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ATA N° 49 / 2013 (Ordinária) 

Aos 23 (vinte e três) 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 48/2013, da Sessão Ordinária do dia 17/12/2013, 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. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Comenta sua ida a Ijuí, sábado à noite, junto com 

o prefeito e o vice, onde viu a preocupação de ambos com a administração, na construção das casas 

populares. Procurou saber na CREHNOR, no encontro de comemoração dos 10 anos cooperativa, e 

lá encontraram o deputado Marcon e já pediram que desse emenda para a construção de um posto 

de saúde no assentamento. Ficou emocionada, pois a resposta dele foi rápida, um sim, ajudando da 

melhor forma possível, e disse que na segunda-feira estaria aqui. Diz que ontem, domingo, ele lhe 

ligou que estava vindo à noite aqui. Diz que esse posto irá beneficiar não só os assentamentos, mas 

as comunidades vizinhas e desafogar o da sede. Diz que até setembro irá começar a obra. Não foi 

definido qual assentamento será, mas será centralizado. Diz que o deputado deixou emenda de cem 

mil reais para recuperação de solo, pois não adianta só pensar em renda, se não houver açude para 

irrigação e recuperação de solo. Agradece ao presidente que não mediu esforços para abrir a câmara, 

as 09h00min da noite, e se fez presente, junto com o vice, o prefeito, o colega Jairo, e lotou o 

Plenário. Agradece ao Anselmo que conseguiu arrumar tudo, pois foi em cima da hora, e com todas 

as festividades é difícil reunir e lotou a Casa. Agradece, mais uma vez, ao prefeito e ao vice que foram 

atrás dessas emendas. Conversou com o Jaques e ele prontamente aceitou e abraçou a causa e ano 

que vem irão construir um posto no assentamento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

87.9.  Diz que está chegando o dia de Natal e diz aos colegas, aos funcionários da Casa, aos 

funcionários públicos, ao povo cipoense, a comunidade, que mais um ano está findando, e que 2014 

continue sendo igual, com saúde, paz e amizade, pois ficam alegres e contentes. Deixa abraço e o 

que precisar está à disposição da comunidade. Diz ao vice, que se faz presente, que sábado, pela 

manhã, recebeu várias ligações do Rincão dos Mamoneiro, devido a falta de água. Ligou para o 

DEMAC e só dava desligado ou fora de área. Dá ideia para que divulgue os plantões no informativo 

da prefeitura, e que se tenha uma bomba reserva. Diz que seu Agnelo, senhor de idade, está sem 

água desde sábado e algo tem que ser feito. Andou no Entre Rios, deixa abraço ao ex-vereador 
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Antonio Jardim, e a comunidade está ansiosa, pois a patrola só vai até a ponte da divisa. Diz que no 

Rincão dos Palharini, cobram por que só não teve transporte daquela localidade para a festa de Natal. 

Diz que tinha oito alunos der lá, os quais trouxe junto com o colega Ibanez. Foi a única localidade que 

ficou sem, e é a reclamação que faz. Diz que no Inhacapetum tem trechos ruins a estrada. Fala que 

está chegando 2014 e pede a Deus que continue chovendo, para termos uma safra boa e o povo 

ganha mais benefícios dos produtos que retira da lavoura. 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. Parabeniza a administração 

municipal pela belíssima festa na praça central, em prol do Natal. Agradece ao seu Lucídio e o 

Claudio Cardoso pelas palavras ditas. Parabeniza o CRAS, a Assistência Social, o Roberto, diretor da 

rádio, que estava entregando brindes as crianças, numa festa que foi a contento de todos. Torce que 

cada vez seja melhor. Parabeniza a Rita e a Marilene pela organização da formatura do 3º ano, da 

escola Macedo Beltrão, do Carovi. Agradece aos mestres, ao CPM, aos funcionários daquele 

educandário, por mais uma turma de jovens se formando. Diz que o que se precisa é investir em 

educação, pois esse é o caminho, o que sobra é a educação. Acredita que um futuro grande se forma 

através da educação. Parabeniza a Ana e sempre disse que tem orgulho da organização do PT, e que 

essa emenda não caiu do céu e a vereadora é merecedora, junto com o partido. Diz que ficou emenda 

para calcário e uma para um posto de saúde no assentamento. Diz ser uma bela ideia do deputado 

Marcon, investir em algo útil, pois desafoga o da sede. Sente orgulho disso, pois se não fosse os 

quatro assentamentos não teríamos administração, sequer município emancipado. Diz que tem que 

se olhar diferente para eles, e vê isso nessa administração. Diz torcer que o ginásio de esportes vá 

para os assentamentos, como tem no Carovi e na sede. Parabeniza a Ana e conte com sua pessoa a 

hora que precisar, assim como os demais colegas vereadores, os quais representa até 31 de 

dezembro de 2013. 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. Fala da festa de Natal, ocorrida na sexta-feira, 

das quais quando foi a festa do Dia da Criança, na praça, ouviu diversas reclamações após a mesma, 

que não houve organização, etc. Conversou com o prefeito e o vice e eles disseram para falar na 

Tribuna que o Natal seria gordo, como de fato foi. Primeiro pela belíssima chuva e depois a belíssima 

festa. Diz que vem chovendo bem e os produtores estão felizes. Felicita os cipoenses com um Feliz 

Natal, e que 2014 seja melhor que 2013, pois o que passou tem que esquecer e tentar um amanhã 

cada vez melhor. Felicita, juntamente com o PT, a colega Ana, integrante da sigla, e também o 

prefeito e o vice, pois o Plenário lotou com a vinda do deputado Marcon, que é interessado nas 

causas do município, e disse que irá lutar, através do estado, para que venham essas emendas e se, 

por acaso, não conseguir, ele disse que irá mandar emenda do gabinete dele. Parabeniza a todos, 

pois terão um posto de saúde dentro dos assentamentos. Felicita os formandos do Macedo Beltrão, 

mais uma etapa vencedora, de muitas que virão, e que continuem estudando para conseguir atender 

os objetivos. Ressalta que não se pode desistir dos estudos, pois é a chance de vencer na vida. Diz 

ao secretário Jaques, que se faz presente, que a tarde estava em Santiago e uma pessoa pediu que 
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arrumasse a estrada do Entre Rios, que devido às últimas chuvas estragaram. Diz que uma laminada 

resolve o problema. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Escutando as 

palavras do colega Jairo Charão, diz que a palavra educação deveria ser o princípio de tudo e, 

principalmente, quando um grupo de alunos se forma, onde um novo mundo se abre e só através 

disso, pois educação ninguém tira de ninguém. Deseja a todos os cipoenses um Feliz Natal, repleto 

de paz, tranquilidade, alegria e amor. Diz que passaram um ano inteiro discutindo, brigas boas, pois 

eram pelos interesses de Capão do Cipó e que Deus nos cuide, mande as chuvas necessárias para 

uma safra cheia para que conquistemos coisas boas que as coisas se encaminham. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Pede que seja feito, com urgência, empedramento 

no Inhacapetum, próximo a ponte do Jorge Bilo até os Malheiros, que está péssimo. Reforça pedido 

de empedramento em Areias até a Fazenda da Taipa e no Rincão dos Palharini, na entrada da 

propriedade do senhor Juca Picoli. Visitou a Sepé Tiarajú, próximo a casa do senhor João Loureiro, e 

foi aberto um desaguador e derrubaram e enterraram a cerca e ele pede que arrumem. Diz à 

Secretaria de Meio Ambiente que o Inhacapetum clama por água. Solicita roçada na parada de ônibus 

escolar dos Palmeiros, a mesma que no passado tinha colega que pedia e esqueceu esse ano. Diz 

que faz meio ano que pediu a troca de lâmpadas na Getúlio Vargas, em frente à Zu, e ainda não foi 

feita. Diz que em frente à prefeitura e a sua loja, percebeu no sábado, na noite da festa, que era bem 

escuro. Parabeniza os formandos do Ensino Médio, do Carovi, muito bonita a formatura e cada um 

trilhe seu caminho da melhor forma. Diz que em casa se dá os primeiros passos e depois se caminha 

com as próprias pernas. Deseja ao povo cipoense um Feliz Natal, com paz, saúde e realizações. 

Sobre o almoço beneficente, domingo, diz que foi um sucesso, organizado pelo Lions, no CTG, onde 

foram vendidos mais de quatrocentos cartões. Diz que muitos colaboraram de uma maneira ou de 

outra. Sente que o povo é caloroso e generoso. Torce que ninguém passe por isso e que o Menino 

Jesus fortaleça essa família. Diz que convidou o colega Jairo para ver a água da sua comunidade e o 

mesmo não quis visitar, e que na sexta-feira, às 11h15min esteve na prefeitura o procurando e o 

mesmo não estava no trabalho. Diz que o procurou para ver a água que estava jorrando na praça, 

pois acha que também é desperdício de água. Diz que o vice-prefeito deve ter visto, pois passou em 

frente e tinha quatro jovens tomando banho de mangueira na praça, sendo que é água potável, 

também. Diz que se alguém no seu rincão pegou água, como o colega Jairo insinuou que foi sua 

família, diz que é para produzir e a grama não produz, como falou, a não ser para um animal pastar 

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

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

administração municipal pela excelente festa de Natal, na sexta-feira, não se fez presente por 

problemas particulares, mas soube da grande festa. Diz que isso demonstra a preocupação da 

administração municipal em promover algo como o Natal, uma data importante, de reflexão, um 

evento belo para a comunidade cipoense, onde colocou ônibus de todos os lugares, fazendo com que 

o máximo de pessoas se fizesse presente. Fica contente em saber da perspectiva da vinda de um 
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posto de saúde para o assentamento, uma grande obra para Capão do Cipó. Como falaram antes na 

Tribuna, diz que são muito importantes os assentamentos para o município, pois cumpriu seu objetivo 

que era inúmeras pessoas sem colocação e hoje estão bem colocadas, vivendo bem e o posto vem 

contribuir para melhoria de qualidade de vida deles. Diz que isso é pensar no município a médio e 

longo prazo. Diz que esse é o diferencial dessa administração, fazer política pública que atenda a 

todos. Deixa um Feliz natal a toda a comunidade cipoense. Aproveita o fim de ano para refletirmos os 

erros e pensar em um 2014 melhor. Não deixa de falar na questão da água, pois há bastante 

diferença em irrigar grama e usar para abastecer pulverizador de lavoura. Não se justifica, pois a 

grama embeleza a praça, e tem que existir conscientização de que usar água potável para 

pulverizador é inadmissível. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Agradece ao Lions, a colega Marilene que participa, pelo belíssimo almoço em favor 

da família do Tiago. Não se fez presente, pois sábado faleceu seu avô e foi até Santo Ângelo. Diz que 

as pessoas que têm seus avôs vivos, que valorizem os mesmos, pois agora não tem nenhum. 

Parabeniza a bela festa na praça, onde todo mundo falou que estava boa, e se tiver algo que não saiu 

a contento que falem para que possam fazer as correções. Parabeniza os formando do Ensino Médio, 

sendo uma pequena vitória. Diz que não vê à hora de ver sua filha se formando. Sobre a Secretaria 

de Educação, diz que no primeiro momento, quando a Adelaide assumiu, foi conhecer as rotas, e que 

existem trinta educadores, sendo vinte e três em sala e sete no administrativo, duas merendeiras, e 

três na limpeza. Tem o projeto de formação continuada que foi planejada para que todos os 

professores possam participar, em horários alternados, e paralelo a isso o município aderiu ao Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é formada pela orientadora no local e a 

multiplicadora, formação feita em Santa Maria, através da UFSM. Diz que a nível interno de 

secretaria, foi completado e enviado ao MEC, o PAR, Plano de Ações Articuladas, que é o 

instrumento imprescindível para cadastrar obras, ônibus para o transporte escolar e mobiliário. No 

transcorrer do ano tiveram confirmada a construção de uma nova escola, com seis salas de aula, 

sendo prevista a construção de mais quatro. Receberam a confirmação de dois ônibus, sendo que no 

decorrer do ano foi recebido mais um do governo do estado e adquirido uma van para o transporte 

escolar. Estão confirmados cento e noventa conjuntos de classe e cadeiras para alunos e quatorze 

mesas para professores. Diz que é um relatório sucinto da Secretaria de Educação. Deseja a Adelaide 

um bom trabalho e que em 2014 ela faça, ainda, melhor. Sobre a Secretaria de Planejamento, diz que 

a mesma foi criada pela Lei 654, de 09 de maio de 2013, onde foram realizados diversos projetos, 

dentre esses foram recebidos os projetos de irrigação da agricultura familiar no total de onze mil, 

seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos; a casa do produtor no valor total de 

oitenta e nove mil reais e contrapartida da prefeitura em torno de seis mil reais; a pavimentação 

asfáltica da Avenida Tancredo Neves no valor de duzentos e cinquenta e oito mil reais, com 

contrapartida de doze mil reais da prefeitura; o Brasil Sorridente, com próteses dentárias, no valor de 

noventa mil reais; a rede da Funasa no valor de sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil reais e 

uns quebrados; a reforma no posto de saúde no valor de cento e vinte e quatro mil reais. A aquisição 
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de uma ambulância no valor de cento e cinco mil reais com contrapartida de cinco mil da prefeitura; 

aquisição de um veículo van no valor de cento e sessenta mil reais com contrapartida de sessenta mil 

reais da prefeitura; academia de saúde no valor de cem mil reais; a ponte do Passo do Cardinal no 

valor total de quatrocentos e noventa e dois mil reais e a contrapartida da prefeitura de duzentos e 

quarenta e dois mil reais; carro e equipamentos no valor de cem mil reais; aquisição de 

motoniveladora no valor de quinhentos mil reais. Dentre os projetos foram empenhados os seguintes: 

aquisição de dois tratores no valor de duzentos mil reais com contrapartida de cinquenta e três mil 

reais da prefeitura; aquisição de trator 4x4 no valor de cento e três mil reais com contrapartida de três 

mil e quinhentos reais; construção da escola no valor de um milhão e vinte e um mil reais, e assim 

entre outros. Irá continuar depois, senão irá se perder na lista. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Parabeniza o Mano, irmão do Serjão, pelo aniversário, semana passada, e que o mesmo deve 

estar escutando. Diz que o mesmo pediu que o secretário de Obras faça a troca de lâmpadas em 

frente a academia, o qual, certamente, o Jaques irá atender. Recebeu reclamações, pois o Miguel 

está em férias, e o pessoal que precisa tirar GTA tem que esperar a volta do veterinário, quando está 

atendendo no interior, pois ele que ficou no lugar. Dá sugestão de colocar um agente administrativo 

no período das férias do Miguel. Deseja um Feliz Natal a todos os cipoenses e que esse ano velho 

entregue bem ao ano novo, com chuva, pois o pessoal está podendo plantar e que continue assim, 

pois o produtor depende disso para o desenvolvimento do município, e torce por uma boa colheita. Diz 

ser bom que os deputados estão chegando e trazendo emenda, apesar de esquecerem-se do Capão 

do Cipó por um tempo, está vindo em boa hora. Diz que o posto no assentamento irá desafogar o da 

sede e ajudar as pessoas de lá, pois não temos transporte no interior e fica complicado virem até a 

cidade. Sobre o relatório que a colega Regina fez, diz que os sete milhões da água, já estava pronto, 

o prefeito atual só deu continuidade, assim como a casa do produtor, que votaram em julho, só falta 

licitar e começar, para que o pessoal não fique no relento do sol, na praça, vendendo seus produtos. 

Diz que não viu essa administração começar nenhuma obra e já está terminando o ano. Gostaria que 

a colega, como líder de governo, dissesse quanto foi arrecadado esse ano, pois no ano passado 

foram arrecadados doze milhões e duzentos e cinquenta mil reais, e esse ano, em novembro, o 

secretário Pinheiro disse que já estava em doze milhões e quinhentos e cinquenta mil reais. Diz que 

no passado disseram que o parque da feira seria um elefante branco, porém agora já serve para a 

feira, novamente. Diz que o colega Diego comentou que a feira é em fevereiro e não se viu nada de 

arrumação, ainda, e no início do ano começam os tumultos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. O senhor presidente passa os trabalhos da 

Mesa ao vice-presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, 

SDD: Sobre o problema no Rincão dos Palharini, agradece o empenho do senhor Edson Machado 

aonde o mesmo veio até o prefeito e também lhe procurou para falar sobre a queda de energia que 

ocorreu naquela localidade. Diz que a mesma foi terrível, caiu um poste que ficou encircuitou e 
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também queimou a bomba do poço. Ressalta que quando queima muitas vezes não queima só uma, 

mas diz que hoje já está sendo resolvido o problema daquela localidade. Fala que isso é complicado, 

mas sempre acontece e que da AES Sul podemos esperar de tudo. Agradece o empenho do Roberto, 

como diretor da rádio e parabeniza o mesmo que irá receber homenagem de todos os vereadores e o 

mesmo é merecedor pelo trabalho que faz, pela dedicação que tem e pelo empenho que além dele o 

senhor Leandro, o Lucídio, o Serginho e também todos os locutores da rádio têm. Deseja a todos os 

seus colegas e comunidade cipoense um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo com muita paz e 

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

VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Continuando sobre a Secretaria do 

Planejamento coloca que também teve a reforma do posto de saúde no valor de cento sessenta e 

cinco mil reais, aquisição de ônibus, etc. Somando tudo onze milhões e setecentos e noventa e um mil 

reais. Ressalta que a secretaria está composta pelo secretário Christian, pela Roselma, engenheira 

civil, pelo Álvaro que é o tecnólogo civil, pela Narieli Zamboni que é a coordenadora da secretaria e 

tecnólogo em gestão pública, pelo senhor Airton Silva, que é o pedreiro, pelo senhor Marcos e o 

senhor Valdetar Lopes que são operários. Deseja a Secretaria de Planejamento que em 2014 trabalhe 

mais ainda. Sobre o posto de saúde que tudo indica que irá vim para os assentamentos, diz ser 

excelente, pois irão descentralizar o atendimento, assim desafogando o posto do centro. Sobre o que 

seu Alacir falou da folha do GTA, diz ao vice-prefeito que isso é fácil de resolver e que devem colocar 

uma pessoa neste período de férias. Sobre as obras diz ao seu colega Alacir que terminaram o 

calçamento, as casinhas que ficaram pela metade e que o dinheiro que entrou esse ano, com certeza, 

tem várias coisas que está em licitação e como seu colega mesmo diz, foi secretário e sabe da grande 

demora das licitações. Ressalta que sabe de uma firma que participou da licitação e foram investigar e 

a mesma não existia. Diz que a parte burocrática realmente atrasa bastante o serviço. Fala que a 

administração não é que seja perfeita, tem muito que melhor, muito para trabalhar, mas sabe que a 

administração quer trabalhar e a honestidade está acima de tudo. Em relação à água diz que irá 

defender sua colega Marilene, pois eles são agricultores e diz que não ouviu o seu colega Jairo falar 

no nome da família da sua colega. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz que todo a administrador quando pega a prefeitura administra 

com seriedade, só que alguma coisa, às vezes, pode não da certo, mas que todos administram com 

honestidade. Diz que são parceiros e sempre irão ser, torcem para que cada vez construam mais, 

pois quem ganha com isso não são os vereadores, mas sim o povo. Ressalta que durante um tempo 

os deputados esqueceram e como ano que vem é ano político espera que as emendas venham. Diz 

que isso é o que temos que cobrar dos deputados, não só que eles venham aqui em véspera de 

campanha política promoter emenda, pois se não se eleger o governo pode trocar e assim mudar 

tudo. Então diz que temos que cobrar essas emendas antes das eleições, pois depois passa o ano 

não se elegem e esquece-se de Capão do Cipó. Acha que cada vereador tem que ir atrás do seu 

deputado, pois o povo não se engana mais com as pessoas e votam naqueles que realmente ajudam 

o município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, 

Representante de Partido, PT: Tem segurança no que fala e sabe da índole do deputado Marcon e 
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diz que o mesmo sempre esteve em Capão do Cipó. Diz que não gosta de falar da administração 

passada, mas diz que o mesmo deputado esteve aqui na administração passada e não foi recebido 

aqui, tiveram que receber lá nos assentamentos. Ressalta que já está sendo licitado o trator e têm 

várias emendas que os deputados vêm colocando. Diz ter a segurança de quando eles vêm aqui, pois 

dão a palavra dele e sempre juntos, são companheiros de luta, de estrada. Fala ainda que o deputado 

garantiu que até março e que o assessor dele pediu para que não esquecessem de fazer o projeto até 

está semana para ser enviado. Tem certeza que o mesmo não viria aqui para mentir e também tem 

certeza que irão ter o posto. Agradece ao Serginho, em nome do seu partido, pois ontem o mesmo 

esteve esperando até as 23hr00min na rádio. Deseja a toda a comunidade cipoense e também a 

todos os seus colegas um Feliz Natal cheio de saúde e cheio de paz. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Se associa aos sentimentos 

de pesar pela perda do avô da sua colega Regina. Agradece o Serginho, em nome da Câmara, pela 

cobertura que o mesmo fez ontem na presença do Marcon. Convida a sua colega vereadora Marilene 

para que amanhã, a hora que a mesma quiser ir tirar a limpo essa situação com o prefeito, pois fala 

que quem lhe passou essas informações foi o mesmo. Ressalta que não citou nome de ninguém aqui 

nesta tribuna e que se citou podem lhe cobrar, mas diz que coisa errada tem e que se fizer uma 

votação com o povo cipoense tem certeza que 100% aprova que molhem a praça, pois ali tem vida e 

a mesma é o espelho para quem chega no município, sendo que a mesma está bonita, com árvores e 

tem grama, mas fala que o que não senta muito são aquelas lajotas que custaram cento e setenta mil 

reais e diz para que o prefeito levante uma pedra daquelas, pois quem sabe quantos mil reais tem 

embaixo dela. Ressalta que um bom tanto deste recurso pode estar ali. Fala ao seu colega Diego que 

o mesmo mora a uma quadra do secretário do Meio Ambiente, que é o que cuida da rede de água e, 

também, a praticamente a três quadras mora o Guego que trabalha na água e a uma quadra e meia 

está o Juliano que, também, trabalha na água. Diz que isso não dá para entender, pois de carro dá 

trinta segundos e a pé deve dar cinco minutos. Diz então que o seu colega não quis resolver o 

problema. Fala ainda que o problema da água é sério e se precisasse iria a pé onde fosse necessário, 

para resolver. 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 219/2013, do gabinete 

do prefeito, encaminhando avaliação feita por mecânico responsável sobre o caminhão tanque 

Mercedez Bens, ano 2008, modelo 1318. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e 

votar: PROJETO DE LEI 079/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 

proceder à permuta de bens imóveis da Administração Pública por parte de bem imóvel particular e dá 

outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 081/2013, do Poder Executivo, 

que “Declara de utilidade pública a associação comunitária de Rádio Difusão Cipoense (Rádio 

Cipoense FM)”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente informa que o Projeto de Lei 

080/2013 não irá à votação, hoje, pois o Executivo ficou de mandar Mensagem Aditiva, na quinta-

feira, e o mesmo será votado na última sessão ordinária de 2013. Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima sessão, que será dia 30/12/2013, segunda-feira, às 10h00min, que será solene, 

e a última sessão ordinária de 2013 passou para às 14h00min, com a concordância de todos os 
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vereadores. 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, 23 de dezembro de 2013. 

 

 


