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ATA N° 48 / 2013 (Ordinária) 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro 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 47/2013, da Sessão Ordinária do dia 10/12/2013, 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. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Fala sobre a tragédia que aconteceu com o Rodrigo, que nos deixou 

essa semana, pessoa bem relacionada no município, jovem. Pede votos de pesar à família. Diz que 

seu Fiorindo Tamiosso pede que seja colocada água em sua propriedade, pois a do poço artesiano 

está com gosto de óleo. Diz que seu Hévio dos Santos, abaixo das casas populares, pede água, 

também. Sobre as casas populares, diz que faz dois meses que a firma foi embora, não sabe o que 

aconteceu, e uns dizem que tem que desmembrar os terrenos da área maior. Não sabe se é a 

realidade, mas o pessoal está preocupado e no final do ano tudo se prolonga. Diz que ficou 

preocupado com o que o colega Ibanez disse sobre o carro da saúde ir namorar em Santa Maria, 

sendo que deve ser feito sindicância sobre o fato, que é lamentável se for verdade. Diz que nenhum 

vereador aceita esse tipo de coisa, que é caso de polícia, grave. Fala que o vice-prefeito, Anselmo, 

era motorista e sabe como é complicado isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Deixa seus sentimentos à família do seu Bohn, Renata, Simone, pela tragédia que 

ocorreu, é difícil, se emociona em lembrar-se do rapaz, jovem. Diz ter o pensamento que tudo está no 

controle de Deus, e que é difícil aceitar, mas Ele sabe o que faz. Sabe que a família está sofrendo, já 

passou por isso, pois é uma dor infinita. Quinta-feira esteve em Santa Maria, acompanhando o vice-

prefeito Anselmo e o Camargo, no encontro com o governador do estado, que estava 

descentralizando o governo do estado. Aproveitaram o encontro e fizeram o convite ao governador 

para que venha ao nosso município fazer a abertura da colheita da soja, em março, e o mesmo só 

pediu para oficializar o convite que virá, sim. Desafia o Serginho, para que ele venha, pois o mesmo 

desafiou a vinda do Nelsinho Metalúrgico. Cita que à tarde tiveram reunião dos territórios, a qual 

nunca havia participado, onde achou de tamanha importância, sendo que o município possui uma 

cadeira, porém não é ocupada. Diz ao Executivo que não perca essa cadeira, pois os projetos do 

MDS e do FIAP serão por lá. Diz que lá viu prefeitos e secretários correndo atrás de projetos, assim 

como viu o município de Ivoti receber duzentos e cinquenta mil reais para maquinário. Torce que o 
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Executivo, juntamente com a Secretaria de Agricultura e a de Meio Ambiente não percam a cadeira. 

Sobre o PA diz que estiveram em Nova Santa Rita para ver como o pessoal trabalha e achou 

importante a forma de trabalho para o pequeno produtor. Deixa dito que a partir de janeiro irão passar 

nas comunidades para explicar o projeto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz que o colega 

Alacir disse quase tudo a respeito do falecimento do Rodrigo, sábado passado, amigo de todos. Sabe 

que não é fácil, e fica sem palavras para dizer aos familiares: Nezito, Simone, Alfredo, Renata, uma 

perda para todos, mas Deus dará forças a eles. Pede que a Secretaria de Obras faça troca de 

lâmpadas em frente à propriedade do seu Antenor Cortes, na Juvenal Garcia dos Santos. Pede 

patrolamento e encascahamento próximo a propriedade do seu Cesar e da dona Maria, passando seu 

Valdir. Diz que quase ocorreu um acidente, essa semana, entre um carro e o transporte escolar, na 

ponte do Passo da Areia, a qual por mais de duas vezes pediu roçada. Sobre o patrolamento das 

estradas, visitou o Carovi e o Passo do Tibúrcio, hoje, e estão dando continuidade. Agradece ao 

pessoal das obras pelos serviços. Diz que foi só comentar na sessão, por crítica ou não crítica, mas já 

foram arrumar a estrada. Aproveita a presença do vice-prefeito, pois assim como vários colegas 

pediram, pede que seja comprado um ar condicionado para a capela mortuária, pois só se vê a falta 

que faz quando se precisa, como aconteceu no último sábado. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS (SDD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz que sofremos mais uma 

perda no município, um jovem recém instalando sua empresa, e recém começando a vida, 36 anos, e 

não tem palavras que conforte a família a não ser lamentar e deixar votos de pesar a família do seu 

Bohn, do seu Nezito e a Simone. Fica triste em chegar a emenda de duzentos e cinquenta mil para a 

ponte do Cardinal, tão sonhada pelo finado Odir, e o mesmo não estar mais entre nós. Diz que foi 

mérito da colega Ana, do Jaques e do Odir, e hoje foi liberado o dinheiro, só faltando a contrapartida 

da prefeitura no valor de duzentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais. Diz que o que é bom é 

que o município terá condições dessa contrapartida, e quem ganha é a comunidade. Fica feliz de já 

terem sido feitas trinta e duas próteses e sessenta estão sendo confeccionadas, somando noventa e 

duas. Agradece ao Serginho o empenho e a grata satisfação da vinda do presidente da Assembleia 

Legislativa, deputado Pedro Westphalen, na sessão solene do dia 30. Diz que partiu do Serginho o 

convite para homenageá-lo junto com a imprensa, assim como será homenageado o deputado Ciro 

Simoni, que enquanto esteve à frente da Secretaria de Saúde do Estado, investiu em nosso 

município, enviando três carros para a saúde. Convida a todos que se façam presentes no grande 

evento, sexta-feira, na praça central, chegada do Papai Noel, e terá transporte de todas as 

comunidades, como lhe informou o prefeito e a secretária de Educação. 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 

difícil falar no nome de Rodrigo Bohn, que nos deixou no sábado, deixando um grande vazio na 

comunidade, construiu sua oficina, ajudando no progresso do município, e em vinte dias perdeu a 

vida. Diz que Deus nos deu a vida e nos tira, assim como aconteceu com o colega Odir. Convida para 



0354 

 

festa de Natal na praça, com transporte saindo às 16h00min de todas as localidades, chegando à 

praça às 17h00min, no carro do Corpo de Bombeiros, às 18h00min culto ecumênico, às 18h30min as 

crianças receberão brinquedos, após será sorteado para dois pequenos produtores da bacia leiteira, 

que se inscreverem no evento, cinco toneladas de calcário par cada e às 20h30min será feito a 

entrega dos troféus do torneio de futsal 2013. Como disse o colega Ibanez já foi empenhado duzentos 

e cinquenta mil reais para a Ponte do Cardinal e a prefeitura dará mais duzentos e quarenta e dois mil 

e quinhentos reais de contrapartida, o que nos alegra em saber que vamos fazer o tão sonhado 

acesso do município do Passo do Tibúrcio e Carovi. Sobre as próteses diz que só nessa semana 

foram feitas mais dez, e só vai ficar sem dente quem não procurar a secretaria para fazer, pois pelo 

que sabe tem condições de abranger a todos. Diz que todo mundo terá seu dente na boca, como já 

disse o colega Ibanez. Lembra que foi um projeto iniciado pelo colega Ibanez e depois teve o 

empenho de mais vereadores. Fica alegre e tem certeza que a câmara irá aprovar o título ao Pedro 

Westphalen e ao ex-secretário do governo Tarso, deputado Ciro Simoni. Diz que o deputado Ciro 

enviou três carros para a saúde motivo termos o vice-prefeito do PDT e estar sempre ligado ao 

deputado na busca de auxílio para o município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

da 87.9. Cita a prematura partida do Rodrigo, e da maneira como foi. Diz que o normal é os filhos 

enterrarem os pais, o que não aconteceu, mas são os desígnios de Deus e cabe a família se agarrar 

nessa força de Deus e suportar a dor e guardar as boas lembranças deixadas. Fala que o mesmo fará 

muita falta. Diz ao vice-prefeito, que se faz presente, que na outra legislatura, quando foi suplente do 

colega Alacir copiou uma frase que o colega dizia bastante: “Vamos por partes!” Cita que agora, 

semanalmente repete a seguinte frase: “Nada melhor que uma legislatura após a outra!” Dizendo isso 

estabelece um comparativo, pois os fatos acontecem rápido, logo ali na frente, em menos de um ano, 

e são cobrados ou podem vir a cobrar. Cita exemplo de secretário laçando em rodeio, em dia de 

trabalho, o que foram cobrados, e, agora, aconteceu nessa gestão, que sexta-feira um determinado 

secretário estava no rodeio, em horário de trabalho. Ri, pois foram cobrados, inclusive por colegas. 

Diz que era um Deus nos acuda e que o prefeito e o vice, da época, arcavam com o ônus, pois a 

pessoa virava as costas e ia laçar com os companheiros. Cometem-se erros que logo ali na frente se 

corrige, que faz parte do processo político do município, porém cobram, pois foram cobrados. Com 

relação às estradas cobradas, diz que tem duas máquinas no Carovi, e que não se esqueçam do 

Rincão dos Ávila e da saída para Tupantuba. Diz que não esteve lá ontem, e de repente já foram fazer 

o serviço. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Associa-se aos colegas na 

dor irreparável, e deixa seus sentimentos aos familiares do empresário, Rodrigo Bohn, que tão 

precocemente nos deixou. Diz que só Deus tem entendimento para isso. Pede forças ao filho que irá 

pedir pelo pai e não terá sua presença. Diz que tenham fé em Deus e sigam orando por todos. Deixa 

convite do Lions de Capão do Cipó, para almoço beneficente em prol do jovem Tiago Zuge, que está 

hospitalizado em Porto Alegre. Diz que o almoço será no domingo, dia 22, no CTG, ao preço de cinco 

reais o prato de risoto, que estão sendo vendidos os cartões em vários pontos, inclusive no Bradesco 
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Expresso, e terá três rodadas de bingo, com ótimos brindes. Reforça o convite e diz que o povo do 

Capão do Cipó é hospitaleiro e entenderá a causa, que é um motivo especial. Solicita a Secretaria de 

Obras cascalhamento na estrada que vai do asfalto até a granja Real, pois hoje o proprietário, estava 

com três funcionários abrindo de pá o desaguadouro e com carregador tapando os buracos. Diz que 

alguém fez promessa de campanha, não sabe se o prefeito ou o vice, que se ganhasse em janeiro 

fariam o serviço. Diz ao seu Lula, proprietário, que o ano ainda não acabou e deverá ser feito o 

serviço. Diz que o colega Serjão, se estiver ouvindo, talvez o empreste o João do Buracão. Solicita ao 

secretário do Meio Ambiente, que envie o DEMAC para verificar a falta de água da escola desativada 

e da capela do Inhacapetum, pois são feitas as reuniões de grupos ali e o pessoal tem que levar água 

de casa, e eles mesmo disseram que é pouca coisa. Diz ao colega Ibanez que é bom ver que estão 

acontecendo coisas boas, como as próteses, pois viu a de uma senhora e ficou perfeita e o povo 

agradece. Só diz que é um projeto da presidente Dilma, do PT, que abrange todo o país. Agradece e 

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

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Não tem como deixar de falar da 

morte prematura do amigo Rodrigo Bohn. Diz que são coisas que chocam e deixam sem saber o 

porquê, pois é algo inesperado, jovem empresário, família formada, trabalhando, esperançoso com a 

vida e partiu dessa maneira trágica. Procura se colocar no lugar dos familiares e nem sabe o que 

dizer. Como amigo do seu Alfredo, da dona Renata, do Ricardo, da Simone e do Nezito, só pode dizer 

que tenham fé em Deus, pois sabe que a dor dificilmente irá passar, mas que se agarrem a Deus e 

saibam que Ele está esperando pelo Rodrigo e procurem levar a vida da melhor forma possível. Sobre 

o desenvolvimento de Capão do Cipó fica contente em participar de uma administração que pensa no 

município a médio e longo prazo. Foi comentado sobre a ponte, uma obra importante, sendo que tem 

municípios que não estão conseguindo fechar suas contas e nós teremos duzentos e quarenta e dois 

mil reais para dar em contrapartida. Importante que a comunidade ouça e atente a esses detalhes. 

Sobre as próteses diz que bom que temos uma equipe capacitada em vasculhar projetos do governo 

federal e achou esse. Reitera a vinda de emenda do deputado Capoani, do PMDB, no valor de 

trezentos e cinquenta mil reais, se não se engana, empenhada hoje à tarde, para uma retro 

escavadeira. Diz que o deputado, também, está cuidando do pedido do tabelionato para nosso 

município. Diz que são ações, projetos que o deixam esperançoso. A respeito do que o colega 

Rodolfo colocou antes, não sabe se cabia colocar isso em sessão, pois pensa de outra forma. Diz que 

o referido secretário foi um dos chefes da ornamentação da praça para o Natal, e seguidamente o vê 

passando seu horário de trabalho, inclusive aos sábados, e tem certeza que um meio dia que se 

ausentou do serviço, não prejudicou em nada o andamento. Tanto que o mesmo está 

desempenhando um excelente papel à frente de sua secretaria. Diz que não houve prejuízo ao 

município nem a administração e, certamente, tinha horas a mais de trabalho, por isso se ausentou. 

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

(PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Comenta sobre a 

tragédia que se abateu na família da Simone, e só resta orar por eles. Deseja forças e o que precisar 

de sua pessoa e sua família está à disposição. Conversou com o secretário Jaques e já fez pedido do 
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Robson, filho do Pedrão, sobre o conserto da estrada, pois seu pai é doente e o secretário disse que 

essa semana que vem irá para a localidade. Diz à família do seu Didi que essa semana o secretário 

irá mandar arrumar a estrada. Sobre o ar condicionado da capela, realmente faz falta, conversaram 

semana passada com seu Alcides e com o Anselmo sobre a compra, e o mesmo já está comprado, só 

falta instalar. Só lamenta, pois a capela existe a mais de quatro anos, e antes, que o colega Diego era 

situação, não pedia. Diz que sempre pediu a compra e pede que seja feita uma roçada na capela e a 

mesma seja mantida limpa, pois não se sabe quando irão precisar. Sobre a água no cemitério, diz que 

foi feito encanamento, porém a água não teve força de chegar, mas hoje o prefeito e o vice lhe 

disseram que irão comprar uma caixa d`água para ter água a disposição quando precisar. Sobre as 

casinhas diz que a prefeitura passou o dinheiro para a Caixa, a Caixa passou para a empresa que, 

parece, não repassou aos funcionários. Diz que tudo está resolvido, faltava uma placa, a qual já foi 

colocada, estão atrasados, mas estão sempre em contato com o ‘Bolo’, que é o responsável e será 

dado andamento. Sobre o secretário laçando concorda com o colega Miguel, só diz ao povo que, 

realmente, cobravam e continua cobrando, assim como cobrou isso hoje pela manhã, do prefeito. Só 

diz que na gestão passada cobravam e o prefeito não tomava atitude, e o colega Rodolfo sabe melhor 

que sua pessoa que o prefeito Meneghini irá tomar atitude, aliás, tomou. Diz que se o mesmo saiu, 

certamente o prefeito sabia. Diz que o colega Rodolfo conhece o seu Meneghini e sabe que ele não 

passa a mão por cima, e que o mesmo chamou seu João e pediu que isso não se repita. Diz que 

cobra, e se fosse oposição, cobraria de novo, pois é vereadora independente e respeita as pessoas 

que a colocaram aqui. Fala que se existir algo que não concorda na administração é a primeira a 

conversar e procurar fazer a coisa certa, pois brigou nesses quatro anos para que as coisas fossem 

feitas certas, e por isso elegeram seu Alcides. Diz que os colegas sempre dizem que são bem 

recebidos pelo seu Alcides, o que não pode dizer o mesmo do ex-prefeito, pois não tinhas as portas 

abertas, como a oposição tem hoje. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Parabeniza o secretário do Planejamento e a sua 

equipe, onde o mesmo diz ter lhe passando uns dados interessantes, nos quatros anos que passou foi 

conseguido cinco emendas parlamentares, agora na administração Meneghini e Anselmo ainda não 

fechou um ano conseguiram seis emendas podendo chegar mais duas até o final do ano. Diz que isso 

é trabalho. Sobre a água do Inhacapetum, diz que já havia comentado com o secretário e a colega 

Vera já tinha lhe pedido e o pessoal do DEMAC irá resolver aquele problema, que, podem ter certeza, 

se ainda não foi resolvido amanhã ou depois estará solucionado. Diz à sua colega Marilene que é 

moradora daquela localidade do Progresso, vereadora, representante daquela localidade que 

verificasse lá com seus vizinhos quem que, às vezes, deixa aquela localidade sem água, pois ligaram 

para dentro do gabinete do prefeito, onde sabe o nome da pessoa que ligou, mas não vai comentar o 

nome, só se for necessário, dizendo quem é a pessoa que pega água potável para botar na tissuta 

para as lavouras. Não sabe se é porque não pagam a taxa de água que acham fácil fazer isso, pois 

antes não faziam isso. Diz à sua colega que tem toda a chance de descobrir o nome dessa pessoa 

que faz este crime, e diz para eles que esse sim é o gato de água que tanto falam. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: 
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Simplesmente acha que as pessoas são humanas e acha que tem que se viver. Diz que, certamente, 

do jeito que o seu colega Miguel colocou, acredita no mesmo e acha que o secretário que a sua 

colega citou o nome tenha horas em haver. Ressalta que as colações é para fazer um comparativo do 

jeito que era e do jeito que é hoje. Quanto conhecer o seu Alcides diz que já conhece o mesmo a vinte 

e dois anos, então não precisam ter dúvidas do quanto conhece o mesmo e sabe que muitas coisas 

ele não concorda e tem que tocar o barco, assim como o ex-prefeito também não concordava e tinha 

que fazer as coisas andar. Diz que quer entender que quem gosta de um rodeio, gosta de uma festa, 

tem mais é que ir se der, acerta com o prefeito e recupera depois, mas não dá para atirar pedra 

quando o telhado é de vidro. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Sobre comparações, diz que em outras ocasiões 

até seu colega Rodolfo disse que tinham que parar com isso, com comparações. Diz que 

constantemente ouvem da comunidade e diz que isso está certo, as coisas tem que evoluir, tem que 

melhorar, concorda com isso. Ressalta que lhes deixam com uma satisfação saber que a comunidade 

de Capão do Cipó faz comparações e que julgam o seu governo bem superior ao anterior e isso lhe 

dá a certeza que estão no caminho certo, sempre tentando melhorar. Diz que coisas para fazer 

sempre vão ter, coisas erradas para corrigir também e o momento que não tiver nada para fazer, algo 

está errado. Parabeniza a dona Judithe, em nome dela parabeniza o clube do Lions que está fazendo 

uma campanha em prol do jovem Tiago que está passando por um momento difícil. Então conclama 

aos amigos e a comunidade para quem puder ajudar que ajude. Por fim convida a todos para a festa 

de Natal, na sexta-feira, a partir das 17hr00min, na praça central. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SDD: Diz concordar plenamente com a 

vereadora Margutti, pois as verdades têm que serem ditas, é um projeto federal, todos sabem, mas se 

não houvesse empenho do secretário do planejamento, do prefeito e do vice-prefeito o projeto ficava 

na gaveta, e ele não é implantado no município. Ressalta que o mesmo não caiu do céu e veio se 

instalar no município sem fazer nada, houve uma ideia, houve um projeto, foi colocado nas mãos do 

prefeito passado, que não fez nada e agora o Meneghini fez o que é bom para o município e quem 

ganha é a comunidade. Diz à sua colega que, talvez, tivesse cometido um grande erro, do erro de 

passar a mão por cima, das coisas que deveriam ser investigadas que não fez no passado e, talvez, 

hoje assuma publicamente seus erros de não ter investigados os erros que deveria ter investigado. 

Mas diz que, também, não teve o apoio de ninguém, pois isso que disse aqui foi tratado lá no gabinete 

e lá foi engavetado há um ano, não foi agora. Diz que tem gente fazendo politicagem dizendo que isso 

foi agora, mas não, pois suas palavras se manifestam ao passado. Diz ao vereador Jairo que aquele 

papel que o mesmo tem, às pilhas guardadas, que tire daquela gaveta, traga para Câmara e botem 

em votação para ver se todos estão de acordo em investigar. Diz que seu voto tem e se o projeto 

chegar até o dia 30 é de acordo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: 

Parabeniza a dona Judithe e como sempre diz acha que deveria existir mais umas dez dona Judithe. 

Chama o povo de Capão do Cipó para colaborar com o Lions que é um almoço beneficente ao Tiago. 
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Semana passada conversou com a mãe do mesmo onde ela lhe passou que a situação dele é muito 

grave e também a situação financeira deles é critica, pois estão em outra cidade, distante de Porto 

Alegre, onde gastam por média trinta e três reais por dia de passagem. Ressalta que a dona Judithe 

pediu para passar que além de participar do almoço quem quiser pode colaborar doando coisas para 

ser feito o almoço. Como no dia trinta irá ser a última sessão do ano de 2013, diz que irá fazer um 

relato da administração 2013, o que cada secretaria conseguiu neste ano, começando pela Secretaria 

da Saúde onde diz se identificar mais e depois irá partir para todas as secretarias. Desde já fala para 

todo o povo de Capão do Cipó que esse ano administraram com a melhor intenção possível, se 

erraram pedem desculpas e que 2014 irão fazer de tudo para que grande parte do plano do governo 

saia do papel. Diz que tem quatro anos para executar tudo, mas não está dizendo que irão conseguir 

realizar 100% de tudo, mas mais da metade com certeza eles querem fazer e que aqui está o 

Anselmo sempre batalhando para que consigam cumprir o que prometeram, já que batalharam para 

chegar nessa administração. Ressalta que como vereadora se coloca a disposição de todo o povo de 

Capão do Cipó e o que precisariam da mesma podem contar com ela, independente da sigla 

partidária está aqui para trabalhar por todos. Deseja a todos um Feliz Natal. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz ser muito bom que 

venha emenda esse ano, já que no governo passado foram só quatro e a UDP não trouxe nenhum 

para ajudar o Froner. Diz que em Capão do Cipó são os primeiros a trazer uma emenda já com o Luis 

Carlos Heinz e que isso é para eles verem que estão colaborando com o município, estão aqui para 

ajudar. Ressalta que o PDT não colocou nenhuma até agora. Diz que vão cobrar e sempre dizem que 

quando entra uma emenda, entra um recurso extra para o município. Sobre os projetos diz não saber, 

pois o Christian era gestor de projetos do Froner, então diz que ele não fazia nada, antes ele era 

‘laranja’ e hoje ele está sendo rei. Diz ser muito bom que os projetos venham para o município, mas 

fala que de certo ele passou de ‘laranja’ para ‘tangerina’, mudou de fruta. Diz que tudo que está 

falando está tudo gravado em ata, e como diz seu colega Rodolfo nada melhor que um dia após o 

outro. Lembra que o mesmo era gestor de projetos do Froner, mas que as emendas de Capão do 

Cipó ele esqueceu, mas acredita que ele faça um bom trabalho agora e é competente para isso, só 

que temos que ver que antes ele levava ‘cacete’ e hoje ele é elogiado e deve ser, pois faz um bom 

trabalho e ajuda a administração assim como estão aqui para ajudar e irão trazer emendas todos os 

anos para o município, enquanto a UDP não trouxe nenhuma no governo passado. Diz que não é 

crítica, é só a verdade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA 

LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Sobre as emendas, diz que não poderia ficar sem falar 

da emenda do deputado Pimenta no valor de duzentos e cinquenta mil reais para a construção da 

ponte. Também hoje conversou com o assessor do deputado Marcon, onde lhe passou que já está 

sendo empenhada uma emenda para a compra de um trator todo equipado e mais uma emenda de 

cem mil reais para a recuperação de solo. Diz que não tem o que se queixar do Christian pelo motivo 

que sempre que esteve ali, esteve sempre correndo, diz que até queria ter ido em Brasília para 

conversar com o Marcon sobre essa emenda e o Christian lhe convidou  para que fosse junto. 

Ressalta que o mesmo sempre está empenhado em correr atrás de projetos, que através dessas 
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emendas os projetos têm que estar em dia, pois perdendo o prazo perde-se a emenda. Parabeniza 

todos os formandos da escola da Sepé Tiarajú. Fala sobre os açudes que estão sendo feitos, onde 

começaram na propriedade do seu José, na Nova Esperança e em seguida, até quinta-feira, estarão 

na propriedade do seu José Oribe, na Sepé Tiarajú. Então isso são as coisas que estão andando. Lê 

cronograma que o pessoal do CRAS e Assistência Social lhe passaram sobre a saída dos ônibus que 

será às 16hr00min passando pelos Areieiros, Passo do Tibúrcio, Carovi, Progresso, Sepé, Nova 

Esperança, 14 de Julho, assentamento Santa Rita, Rincão dos Vargas, Areias e Entre Rios, a 

chegada na praça será às 17hr00min, onde haverá apresentação artística, sorteio, lanches, culto 

ecumênico, chegada do Papai Noel e distribuição de brinquedos para crianças até os dez anos. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: OF. 044/2013, da Secretaria de Assistência Social e CRAS 

convidando para festa de Natal a realizar-se na Praça Rubem Lang, dia 20/12/2013, com início às 

17h00min, evento da Administração Municipal e demais secretarias, organizado pela Assistência 

Social e CRAS. OF. GAB. Nº 216/2013, do gabinete do prefeito, encaminhando Leis do nº 705/2013 

ao nº 707/2013. PROJETO DE RESOLUÇÃO 008/2013, da Mesa Executiva, que “Concede o título 

honorífico de ‘Cidadão Benemérito de Capão do Cipó’ ao deputado Ciro Simoni e ao deputado Pedro 

Westphalen e dá outras providências”. MOÇÃO DE PESAR 025/2013, dos vereadores aos familiares 

de Rodrigo Bohn. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: MOÇÃO DE 

PESAR 025/2013, dos vereadores aos familiares de Rodrigo Bohn, aprovada por unanimidade. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 008/2013, da Mesa Executiva, que “Concede o título honorífico de 

‘Cidadão Benemérito de Capão do Cipó’ ao deputado Ciro Simoni e ao deputado Pedro Westphalen e 

dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima sessão, que será dia 23/12/2013, segunda-feira, devido o feriado de Natal, no mesmo horário 

e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrado 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 dezembro de 2013. 

 


