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ATA N° 40 / 2013 (Ordinária) 

Aos 15 (quinze) dias 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 39/2013, da Sessão Ordinária do dia 08/10/2013, 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 ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): A vereadora 

fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto ao vereador Jairo Charão. Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Fala um pouco sobre a sua viagem a Porto Alegre juntamente com a 

funcionária da Câmara, Gisele. Coloca que lá participou de um curso onde tal foi muito produtivo e 

muito bom, pois participando pode-se conhecer um pouco mais sobre as leis e o que é legislar no 

município. Ressalta que no intervalo do curso como já havia falado em outras sessões, marcou uma 

audiência no DAER, no dia 09, com o deputado Nelsinho Metalúrgico juntamente com o diretor Molina 

e também a superintendente de estatuto e projetos a engenheira Luciana Azevedo os quais lhe 

passaram a situação que se encontrava a 377 e também que estão esperando uma confirmação do 

Ministério Público para que possam fazer o trabalho que não foi feito. Ressalta que hoje tem que se 

fazer praticamente toda ela novamente, pois só um tapa-buraco não adianta mais, tem que ser feito 

todo um trabalho novamente para que depois seja colocada esta massa asfáltica e para isso precisam 

de um ok do Ministério Público, pois o projeto se encontra na justiça e no estado não pode ser feito 

um trabalho que já foi dado como feito, pois com certeza será apontado pelo Ministério Público. Diz 

então que eles estão fazendo um acordo com o Ministério e lhe garantiu o engenheiro, 

superintendente diretor do DAER, que até dezembro começa as obras na RSC 377 e crê que será 

isso mesmo, pois na audiência pública o representante do governo o Jerri estava ali e nos passou 

exatamente o que ouviu do diretor e da superintendente. Diz que comentou com eles sobre a 

audiência que iria acontecer na sexta-feira e eles lhe disseram que para eles isso é ótimo e que se 

puder se fazer mais manifestações a respeito da RSC 377 para o governo é bom, pois assim mobiliza 

o Ministério Público também é uma justificativa para o governo e para o DAER junto ao Ministério. Diz 

que está reunião foi bastante produtiva e veio dali satisfeita e espera que em dezembro seja dado 

início as obras e se não for com certeza voltarão lá e irão fazer manifestações e com certeza irão 

conseguir a tão esperada 377 do jeito que tem que ser. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 

87.9. Em nome da sua bancada e em nome dos vereadores agradece a ACAMVALE que na última 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 

 



0287 

 

sexta-feira fizeram Audiência no CTG para rebater sobre a nossa 377. Coloca que lá se fizeram 

presentes prefeitos da região, vereadores, representantes do DAER, do governo. Diz achar que essa 

nossa RS 377 vêm sendo “empurrada com a barriga” há muito tempo e até agora nós estamos neste 

estado. Torce para que realmente façam nem que seja um tapa-buraco ou irão ver se nas próximas 

eleições se irão continuar fazendo tapa-buraco ou irão fazer um novo asfalto para os cipoenses e 

região. Agradece a todos que se fizeram presentes e também em nome da sua bancada do PP 

agradece seus deputados que realmente quando é de interesse da comunidade comparecem.  Diz 

terem ficado triste pelos outros deputados que não vieram, mas coloca que todos receberam um 

convite. Fala que queriam mais força e quanto mais foice mais roçada. Então, realmente, diz que isto 

não é só porque estão em época de eleição, pois quando é de interesse de todos têm que “pegar 

parelho” independente de partido. Pede para que seja arrumada a estrada do Camaquã que desce ao 

Carovi, pois está ruim e os motoristas estão reclamando. Hoje em nome do senhor Francisco do 

Passo do Tibúrcio agradece a todos que ajudaram no momento difícil do falecimento do pai do 

mesmo, convida comunidade para amanhã terço as 15h00min no cemitério municipal. Deixa seu voto 

de pesar a toda a família de José Souto, pessoa simples que sempre recepcionava bem quem lá 

chegava a sua casa. Hoje dia 15 de outubro em nome do seu colega Rodolfo, deixa um abraço a 

todos os professores e professoras do nosso município. Hoje de manhã coloca que arrumaram a água 

do Passo da Areia, mas que domingo, segunda-feira e até hoje de manhã estavam sem água. Diz que 

se tem que tomar uma providência sobre aquela rede, rede que foi feita na gestão passada, mas que 

agora não é mais o Froner que está no governo e as coisas tem que tocar para frente e ver o que está 

acontecendo. 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. Em nome de todos seus colegas pede para que seja feito uma moção de pesar 

aos familiares do Zequinha que veio a falecer tão rapidamente e também pede uma moção de pesar 

ao seu Domingos, popular Didi, pela perda de seu filho em Porto Alegre, algo inesperado. Agradece, 

primeiramente, a atitude do prefeito Meneghini pela recepção que fez para os deputados. Ressalta 

que todos os partidos foram convidados para a audiência pública, tinha mais de 30 deputados 

convidados, mas se fizeram presentes os deputados Luis Carlos Heinze, Afonso Hamm, Ernani Polo, 

Frederico Antunes e que os deputados Alceu Moreira e Valdeci mandaram representantes, porém não 

se fizeram presentes, mas acha que isto é de interesse deles, pois à hora de buscar os votos tem que 

dar a cara para bater. Coloca que ontem havia uma carreta perto do antigo Laurindo quase virada 

com mais de quinze veículos zero, não tombou, pois o motorista parou e conseguiu retirar os veículos. 

Ressalta que é triste ver está situação. Agradece novamente Meneghini pela recepção que fez aos 

deputados, independente de cor partidária, por isso elogia o mesmo que estava lá atendendo feliz e 

pedindo apoio, ganhou um trator do Afonso, que irá mandar aquela emenda que deixaram voltar dos 

cem mil reais, irá empenhar para uma patrulha agrícola para o próximo ano. Diz que o mesmo lhe 

prometeu que no ano que vem Capão do Cipó irá ganhar cem mil reais para a patrulha agrícola. 

Agradece Nezito Reis pela cedência da sua casa e Dilamar que ajudou a assar a carne. Agradece a 

todos que ajudaram: o Jossel, o Marcio Manente, a Micheli Nascimento, a Lucia e agradece também 
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as funcionárias da Casa que foram incansáveis e estavam lá recepcionando e fazendo a lista de 

chamada na portaria do CTG Gumercindo Saraiva.  Agradece o diretor da rádio, Roberto, onde foi 

incansável na divulgação deste grande evento e também o locutor Serginho Nunes que muito serviu, 

onde ligou para todas as emissoras, todos os jornais, todas as rádios e se não fosse o mesmo o 

evento não teria sido do jeito que foi. Parabeniza então o Serginho pelo apoio que teve e também a 

ACAMVALE que é parceira e divulgou os trabalhos, graças a ACAMVALE este grande evento 

aconteceu em Capão do Cipó. Agradece também o Elizandro que veio na Casa para trocar as 

lâmpadas e arrumar o suporte onde as bandeiras hoje estão iluminadas como a lei manda e como o 

Dr. Felipe havia sugerido em 2010, porém não foi feito e agora foi. Diz ter ficado triste pelas palavras 

do Batista quando o mesmo disse que era uma ‘historinha’, pois acha que não é uma historinha e sim 

uma história triste de ser vista e contada. Diz que se tiver a oportunidade de fazer uma audiência ao 

governo do estado, irá falar para ele que o mesmo está muito mal representando, pois foi muito infeliz 

dizendo que foi uma historinha dentro do evento que foi. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa.   VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

O vereador fica com sete minutos, pois as vereadoras Regina Weidmann e Ana Maria Lourenço 

lhe cederam um minuto, cada. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes 

da 87.9. Inicia homenageando os professores do município pelo seu dia, onde são eles que educam 

nossos filhos. Ressalta que a educação vem de casa, mas a escola é um complemento na educação. 

Pede com tristeza moção de pesar ao seu José Souto, do Rincão dos Palharine, que faleceu na última 

quinta-feira e também pede moção de pesar aos familiares de Gilberto Ramos, filho do senhor 

Domingos Ramos, onde o mesmo deixou sua esposa e dois filhos aos 44 anos de idade. Coloca que 

seu Domingos lhe pediu que fizesse um agradecimento para o nosso vice-prefeito, ao motorista 

Caetano e a todos aqueles que se solidarizaram pelos momentos difíceis que está passando. Pede 

moção de pesar aos familiares do senhor Altivo Paiva Gomes, pai do presidente do CMD, seu Adão, 

que partiu no último dia 10.  Pede ao Executivo para que estude a possibilidade de estender a bolsa-

auxílio que existe no município para ajudar estudantes, que seja destinado aos filhos de funcionários 

que por mais que estejam estudando em outra cidade suas famílias estão aqui trabalhando para o 

município. Ressalta que isto seria de suma importância e que se os mesmos estão em outras cidades 

é porque necessitam ou conseguiram uma vaga de estudo em outra escola. Pede também que a 

Secretaria de Obras providencie um aterramento no passeio em frente à Escola Macedo Beltrão do 

Nascimento, diz ter um espaço grande entre a tela da escola e o cordão do asfalto e que neste 

espaço seja preenchido com grama ou com flores, até mesmo com a ajuda dos alunos assim 

embelezando a frente da mesma visto que ali está saindo um ginásio novo. Pede também que a 

prefeitura, através da Secretaria de Obras, reponha uma lâmpada na frente da oficina do seu Cailir 

que está estragada há algum tempo e também no seguimento da Rua Oneron Garcia que está situada 

a oficina do mesmo. Diz haver apenas uma lâmpada que ilumina aquele trajeto que vai para a casa do 

seu colega Virgílio diz que seria de suma importância que aquela lâmpada fosse trocada. Pede 

também que seja retirada aquela parada de ônibus na esquina de Tunas e que hoje está sem uso, 

que a mesma seja retirada e seja colocada atrás da Alice Cardinal, na via do asfalto, que ali a mesma 
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será ocupada. Sobre a audiência pública diz, primeiramente, que o pré-candidato a deputado estadual 

pelo PDT, Eduardo Loureiro, esteve presente no almoço e deu entrevista para a Cipoense, mas não 

pode se fazer presente no evento, pois tinha horário marcado em Porto Alegre, e que o deputado 

Gerson Burmann, que também era convidado, mas não pode se fazer presente devido lançamento 

ExpoIjuí. Diz que os mesmos sabem das dificuldades da nossa RS 377 e estão sempre ajudando. Diz 

pensar que na hora que o povo foi para o microfone e que começou os debates, questiona quem 

ainda estava ali. Diz que falaram para si mesmo, pois as autoridades foram embora e ficou apenas o 

cara do DAER. Diz achar que isto é um desrespeito, pois foi feito um evento grande e no momento “H” 

não havia mais ninguém para esperar pelo clamor do povo cipoense e região, que estavam 

reivindicando melhorias para a 377. Diz também que é de suma importância que o Poder Executivo 

coloque um ar condicionado na capela mortuária, que os dias frios e os dias quentes prejudicam muito 

quem está ali velando seu ente querido. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Comenta que semana passada ficou sabendo via jornal Expresso que o “pobre” do presidente 

do Senado, o Renan Calheiros fez um rancho para os próximos seis meses, onde teve mil e 

setecentos quilos de carne, quatrocentos maços de alface americana, somando um valor de cem mil 

reais. Diz considerar isto um deboche com aquelas pessoas que realmente precisam, e que ficar 

indignando é pouco. Coloca ao vice-prefeito que a professora do Carovi, Sandra Amarante, pede para 

que façam uma reforma e o término da academia popular de lá, pois realmente tem alguns aparelhos 

que estão a perigo de causar ferimentos. Diz que o seu partido deu um “show” na audiência pública, 

pois estava só a bancada do PP lá e não tinha ninguém do PMDB, do PDT, ninguém do PT e ainda 

mandaram um ‘próximo’ do PT que fez a defesa do DAER, com dificuldades até mesmo de se 

expressar. Diz ser um defensor do governo Tarso, pois ele não tinha nada que ver e quem deveria 

estar ali era os do governo passado, esses que deveriam vir explicar o porquê não terminaram e 

assinaram um recebido do asfalto. Ressalta que os dois deputados federais, os dois deputados 

estaduais e os vereadores do seu partido deram o valor que Capão do Cipó merece, e que, 

certamente, na hora da eleição o povo irá lembrar-se das pessoas que estão sempre no município, 

seja em época de eleição, seja na feira ou como neste momento único para nós, pois a RS 377 

realmente nos interessa e que parece que a pior parte sobrou para nós. Diz que o nosso município 

precisava de deputados do PT, deputados do PMDB, deputados do PDT presentes na audiência 

pública, e que isso os seus colegas vereadores devem cobrar dos seus deputados. Diz que o fato que 

o colega Jairo colocou que o deputado almoçou aqui e deu entrevista na rádio, diz que o que 

interessava era nós ouvirmos ele lá dentro do CTG. Diz que isto é a sua opinião. Diz que ficou 

prometido e que quando o Dr. Max colocou o dedo na ferida, falou aquilo que sabemos que é 

verdade, que não tem nada nas 700 folhas do processo dizendo que o governo não pode terminar, 

simplesmente diz que faltou a capa selante, a sinalização vertical e horizontal. Diz que o Tarso 

recebeu assim, que ele pegou um pepino na mão e agora está aí administrando. Torce para que em 

dezembro venha os recursos para fazer e se não vim fala que, certamente, em 2015 a futura 

governadora Ana Amélia irá terminar este asfalto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 
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VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Em nome do seu colega Rodolfo homenageia todos os professores da rede 

municipal e estadual do município. Diz que o professor hoje é quase que um sacerdócio, que eles 

deveriam ser mais valorizados e estão lá ensinando nossos filhos e sua remuneração não é aquilo 

que eles almejam, pois o carinho, o dinamismo, a atenção, a preocupação que eles têm com os 

alunos, diz ser indispensável o nosso reconhecimento. Sobre a falta da água diz haver mais 

reclamações, nos bairros próximos à cooperativa fala que as pessoas realmente estão sofrendo e 

estão preocupados. Diz não saber o que está acontecendo, pois água nos poços ainda tem. Sobre a 

programação do Dia da Criança diz que não se fez presente, mas que teve informações concretas 

que foram poucos brinquedos para as crianças e que lanches muitas professoras tiveram que levar 

nas lancherias os alunos. Diz que quem mais se queixa são as mães e torce para que isto nunca mais 

aconteça, pois fica ruim. Diz que hoje ficou contente com a chegada da patrola e com isso a nossa 

Secretaria de Obras irá colocar para trabalhar a mesma, pois tem estradas ruins e a safra está 

chegando. Mais um projeto do governo federal e está chegando mais ônibus e caminhão. Sobre a 

Audiência Pública diz que foi um avanço e que nós precisávamos disso. Parabeniza a ACAMVALE na 

pessoa da presidente, vereadora Elisangela e todas as pessoas. Agradece seus representantes da 

bancada do PP que se fizeram presentes e quem ganha com isso é a comunidade, pois as 

preocupações destas pessoas em estarem presentes, desmarcaram outros compromissos, mas aqui 

se fizeram presentes como disse outro colega já, não somente em época de eleição. Diz que temos 

deputados, que nem precisa citar nomes, que estão presentes em Capão do Cipó. Diz que também 

leu sobre o senador Calheiros, e que isto é uma vergonha e como o colega Alacir disse agora é a 

bolsa-senado. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

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

se junta aos votos de pesar a família do seu Domingos Ramos pela perda prematura do seu filho. Diz 

que não iria tocar neste assunto, que respeita a opinião de cada um, e como seu colega Rodolfo 

colocou se fizeram presentes quatros deputados do partido do PP, mas coloca que o deputado do seu 

partido do PMDB, Alceu Moreira, mandou um representante. Diz que estão sempre em contanto com 

os seus deputados e também sempre estão reivindicando entre outras coisas as intervenções na RS 

377. Diz que seu colega mostrou experiência na política, foi oportuno, mas da forma que foi colocado 

parece que outros representantes políticos estão se “lixando”. Fala pelo seu partido que tem certeza 

que os representantes estão sim preocupados com o município e sabe disso haja a vista de verbas 

que estão vindo com influência dos mesmos. Sobre a campanha de governador, diz para deixarem 

para quando for lançado e depois irão ver o resultado. Coloca que neste mês de outubro tivemos o 

Dia da Criança e o Dia do Professor. Ressalta que um dia nós fomos crianças e hoje estamos 

desempenhando um papel dentro da sociedade. Coloca então que a criança é o futuro da nossa 

cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Parabeniza então a função do professor que tem um papel 

muito importante na escola para a construção de um adulto consciente, com personalidade, um adulto 

de caráter. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto ao vereador 
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Jairo Charão. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Parabeniza os 

professores e também ao dia 12 de outubro, dia da Nossa Senhora Aparecida e Dia da Criança. Faz 

uma retificação sobre o que comentou semana passada a respeito do caminhão de leite, diz achar 

que foi um mal entendido seu e tem humildade o suficiente para dizer que errou. Coloca que o 

secretário da Agricultura lhe ligou e o mesmo explicou que o caminhão estava cedido, pois eram três 

cooperativas e resolveram fazer uma fusão e a central ficou em Bossoroca e este caminhão foi para 

lá, mas o mesmo entrava aqui no município para pegar o leite. Coloca que a pessoa que lhe passou a 

informação e conversando com o seu Alcides, não sabia direito como era. Pede então desculpas a 

todas as pessoas da cooperativa, em especial o seu Nenê, e diz que sempre que for falar algo aqui, 

agora irá se certificar. Sobre a reunião da ACAMVALE, diz que estava excelente, mas sentiu falta do 

nosso povo daqui que realmente ocupam as estradas. Diz que havia mais pessoas de fora do que 

daqui. Coloca que se precisar de uma nova manifestação convida o povo de Capão do Cipó para que 

se façam presente, pois o povo que não tem voz não tem vez. Sobre o dia dos brinquedo ali na praça, 

diz que não irá defender e nem ficar contra, mas que também achou pouco, pois só tinha uma cama 

elástica. Diz que ligou para a professora Adelaide e falou com o Anselmo e o combinado com as 

escolas era que as mesmas levassem merenda e com PIM ficou o refrigerante e os picolés, mas diz 

não saber direito. Ressalta que tomou, a saber, os porquês não tiveram todos os brinquedos que se 

teve na Páscoa este ano, onde lhe foi dito que foi dado um aumento para os funcionários e este 

aumentou gerou quase oitocentos mil reais, todas as contrapartidas dos projetos que estão 

encaminhados já estão assegurados e agora é final de ano e temos que economizar um pouco. 

Ressalta que deixaram mesmo a desejar desta vez com os brinquedos, mas tem o Natal está pela 

frente e que se for para fazer alguma coisa bonita, que seja feita e que se for para fazer uma coisa 

que não seja de contento, que não se faça nada. Ouvindo a palavra dos seus colegas sobre a pessoa 

do Renan Calheiros, diz se sentir muito envergonhada, ainda mais que é do seu partido, e fica 

pensando se ele resolve se juntar com a pessoa do Paulo Maluf, que dupla que seria esses 

dois.Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Em nome do professor Rodolfo, homenageia a 

todos os professores do nosso município pelo Dia do Professor, pois na realidade a criança a partir do 

ano que vem deverá começar com quatros anos a ir à escola, assim ficando mais tempo com os 

professores do que com os pais. Ressalta então do compromisso que tem um professor hoje, pois se 

educa os filhos em casa e os professores ensinam no colégio. Diz que o Bugre lhe ligou e lhe passou 

que ainda não espalharam o seu calcário, pede então quem na medida do possívelm seja espalhado 

o calcário do mesmo. Sobre a nossa RS 377, diz que não sentiu firmeza do pessoal que veio aqui e 

diz que irá culpar o governo do estado sim, pois quando o Tarso Genro concorreu ao governo do 

estado sabia o que estava pegando. Então acha que se ele tivesse feito alguns trechos sem o tapa-

buraco, nos estávamos com a metade da RS 377 pronta, pois se gastou muito em tapa-buraco e 

como alguns disseram, jogavam as pás de cima do caminhão e nem nos buracos caiam as britas. 

Ressalta então que o governo do estado mandou o cara do DAER totalmente despreparado e que o 

mesmo quis até gozar com o povo de Capão do Cipó dizendo que era ‘historinha’ e fala que isto não 
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tem fundamento. Diz que deixaram bem claro que o dinheiro é oito milhões e cem mil reais, onde diz 

achar que isto não dará para nada, pois hoje se começar da ponte do Inhacapetum até Santiago tem 

que se fazer toda. Então torce para que façam, mas não acredita que seja feito. Acha que irão fazer 

um tapa-buraco como vem fazendo e o ano que vem estarão aqui novamente na luta. Quanto aos 

deputados que vieram e os outros que não vieram, diz ao seu colega Miguel que quatro anos 

esqueceram-se do nosso governo aqui, e que está na hora deles colocarem uma emenda no 

município. Fala para que cobrem e diz ser bom que o Alceu Moreira irá botar uma emenda, isto só 

vem a ajudar. Ressalta que isso tudo só vem a ajudar e o vice-prefeito sabe que uma emenda que 

entrar é uma verba extra para o município. Sobre a água foi falado que foi gastado bastante, diz 

saberem, mas se forem olhar aquela do Celso diz que faz anos que foi feito e até agora não tem água, 

e aquela água diz que a solução é só se passar por baixo ou levantar a caixa, pois um dia vai outro 

dia não vai, diz ser problemático. Diz que o Serginho convidou todo mundo só esqueceu-se dos 

quatros vereadores para o meio-dia, pois a sua bancada ele esqueceu, mas não sabe o porquê e 

acha que deve ter algum motivo, pois convidou deputados só veio para almoçar e foi embora.  

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

Partido, PT: Ficou feliz em ver a patrola em frente à prefeitura, sinal que o governo federal e o 

governo estadual estão investindo em Capão do Cipó, e que virão mais dois ônibus e um caminhão. 

Diz que, talvez, os deputados não vieram, mas seu partido sempre vem no município, esse ano já veio 

o secretário de Agricultura, o secretário de Desenvolvimento Rural, o deputado Pimenta e o deputado 

Valdeci, o deputado Edegar e o deputado Marcon, sempre trazendo algo, não só a passeio. Diz que lá 

em Porto Alegre o secretário lhe ajudou e não pediu nada, nem voto. Diz que o Batista não soube se 

explicar, mas o Jerri colocou as palavras da mesma forma que o DAER disse em Porto Alegre, que o 

governo tem interesse na 377, além do município ser o terceiro em soja no estado. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala 

sobre a batalha da Casa, sobre a importância do Instituto Federal Farroupilha ter uma extensão aqui 

no município, onde o prefeito recebeu ligação da 35ª CRE, informando que dia 22 virão no gabinete 

do prefeito com a intenção de termos aulas aqui, sendo um avanço enorme para os alunos. Cita que a 

comunidade terá o prazer de ver a patrola trazendo benefícios para as estradas, pois através dela os 

produtores escoam a safra. Agradece ao Serginho e o Elisandro pela roçada feita no pátio da câmara 

que estava bastante sujo. Diz que o Natal será gordo para as crianças, pois o prefeito já recebeu 

comunicado que receberá brinquedos para doação. Diz que a lista de aquisições irá reservar para 

semana que vem, pois quer respeitar o horário regimental. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Diz que é bom saber que o PMDB 

está preocupado com Capão do Cipó. Sobre ser professor, diz que estava a anos afastado da sala de 

aula e que, hoje, a tarefa é mais árdua do que antes, pois os alunos sabem a tecnologia mais que os 

professores e querem uma aula diferente e professores de sua idade estão engatinhando nessa 

questão, dando aulas tradicionais para essa geração. Diz que o segredo de uma boa educação é a 

formação continuada de professores. Reforça as palavras do colega Alacir sobre não terem recebido 

convite para o almoço, não que estivessem pensando em comer, mas por que não foram convidados 
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mesmo. Foram só convidados para a audiência pública. Diz que teve pessoas que lhe disseram que 

viriam na audiência por que receberam convite do próprio prefeito, o qual reconhece a liderança que 

exerce. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Parabeniza os professores em seu nome e em nome da colega 

Ana Maria. Com relação aos trabalhos da Secretaria de Agricultura, informa que semana que vem 

terminam de espalhar o calcário. Parabeniza o secretário Afonso, popular ‘Nenê’, pelo empenho e 

preocupação em atender a todos. Convida para convenção do PMDB, na Câmara de Vereadores, das 

14h00min as 17h00min horas, onde todos os filiados e simpatizantes estão convidados a participar da 

eleição do diretório municipal. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Convida os filiados e simpatizantes para dia 19, a partir das 

14h00min, se façam presentes na reunião do PMDB, para eleição da diretoria, aqui na Câmara de 

Vereadores. Ouvindo as palavras do colega Alacir, diz que, assim como o colega Jairo, também não 

foi convidada para o almoço. O senhor presidente faz um aparte: Diz que o almoço era só para as 

autoridades. A vereadora torna a palavra: Reforça que o almoço era só para as autoridades, e que 

bom que a ocasião aconteceu e que os deputados do PP vieram. Cobrou do representante Vasco o 

porquê do deputado Alceu Moreira não vir e o mesmo disse que o convite foi em cima da hora e o 

deputado tinha outra agenda. Diz que fica na mão dos eleitores e que os mesmos têm que cobrar, do 

contrário acontece igual ao Renan Calheiros e o Paulo Maluf. Reforça que quem os coloca lá são os 

eleitores e que pensem na hora de votar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Sobre o caminhão do leite que o colega Jairo disse que 

estava em São Luiz Gonzaga, diz que era só falar com o presidente da cooperativa, pois tem contrato 

e era para pegar leite só do nosso município, se tiraram do município mostra que descumpriram o 

contrato. Cita que no contrato dizia que o caminhão teria de voltar nas mesmas condições que foi, o 

que não aconteceu. Lutou por dois anos para que o caminhão não fosse para a cooperativa, pois 

sabia o final da história. Está de alma limpa, e cita que hoje a reforma sairá a metade do valor do 

caminhão. Diz que os deputados não vieram no evento, pois estavam lanchando com o Renan 

Calheiros, com as compras que ele gastou cem mil reais. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após 

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

01/2013, do PMDB, solicitando empréstimo do Plenário para convenção municipal, dia 19 de outubro, 

das 14h00min às 17h00min. OF. 34/2013, da Secretaria de Educação, solicitando empréstimo 

Plenário para 5º Encontro de Formação de Professores, dia 19 de outubro, das 08h00min às 

12h00min. CONVITE, da Junta de Serviço Militar 257, para Cerimônia de Juramento a Bandeira, dia 

17 de outubro, às 10h30min. OF. Nº 187/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 

066/2013, 067/2013, 069/2013 e 070/2013. PROJETO DE LEI 066/2013, do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a procuradoria jurídica do município de Capão do Cipó e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 067/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação de cargo de 

provimento efetivo de auditor de controle interno no âmbito do Poder Executivo Municipal”. PROJETO 

DE LEI 069/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

adicional especial no orçamento do exercício de 2013”. PROJETO DE LEI 070/2013, do Poder 
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Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir e remover estrutura metálica e dá 

outras providências”. CONVITE, da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do RS, para 

seminário sobre A Ética nos Parlamentos, dia 21 de outubro, das 09h00min às 13h00min, em Porto 

Alegre. OF. S/Nº/2013, da Secretaria de Agricultura, solicitando empréstimo Plenário para palestra 

sobre nutrição de gado leiteiro, dia 23 de outubro, das 15h00min às 17h00min. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 22/10/2013, 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, 15 de outubro de 2013. 

 

 

 


