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ATA N° 44 / 2013 (Ordinária) 

Aos 12 (doze) dias do mês de novembro 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 43/2013, da Sessão Ordinária do dia 05/11/2013, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor Presidente pede a 1ª Secretária para que faça a leitura do oficio do senhor Renato Luiz 

Bender, da Comissão Provisória do Partido Solidariedade de Capão do Cipó/RS, encaminhando no 

presente ofício indicando como Representante Partidário da Solidariedade (SDD) para a Sessão 

Legislativa do ano de 2013 o Vereador Ibanez Garcia dos Santos. Após o senhor presidente chama os 

vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR 

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

ouvintes da 87.9. Pede Moção de Aplausos para a Rádio Cipoense que completa três anos de 

aniversário e parabeniza o Sr. Fiorindo Tamiosso que foi o primeiro ouvinte da rádio. Deixa um abraço 

ao pessoal do PT pela eleição de domingo, parabeniza o novo presidente do partido Sr. Roque 

Habitzreiter, o vice-presidente nosso colega Jaques Freitas Garcia e demais membros da executiva. 

Diz que hoje é dia da Luta Nacional pelo Fim do Fator Previdenciário, fator esse que vem 

prejudicando nosso povo trabalhador desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Fala 

também sobre a segurança que é um tema que temos que trazer em discussão novamente, pois só 

vimos algum movimento em defesa da segurança do nosso povo quando acontece alguma coisa no 

município, ressalta que temos que tomar providências preventivas e não esperar acontecer os fatos. 

Pede que nós vereadores e presidente façamos uma moção de Aplausos pelos 20 anos do Jornal 

Expresso Ilustrado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Parabeniza a rádio 

87.9 pelo seu terceiro aniversário e que venham muitos ainda pela frente. Sobre os pisos da casa da 

senhora Dinara, diz concordar que o prefeito tenha comprado, mas fala que hoje o marido da mesma 

lhe ligou e lhe passou que até hoje não haviam chegado os pisos ainda. Ressalta que o mesmo 

também lhe passou que faz dois meses que os pedreiros não vão lá trabalhar na sua casa e que está 

abandonada a obra. Diz que o seu colega Ibanez falou na semana passada e concorda plenamente 

que o prefeito Meneghini tenha comprado, pois numa reunião com a sua bancada o mesmo afirmou 

que iria comprar. Fala com orgulho do seu deputado Luiz Carlos Heinze do PP, onde coloca que foi 

liberada uma emenda no último dia seis no valor de cento e cinquenta mil reais, valor destinado para a 

compra de uma máquina de silagem para o município. Ressalta que o mesmo deputado está sempre 
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preocupado com o nosso município e está sempre olhando com bons olhos para todos os produtores 

rurais e que independente de sigla partidária não deixa de ajudar. Parabeniza então o deputado, diz 

que ficam felizes e quem ganha com isso é a comunidade. Soube hoje que o secretário da Assistência 

Social foi a Santa Maria buscar doações na Receita Federal, diz ser muito bom isso e que o natal das 

crianças seja melhor que o dia da criança. Sobre as estradas, coloca que foram patroladas, mas que 

devido à chuva estragaram novamente e acha que precisam é de pedras e passar o rolo. Falou com o 

secretário de obras ontem e o mesmo lhe passou que a dificuldade é encontrar pedras, acha então 

que só patrola às vezes não adianta. Concorda com seu colega Jairo sobre a segurança pública, acha 

que novamente devem se empenhar nisso e irem a busca da mesma e como o seu colega falou às 

vezes é um descaso e quando acontece alguma coisa todo mundo corre, concorda plenamente com a 

sugestão do seu colega e a sua bancada está à disposição de trabalhar com todos. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Solicita para que seja enviado 

através da Câmara um oficio ao Executivo, endereçado ao secretário de obras, onde tem uma 

solicitação da comunidade de duas cargas de pedras no Rincão dos Mamoneiros, depois da 

propriedade do seu Bazilio e que na mesma região sejam colocadas duas placas indicando o trânsito 

de animais, onde têm produtores que constantemente passam de um lado para o outro com animais, 

assim evitando acidente. Parabeniza também a direção da rádio cipoense pelo seu aniversário de três 

anos e nesse sentido agradece aquelas pessoas, inclusive diz ter sido um que na época também saiu 

pedir doações para a rádio e lembra-se das pessoas que ajudaram e neste sentido agradece a todos 

que colaboraram para a compra dos primeiros equipamentos e hoje se sabe da importância da rádio 

no município, é o meio mais rápido de fazer com que circule notícias do nosso município e região. Em 

conversa com produtores rurais aqui do município, coloca que aqui temos um problema muito sério 

que se chama energia elétrica, onde a mesma contribui muito para o desenvolvimento do setor 

primário da agricultura e da pecuária. Na conversa com os produtores eles lhe colocaram que por 

causa da luz os mesmos têm problemas com a ordenhadeira, com os resfriadores de leite e o pessoal 

dos pivôs diz que tem muitos pivôs que estão sendo tocados com óleo diesel devido à fraca energia 

elétrica, neste sentido levanta uma bandeira para que os vereadores juntamente com o Executivo 

pensem e comecem a trabalhar em alguma alternativa que possa contribuir na melhoria do 

abastecimento de energia no município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

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

vereadora Ana Maria Lourenço lhe cedeu um minuto. Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre o que a sua colega Margutti falou do pedreiro, diz que realmente 

faz dias que o mesmo não vai a casa daquela senhora, pois o mesmo está lá no Passo do Tiburcio 

terminando de refazer as casas que na administração anterior foram entregues em más condições. 

Ressalta que foram apontados e que o engenheiro do Estado veio verificar as casas e que se as 

mesmas não fossem refeitas com reboco, caixa de água e outros itens, a prefeitura iria ter que 

devolver mais de cem mil reais desse projeto. Ressalta que os pisos da dona Dinara estão 
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comprados, estão na prefeitura e quer ver se alguém novamente irá ter a ousadia de pegar aqueles 

pisos de lá, pois prefeito e vice-prefeito estão de olho. Coloca que nesta semana o prefeito estará indo 

a Porto Alegre juntamente com a presidente da feira para fazer o lançamento oficial na Assembléia 

Legislativa Estadual às 17hr. Coloca que em Porto Alegre os mesmos irão pleitear o asfalto da feira 

onde faz muita falta. Ressalta que a feira irá acontecer nos dia 20 a 23 de fevereiro. Diz que os 

mesmos irão também à Secretaria Estadual da Saúde tentar algum recurso, pois parece que tem um 

veículo mais ou menos certo e irão verificar bem, também irão ao INCRA tratar sobre a liberação 

desses micro-açudes, pois diz ter algo que está trancando. Diz também que está agendado com o 

deputado Marco Alba através do assessor Valdemar Abreu, para tratar de recursos que estão 

conseguindo para o município, também irão ter uma reunião com o deputado Jerônimo onde já tem 

um recurso destinado para o município, só ainda não sabem em que setor será aplicado. Sobre a feira 

do produtor aqui no nosso município coloca que a mesma acontece todas as sextas-feiras pela parte 

da manhã, na praça central. Ressalta que há muitos produtores vendendo seus produtos coloniais 

então convida para que todos que puderem que se façam presentes. Parabeniza a Escola Júlio Biasi 

pela feira de ciências que realizou no sábado de manhã, diz que a mesma estava muito interessante e 

que devemos incentivar os alunos a terem interessem pelo estudo, pois a maioria dos jovens quando 

chegam aos quinze, dezesseis anos, querem abandonar os estudos. Parabeniza também a nossa 

rádio cipoense que está completando três anos, parabeniza diretores e componentes da mesma. 

Parabeniza também o Jornal Expresso que está completando 20 anos, diz que o mesmo sempre 

esteve presente aqui no nosso município e é um jornal fácil do leitor ler e entender. Coloca que hoje 

recebeu ligação solicitando pedras nas duas pontas onde mora o pai do Max diz que ligou para o 

secretário de obras e ele lhe colocou que está difícil, pois a arrecadação do nosso município baixou 

bastante e o prefeito está fechando as torneiras. Diz ter escutado semana passada no rádio sobre a 

prefeitura de Unistalda onde mais de quarenta funcionários foram demitidos pela falta de dinheiro, 

demitiram oito secretários, seis Ccs, dez estagiários e mais alguns e os que ficaram trabalhando na 

prefeitura foi por iniciativa própria, pois não irão receber salário. Diz que está colocando isso, pois 

quando o município tem dinheiro é fácil de administrar, mas quando fecha as torneiras, a “coisa pega”. 

Fala que se Deus quiser o prefeito Meneghini irá conseguir administrar e iremos conseguir passar 

esse ano bem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Convida para baile do Grupo de 

Segunda e Terceira Idade Conquistando Amigos no dia primeiro de Dezembro a partir das quatorze 

horas até as dezoito horas no Ginásio Municipal. Diz que recebeu ligação do assessor do deputado 

Luiz Carlos Heinze e está empenhada emenda de cento e cinqüenta mil reais para máquina de fazer 

silagem que vem com duas caçambas, uma para milho e outra para produtos diversos. Pede cascalho 

lá na curva do seu Hermes que quando chove nem o leiteiro nem o transporte escolar conseguem 

entrar. Diz que o seu Anselmo em frente à Agrofel pede duas cargas de terra e mais duas de 

cascalho, pois fez uma garagem para o caminhão e não consegue sair quando chove.  Fala que a 

feira está perto e fica preocupado com a energia elétrica que já era para terem começado, que o 
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prefeito tem que apertar as empresas, pois quando vê passa o tempo e vão ter que usar novamente 

geradores. Cumprimenta a direção da Rádio Cipoense pelo seu terceiro aniversário. Fala que tem 

uma senhora que foi consultar no Posto de Saúde e pediu um exame e o médico disse que não 

poderia dar porque não tinham dinheiro, somente se ela pagasse e ela teve que ficar sem realizar o 

exame, pois não pode pagar. Pergunta onde estão os quatorze milhões que o vice falava no rádio na 

época da campanha política e que na verdade nunca foram quatorze milhões, esse valor será para o 

orçamento de 2014. Diz que é fácil falar, mas agora estamos vendo o resultado, não se consegue 

colocar pedras nas estradas, tem um caminhão que está encostado, o trator está parado no Cailir há 

meses, fala que não é fácil estar na administração, mas que vem colocar isso para mostrar que fora 

da administração é uma coisa e quando se está na administração muda tudo por que se tem um 

orçamento para trabalhar em cima.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA 

MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): A vereadora fica com quatro minutos, pois cedeu um 

minuto à vereadora Regina Weidmann. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes 

da 87.9. Começa falando sobre o projeto de uma agroindústria de cana e de mandioca, fala aos 

produtores que tem interesse em plantar cana ou mandioca que esse projeto é somente até dois 

hectares e a mesma agroindústria pode ser usada para cana e para mandioca; no próprio projeto já 

vem destinado a quem vender e não pode ser vendido para fora do município. Diz que precisamos 

levantar essa demanda de produtores, pois não adianta ter a produção de cana, mandioca e não ter a 

agroindústria e vice versa. Pede as famílias interessadas para procurar a Secretaria de Agricultura, a 

Cooperativa ou a Presidente da associação, a Franciele, para que se possa ir atrás desse projeto e 

montar essa agroindústria no município. Pede ao Secretário de Obras que sejam colocadas placas de 

identificação da entrada do Assentamento Sepé Tiaraju no asfalto da RS 377 e também que a 

secretaria limpe as pontes o mais rápido possível, pois juntou muita lama nessa chuvarada e fica 

muito perigoso para o transporte. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Parabeniza o 3º 

ano da Radio Cipoense, pois graças a Deus se tem uma rádio para transmitir a câmara. Diz já estar 

empenhada emenda do deputado Luiz Carlos no valor de cento e cinqüenta mil reais, quem ganha é a 

comunidade, pois todo o dinheiro que chega para o município quem ganha é o povo. Reforça o pedido 

de cargas para os Mamoneiros, pois já foi pedido em várias sessões e até agora nada. Comenta 

sobre a estrada do Milton que também esta precisando de pedras. Diz ter coisas erradas por que no 

programa informativo da prefeitura dizem ter dinheiro e então porque não se tem dinheiro para colocar 

essas cargas de pedra. Pede ao secretário que troque algumas lâmpadas no Carovi, pois tem 

algumas queimadas e pede que olhem a academia que tem alguns materiais que estão perigosos de 

acidente. Fala sobre a estrada do Gelson Flores, onde mal conseguem sair de lá por causa da 

estrada, já fazem sete meses que ficaram de arrumar e não foram. Diz que quanto tempo vai levar 

essa historia dos pisos, que tomem cuidado por que pode sumir uma segunda vez, pois até agora não 

foi descoberto quem pegou. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  O senhor presidente passa os 

trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SDD): 
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Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Hoje faz uma defesa ao prefeito Meneghini, pois diz 

que têm muitos hoje que estão abandonando a prefeitura e indo embora. Diz não estar fácil governar 

e coloca como exemplo o orçamento que haviam feito uma projeção para o ano que vem de 

novecentos e oitenta mil reais e o orçamento previsto para o ano que vem da Câmara será em torno 

de oitocentos mil reais, assim dando uma queda de cento e oitenta mil reais, diz não saber se alguém 

irá querer assumir a presidência da Câmara. Ressalta que irão ter que fazer alguma manobra para 

conseguir fechar os orçamentos para o ano que vem com a folha de pagamento da Câmara de 

Vereadores, sendo que a mesma é enxuta e diz que é uma das que menos gasta no estado talvez, 

pois os vereadores sabem que só tem um chefe de gabinete que faz o serviço para todos, sendo que 

cada um têm direito a um e nem temos contabilidade própria. Ressalta que a coisa não está boa, mas 

que semana que vem irá passar pela mão cada vereador votar o orçamento. Ressalta que têm vinte e 

cinto prefeituras em São Paulo quebradas, que o governo federal não está repassando os recursos 

que têm que passar e aqui prefeituras vizinhas largaram cinquenta funcionários e os que ficaram, 

estão ficando por amor a camiseta. Diz que se não “corta na carne”, como de ambulância buscar em 

casa e levar em casa, que só acontece aqui, torce para que se consiga fechar o ano. A respeito da 

feira de produtor, diz ser muito bom ter a mesma, pois diz que em muitos municípios a mesma 

começou em uma praça.  Ressalta que os produtos da feira são de ótima qualidade, muito bem 

organizado e bem armazenado, e fala que o povo tem que participar mais. Parabeniza seu colega 

vereador Miguel pela idéia da energia elétrica, pois faz tempo que batem isso aqui nesta Casa, mas 

diz que o mesmo sabe que trazem a AES Sul e eles fazem um discurso bonito, e o povo quer investir 

com energia elétrica e não tem energia elétrica, diz que não sabem nem por onde começar, pois 

agora chega o verão e ocupamos muito mais energia elétrica. Ressalta que precisamos de soluções, 

pois discursos não resolvem mais. Diz a sua colega vereadora Regina que bom que mesma falou 

sobre as casinhas, diz ter conversado com o secretário de planejamento, diz ser uma vergonha, pois 

até hoje não foi apresentado o relatório das casinhas e que elas não possuem luz, reboco, piso, vidro, 

está tudo incompleto. Sobre o biodiesel, diz a vereadora Ana que torce para que essa usina venha 

para o povo, pois as que têm por ai, saíram com o dinheiro público, do povo e a usina que veio não 

veio para o povo, veio para alguns privilegiados. Parabeniza a rádio cipoense pelo seu terceiro 

aniversário, diz ser fiel à mesma e é uma rádio que veio para ficar. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Começa 

reforçando sobre a estrada do Rincão dos Mamoneiros, pois recebeu ligação hoje de manhã falando 

sobre a mesma. Fala que no Carovi estão reclamando que as cartas do correio chegam abertas, pede 

que vejam o que esta acontecendo. Diz que solicitaram para que falasse sobre a entrega dos troféus 

desportivos desse ano que até agora não foram entregues. Ressalta sobre os cento e cinquenta mil 

reais do deputado Luiz Carlos Heinze, para uma ensiladeira que vai facilitar muito na hora de fazer a 

silagem. Parabeniza e equipe diretiva da rádio, diz que é uma parceira do município de Capão do 

Cipó. Sobre o Natal, fala que não precisamos de grandes festanças para as crianças somente uma 
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estrutura um pouco melhor, diz que já comentou com o prefeito e ele disse que iriam trazer 

brinquedos que foram tomados pela Receita Federal para distribuição as crianças, pois criança gosta 

de festa. Definitivamente, explica sobre a quadra do Carovi, diz ter estado em São Borja essa semana 

e ter a ata onde a coordenadora disse em janeiro do ano passado que o Estado iria construir uma 

quadra de esportes na escola e na volta de São Borja questionou o prefeito Froner se iam construir 

uma quadra mesmo assim, onde o mesmo disse que sim, pois essa quadra do Estado não sairia, por 

isso diz que sabia desde o ano passado que iria ser construída a quadra. Ressalta que ela não vai 

fechar no final de semana, pois perguntou sobre isso na Coordenaria e disseram que ela ira atender a 

comunidade no final de semana. Diz ser um defensor do seu município, da sua escola, gosta do 

Carovi, tanto é que seu pai reside lá e ele também está lá. Diz não votar a cabresto e que tenta 

sempre representar os 155 votos que lhe elegeram, às vezes vai representar bem outra,s mal, isso é 

a condição humana que se tem.  Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SDD: O vereador não fez uso de seu tempo 

regimental. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Convida o pessoal para 

participar hoje a partir das 19hr00min da missa onde irá acontecer com sacramento da Crisma aos 

jovens da comunidade com a presença do Bispo Don Luizio, vereadores e comunidade estão 

convidados. Ouvindo a fala do seu colega Alacir sobre a preocupação do mesmo com o maquinário 

que está estragado diz também se preocupar muito com esse maquinário, pois está atrasando 

serviço. Diz ficar um pouco indignada, pois está preocupação da bancada do seu colega, não existia 

quando a patrolinha ficou quase um ano no tempo na propriedade do seu Ade. Ressalta que tem que 

se dar um jeito de arrumar esses tratores, mas pelo menos diz que um está dentro da oficina que não 

está sendo arrumado, pois parece que o mecânico pegou outros serviços dos agricultores e atrasou o 

nosso da prefeitura. Diz que o prefeito Meneghini e o vice-prefeito Anselmo já falaram com ele para 

dar um jeito nisso. Sobre a estrada que vai do seu Arcioni que vai até o Max diz ter falado com o 

secretário Jaques e o mesmo já foi lá olhar e que realmente está lamentável o problema lá. Sobre a 

área coberta que saiu lá do Carovi, diz ter falado com o pessoal de lá e eles lhe pediram que quando 

fosse retirada a mesma, que a prefeitura visse a possibilidade de fazer uma terraplanagem e plantar 

grama, para fazer um campo de futebol para a comunidade, diz que irá passar isso para o prefeito e 

ano que vem irão dar um jeito de fazer isso para que a comunidade tenha um campo de futebol. E 

sobre o correio que comentaram aqui, diz ser lamentável e que não pode acontecer, diz que irá falar 

com o prefeito e o vice-prefeito, o secretário da administração, para ver o que está acontecendo com 

o correio do Carovi. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de 

Bancada, PP: Sobre a patrolinha diz que se a mesma tivesse ficado lá e não vindo para o Capão do 

Cipó seria o maior lucro para o município, pois agora teria setenta e cinco mil para aplicar em outros 

maquinários, comprar óleo diesel, para fazer as entradas, as estradas e cascalhamento. Ressalta que 

tinha duas patrolas e ia vim à nova, acha então que foi a maior erro, porque agora irão parar até o 

final do ano, pois não tem combustível. Diz que se tivesse ficado parada lá e fosse colocada a mesma 

no leilão e tivesse tirado trinta mil, com mais setenta e cinco mil era cem mil reais e o secretário com 
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cem mil reais na mão fazia muita coisa no município. Diz reclamar, pois aquele trator que está no 

Cailir foi feito em São Luiz, questiona onde está a garantia e o que fizeram com ele, pois saiu de lá e 

parou no Cailir e deve sair mais uns quatorzes mil para fazer. Fala que é com isso que se preocupa e 

se preocupava antes também, porque quando estava na secretaria jamais uma máquina ficava seis 

meses parada, trator quebrava, mas faziam funcionar e hoje vêem que está parado. Diz ser bem fácil 

resolver os problemas é só deixar o Anselmo assumir a prefeitura que ele faz tudo, pois fala que o 

mesmo fazia tudo na campanha política. Ressalta que não culpa o Meneghini e que jamais irá o 

culpar, mas o Anselmo irá cobrar, pois o mesmo dizia que iria fazer tudo e que fila não ia existir no 

Posto de Saúde, que iria colocar um transporte no asfalto para pegar os pacientes, transporte circular 

para o município iria ter para todas as localidades e ninguém iria mais vim de carona, ressalta que 

está fechando o ano e ele se esqueceu de tudo isso. Uma casa em Santiago para a população que ia 

ao hospital para atender seus pacientes, diz que iria ter uma casa alugada para as pessoas pararem e 

também esqueceu. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, 

Representante de Partido, PT: Parabeniza o CRAS a secretaria de Assistência Social, toda a 

administração, onde todos foram ajudar na confecção de enfeites de natal para a praça, parabeniza o 

grupo de mulheres que não mediram esforços e estavam ali quinta-feira, sexta-feira e no sábado. 

Ressalta que todos estavam ali trabalhando para que seja um natal mais colorido, mais bonito e acha 

que é desta forma que tem que trabalhar, e que muitas vezes no lugar de criticarmos temos que nos 

empenhar juntos para que as coisas aconteçam de uma forma melhor e mais bonita. Parabeniza 

todos os diretores da rádio cipoense toda a equipe que trabalhou para que hoje tivéssemos a rádio 

cipoense, que muito tem beneficiado a comunidade. Ressalta que não foi fácil, mas conseguiram. 

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

PDT: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, 

Líder de Partido, PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Ouvindo seus colegas, diz 

que muitas vezes jogo de comparação não vai levar a lugar nenhum, mas já entrando neste jogo tem 

certeza que tem três anos de governo pela frente e irão procurar fazer o que foi prometido ou a 

grande maioria. Diz lembrar também do plano de governo do senhor Osvaldo Froner e que se forem 

ver passaram-se os quatros anos e acha que não tem uma coisa que estava no plano de governo do 

ex-prefeito Osvaldo Froner que fosse cumprida. Diz se esforçar lendo e tem cópias e não vê nada 

implantado. Diz então que ainda se tem a chance de recuperar isso e irão procurar recuperar. Lembra 

de ter sido prometido no governo anterior cinco vacas para cada produtor, então faz uma comparação 

para a população enxergar e decidir seu destino. Parabeniza o Expresso Ilustrado pelos seus 20 anos 

de existência. Parabeniza também o seu Roque pela presidência do PT, um produtor trabalhador e 

tem certeza que o mesmo irá se esforçar e vai fazer um grande trabalho dentro do PT.  Agradece e 

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

correspondências recebidas: OF.GAB. Nº 200/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Leis nº 

700/2013 e 701/2013. MOÇÃO DE AGRADECIMENTO 002/2013, da Câmara de Vereadores de 
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Capão do Cipó, em nome do povo Cipoense, manifestando seu inteiro agradecimento ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio Grande Sul. Bem como ao Excelentíssimo 

Senhor Chefe da Casa Civil, a aos Excelentíssimos Senhores Secretário de Segurança; Comandante 

Geral da Brigada Militar, e Secretário da Fazenda, pelo imediato atendimento no sentido de chamar os 

últimos aprovados no Concurso para Capitão da Brigada Militar, para que em Janeiro de 2014, iniciem 

o curso de formação, para que concluído assumam seus postos. OF. Nº 032/13, da Secretaria 

Municipal da Fazenda, colocando a disposição, os estudos e as estimativas de receita para o 

Exercício de 2014, igualmente, consultando a possibilidade para que a Audiência Pública seja 

realizada de forma conjunta, com a participação do Poder Executivo e o Poder Legislativo, para tratar 

dos recursos financeiros a serem disponibilizados para o exercício de 2014. OF. S/Nº, da Comissão 

dos Aprovados CSPM 2012, sobre a Convocação do Concurso Público para Capitão da Brigada 

Militar (CSPM). Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: MOÇÃO DE 

AGRADECIMENTO 002/2013, da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó, pelo imediato 

atendimento no sentido de chamar os últimos aprovados no Concurso para capitão da Brigada Militar, 

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

será dia 19/11/2013, 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, 05 de novembro de 2013. 

 


