteceu ontem, coloca que 

não pode fazer-se presente devido à entrega de notas da Escola Júlio Biasi no mesmo horário. Coloca 

que havia combinado com seu marido para que ele pegasse as notas e assim poderia vir na Audiência, 
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mas como não choveu seu marido teve que ir trabalhar. Ressalta que muitas mães se fizeram presentes 

e o Conselho Tutelar também, o qual explicou seu papel na nossa sociedade, onde que é muito 

importante, diz achar que não havia muito problema no município, mas coloca que há muito serviço e 

como mães de alunos e como vereadores têm que incentivar sempre o Conselho Tutelar. Diz que na 

reunião as gurias deram uma explicação excelente sobre seu papel, coloca que sempre tem que ter 

disponível um carro, pois para isso não tem hora nem dia. Diz achar muito interessante a participação 

das mães na entrega de notas e cada vez mais tem que se dar atenção aos filhos que são o futuro de 

Capão do Cipó. Para encerrar o assunto de que assinou ou não, que ficou engavetado ou não, diz que a 

única coisa que falou foi que o ex-prefeito Froner não assinou no mês de outubro, novembro e nem de 

dezembro aquele recurso, sabe que o município de Capão do Cipó saiu ganhando, mas a única coisa 

que comentou foi que ele não assinou aqueles três meses e depois foi levado na casa dele para que 

fosse assinado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de 

Bancada, PP: Deseja seus pêsames a família do seu Mauro, uma tragédia, e todos os vereadores estão 

desejando seus pêsames. Diz que no dia que a sua família mandar blog para lerem na rádio podem lhe 

chamar e lhe desaforar, dizendo que os vereadores só fazem baixaria. Ressalta que o dia que uma filha 

sua fizer isso, falando mal de vereador pode chegar a qualquer lugar e lhe desaforar. Diz que o Renato 

sabe o porquê falou isso. Fala que aqui mesmo, há poucos dias, foi dito que o Renato não foi o melhor 

secretário. Diz que votou no mesmo quando foi candidato a vice-prefeito, fez campanha por ele de casa 

em casa, mas sabe o porquê falou, pois saiu coisa falando mal de vereador e não foi da sua família que 

saiu isso. Deixa bem claro que ele foi um companheiro, um candidato e trabalhou pelo mesmo na 

campanha, o pessoal não o conhecia no assentamento e foi de casa em casa junto com ele. Repete 

novamente que o dia que alguma filha sua falar mal de vereador, seja qual for, pode lhe desaforar. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de 

Partido, PT: Parabeniza o vice-prefeito Anselmo pelo programa informativo de sábado. Lê o cronograma 

da campanha do outubro rosa: dia 02 no Assentamento Nova Esperança as 14hr00min, dia 03 no Carovi 

as 14hr00min, dia 08 no Assentamento Sepé Tiarajú as 14hr00min, dia 09 no Inhacapetum as 13hr30min 

e no Progresso as 15hr30min, no dia 10 Tunas as 13hr30min e Palmeiros as 15hr30min, dia 15 no 

Assentamento 14 de Julho as 14hr00, dia 16 em Areias as 14hr00min, dia 17 no Entre Rios as 

14hr00min,dia 22 no Assentamento Santa Rita as 14hr00min, dia 23 no Rincão dos Vargas as 

13hr00min, dia 24 Passo do Tibúrcio e Areieiros as 14hr00min. Parabeniza a Adelaide, viu o esforço que 

ela tem feito juntamente com a secretaria do Christian e com todos. Diz que a escola que está vindo 

mostra o grande trabalho que vem sendo feito e acha que é desta forma que se mostra o trabalho, 

trazendo as coisas para o município, correndo atrás e buscando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz a todos os colegas do PIM e 

Agentes de Saúde que agora irão ter um reconhecimento pelo seu trabalho com uma ajuda de custo de 

cento e cinquenta reais, se não foi possível pagar este mês diz que todos estão sabendo que a partir do 

próximo mês irá vir e não será mais tirado e certamente corrigido anualmente. Diz que a próxima vítima 

pelo que entendeu é o Juliano que esta fazendo seu trabalho entregando as contas de água, mas diz 

que certamente durante seu expediente tem outros afazeres, pois acompanha o pessoal do DEMAC, 
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então ele esta fazendo na hora que pode o trabalho que sempre fez, então acha que ele pode ser a 

próxima vítima. Diz também que continua no nosso município aquele hábito maldoso de matar cães 

dentro do pátio das pessoas, que tem alguém colocando veneno, espera se conscientizem e  que as 

autoridades competentes comecem a investigar. Diz para que não atirem veneno dentro do pátio, pois 

pode uma criança pegar. Diz ao secretário do meio ambiente que entre em contato com a URI que o 

pessoal esta fazendo em Santiago vacinação de cães e gatos, e que podemos contatar com eles para 

que venham fazer este trabalho em Capão do Cipó, em uma determinada data sendo que o custo da 

vacina é de apenas quatro reais por animal. Diz ao vice-prefeito que é pouco seu tempo na rádio para 

divulgar tudo o que está acontecendo na administração. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Diz ao colega Alacir para irem procurar 

as vítimas do Jairo Charão no ano passado, um era o Meneghini, batia no Meneghini no seu Alacir, 

sempre tinha suas vítimas, é só procurar nas atas, o seu Camargo, o açude do seu Arnaldo, dessecada 

de terrenos, esse era o seu trabalho. Fala que é bom olhar e botar o dedo na moleira, como dizia sua 

finada mãe. Diz ao vice-prefeito que estão faltando umas cargas de pedra na entrada do Rincão dos 

Mamoneiros, hoje deu uma carona para o seu João e realmente tem que colocar. Coloca que lhe 

perguntaram no programa do Serginho e também juntamente com o seu colega Ibanez em Santiago qual 

seria a maior conquista da 4ª Expocipó, onde respondeu que seria aproveitar a vinda de todos os 

prefeitos e vereadores que estarão aqui para trazer a reitoria do Instituto Federal Farroupilha para 

conhecer o potencial de Capão do Cipó. Diz que está seria a maior conquista para Capão do Cipó. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder 

de Partido, PMDB: Seguindo na linha de estrutura de governo que havia falado antes, ressalta 

justamente o trabalho dos outros secretários, onde se vê um bom trabalho na saúde, o pessoal contente, 

pessoal da secretaria da fazenda com o Pinheiro, com as contas em dia, secretaria do meio ambiente 

trabalhando, secretaria da administração onde se vê o ex-vereador e  agora secretário Érico Rosado 

empenhado e preocupado. Diz que temos uma estrutura organizada, uma estrutura pensando realmente 

no município. Coloca que na semana passada, em conversa com o prefeito de Bossoroca e comentando 

sobre o programa de calcário, o mesmo lhe falou que em Bossoroca a recém irão partir para a licitação 

do calcário e irá sair de custo para o produtor cinquenta e cinco reais, coloca que aqui  saiu trinta e três 

reais. Na prefeitura de Unistalda diz que não estão sabendo como operar o programa, na prefeitura de 

São Miguel das Missões parece que devolveram dinheiro, fala que isto é uma coisa que lhe deixou 

contente em saber que o município de Capão do Cipó nos próximos dias irá encerrar este programa, 

mesmo com todas as dificuldades. Ressalta que já se tem mais de 80% do calcário  depositado nas 

comunidades e espera que dentro de no máximo vinte dias consigam encerrar este programa. Ressalta 

que foram cem pessoas beneficiadas e fala em trabalhar para que no próximo ano se consiga para mais 

gente, diz que este é o objetivo, está é a linha de trabalho e é assim que irão seguir. Agradece e devolve 

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

correspondências recebidas: OF. S/Nº, da Secretaria de Administração, solicitando empréstimo da 

Câmara de Vereadores, dia 17 de outubro, para seleção de jovens reservistas que se alistaram esse ano 

na Junta Militar 257 e para cerimônia de entrega de CDI – Certificado de Dispensa de Incorporação. OF. 
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GAB. Nº 179/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Leis do nº 689/2013 ao nº 691/2013. OF. Nº 

180/2013, da Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 064/2013. PROJETO DE LEI 

064/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial no orçamento do exercício de 2013”. OF. 098/2013, da Secretaria da Fazenda, solicitando 

empréstimo do Plenário e convidando para Audiência Pública da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2014, em conjunto com a Câmara de Vereadores, às 10h00min do dia 08 de outubro 

de 2013. MOÇÃO 019/2013, dos vereadores aos familiares de Fátima Laurentina da Silva. 

REQUERIMENTO, de urgência especial, da Líder de Governo, sobre o Projeto de Lei 063/2013. 

REQUERIMENTO, de urgência especial, da Líder de Governo, sobre o Projeto de Lei 064/2013. 

MENSAGEM, da Câmara de Vereadores, em homenagem aos vereadores pelo Dia do Vereador, 

comemorado em 1º de outubro. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 

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”, aprovado por 

unanimidade. Após o senhor presidente coloca em votação o Requerimento, da Líder de Governo, 

solicitando que o Projeto de Lei 063/2013, vá à votação na sessão de hoje, sendo aprovado por 

unanimidade. Após o senhor presidente solicita aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e 

da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal sobre o Projeto de Lei 063/2013 ir à 

votação na sessão de hoje, sendo que todos foram favoráveis. Após o senhor presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 063/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”, aprovado por 

unanimidade. Após o senhor presidente coloca em votação o Requerimento, da Líder de Governo, 

solicitando que o Projeto de Lei 064/2013, vá à votação na sessão de hoje, sendo aprovado por 

unanimidade. Após o senhor presidente solicita aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e 

da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal sobre o Projeto de Lei 064/2013 ir à 

votação na sessão de hoje, sendo que todos foram favoráveis. Após o senhor presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 064/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”, aprovado por 

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

08/10/2013, 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, 1º de outubro de 2013. 

 


