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ATA N° 08 / 2013 (Ordinária) 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2013, às 18:00 horas, 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 

07/2013, da Sessão Ordinária do dia 19/02/2013, 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 MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI (PMDB):Cumprimenta aos colegas e aos presentes e aos ouvintes da 87.9. 

Dirige-se, em especial, aos produtores de soja do município, os quais plantam em 

torno de sessenta mil hectares, sendo um dos maiores produtores do Rio Grande do 

Sul, e com uma grande parcela em arrecadação de ICMS no município. Ressalta que 

temos uma agricultura de alta e média tecnologia. A respeito dos royalties cobrados 

pela Monsanto, diz ter produtores assinando o que é pedido por eles, ou seja, que seja 

na moega, sendo que há lei contrária a isso. Fala que tem sindicatos pedindo que não 

assinem isso, e diante desse fato pede que seja promovido aqui no município, através 

da Câmara de Vereadores, uma audiência pública para se discutir o tema. Diz que 

isso é importante, em primeiro lugar, pois são gestores públicos e vereadores, e têm a 

obrigação de fazer algo para favorecer a classe muito importante em nosso município. 

Pede que convide o Sindicato Rural e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para 

participarem juntos, bem como a direção do Programa A Voz do Campo, para mostrar 

ao resto do Rio Grande, que o nosso município está preocupado com os produtores de 

soja, e estaremos contribuindo com o setor. Diz que sexta-feira, agora, o governador 

Tarso Genro estará recebendo o programa A Voz do Campo, em Porto Alegre. Cita 

que fazendo essa audiência estarão mostrando para a Farsul que estão dispostos a 

defender a classe. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR ODIR 

FERNANDES DE OLIVEIRA (PT):Cumprimenta os colegas, comunidade presente e 

ouvintes da 87.9. Agradeceu, hoje, ao secretário Jaques pela beleza que está ficando 

a cidade, em especial o Bairro Santo Antônio que estava desleixado. Diz que o 

pessoal está trabalhando com vontade, e que continuem assim. Fala que as patrolas 
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estão quebradas, mas que amanhã estarão terminando o serviço no Entre Rios. Diz 

que o colega Miguel foi feliz na explanação sobre os royalties na moega, e isso é um 

assunto que deve ser discutido aqui, pois a soja é o produto que alavanca o nosso 

município e a administração está sensibilizada com isso e vai fazer um amplo debate 

sobre o não pagamento na moega. Agradece e devolve a palavra à 

mesa.VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Cumprimenta os colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Faz explanação sobre cada 

secretaria, onde hoje à tarde tiveram reunião e na coordenação de planejamento, onde 

foi terminado o projeto do campo de futebol, com iluminação e arquibancada, mais ou 

menos o valor de seiscentos mil reais e já está cadastrado no Ministério dos Esportes, 

e agora está trabalhando no projeto da ponte que todos pedem, pois quando chove 

ninguém vai e ninguém vem do Carovi, pra levantar ela. Será um recurso grande 

investido, mas daquele jeito não dá mais. Sobre as casas populares o pessoal da 

CHRENOR estava conversando, hoje à tarde, com o prefeito, pois foi cometido um 

pequeno erro na entrega da documentação, na gestão anterior, de troca de rubrica, 

onde será feita tal correção e elas irão sair, inclusive já foi selecionado o pessoal. Na 

secretaria de obras estão trabalhando no pontilhão do Passo do Tibúrcio, já foi levado 

tubo e pedra pra alargar a ponte para o maquinário cruzar. Diz que a previsão é 

amanhã as duas patrolas estarem arrumadas e trabalhando. Parabeniza todos os 

patroleiros pelo excelente trabalho nas estradas, mesmo sem patrolas, e espera que 

fique melhor, ainda. Sobre a Educação, parece que desde dois mil e dez, estava sem 

cadastro na Promotoria de Justiça Regional, mas a secretária Adelaide está tomando 

providências para regularizar. Na Secretaria da Fazenda estão fazendo a 

documentação para licitar combustível para toda a frota, e em abril vence os seguros e 

estão vendo com cada secretaria para segurar todos os veículos. Foi pedido para os 

secretários fazer avaliação dos veículos e ver o que vale a pena ser consertado, ou se 

é melhor leiloar e comprar novos maquinários e carros, renovando a frota. Fez 

compromisso com seu Ênio, do Passo do Tibúrcio, e já conversou com a secretária de 

viabilizar que vá a Unidade Móvel lá, não sabe se está em condições, e que vá o 

dentista atender, também. Diz que seu Ênio disse que na escola tem condições do 

médico atender, e a nova médica que virá, a partir de segunda-feira ela começa, e 

será de segunda a quinta o horário dela, irá melhorar o atendimento. Diz que a 

secretaria está vendo a possibilidade de contratar um novo médico, para fazer 

pequenas cirurgias no município, pra não precisar pagar uso de sala, instrumental, 

sendo muito importante. Se for esse que foi conversado, ele virá todas as tardes e irá 

fluir melhor o atendimento na Saúde.Agradece e devolve a palavra à 

mesa.VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 
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comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que teve dois dias de curso, sobre como se criar 

associações, através da Emater, trazido pelo Samir. Sobre a audiência pública, hoje 

aqui na Casa com a equipe da Fazenda, diz que ficou contente, pois o município não 

está quebrado, como disseram. Fica contente de ver o trabalho feito pela 

administração anterior, onde houve falhas, assim como temos hoje, mas tentando 

fazer a coisa certa. Foi falado aqui, que a prefeitura estava no Cadin, onde os 

contadores explicaram que ela entra e sai do Cadin, por pequenos erros, a exemplo da 

obra do posto, onde o engenheiro do estado não veio olhar a obra, e foi para o Cadin, 

depois que ele veio, saiu. Ressalta que sabia que não estávamos no Cadin, pois no 

ano passado o município recebeu verba federal para o trator. Diz que isso não é dívida 

e acontece com qualquer administrador. Quanto à Vila Santo Antônio, parabeniza ao 

Jaques, e diz que o Serginho escapou na sessão passada, de ouvir, pois desde abril 

do ano passado que pedia para ele retirar as taquareiras, e agora, como disse o 

colega Rodolfo, o Serginho aprendeu a trabalhar. Diz que o Serginho, quando 

mandado, sabe trabalhar, só não sabe por que nunca o colocaram como secretário. 

Sobre o médico diz que irão corrigir erro de valores, só que ele esqueça as doze fichas 

e atenda quem estiver lá, pois irá ganhar bem. Diz que já tivemos médico que atendia 

trinta fichas e ganhava a metade deles. Diz que tem que dar ficha para por ordem de 

chegada, mas que se atenda todos que chegarem. Sempre será a favor de projetos 

assim, e espera que os colegas também. Ressalta que é complicado vir de longe e 

chegar e não ser atendido por falta de ficha. Agradece e devolve a palavra à 

mesa.VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP):Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Agradece ao Jaques e aos funcionários das obras pela 

limpeza do Bairro Santo Antônio, pois quem ganha são os moradores. Sobre o projeto 

do médico, que será votado hoje, o qual houve erro de digitação, mas como o salário é 

bom, concorda com os colegas e não se deixe sem atendimento quem chega ao 

posto. Acha que o doutor irá atender a todos, pois é um bom médico. Sobre o projeto 

da Ponte do Cardinal, diz ser uma boa iniciativa do prefeito Meneghini, pois com a 

chegada do inverno é complicado para o transporte escolar, que tem que fazer a volta 

por cima para ir até a escola. Ressalta que quem ganha é a comunidade. Fez 

indicação a secretaria de Obras para que seja feito patrolamento e encascalhamento 

no Rincão dos Mamoneiros, Rincão dos Palharini, até o seu Adão, pois tem uma curva 

que é complicada para o transporte escolar, e que sejam colocados tubos para 

escoamento de agua, na entrada da casa da tia Loreci, pois ela é doente e quando a 

ambulância vai pegá-la é complicado.Fez indicação para que o médico e o dentista 

vão a cada quinze dias no Passo do Tibúrcio. Cita que a colega Regina disse que fez 

compromisso com seu Ênio, na campanha, só que o seu pedido é o contrário, pois o 
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povo lhe ligou e pediu, não só um morador, e não fez promessa de campanha. 

Colocou indicação para o CRAS e a Assistência Socialpara que faça evento do Dia 

Internacional da Mulher, com ônibus vindo de todas as localidades até o local do 

evento. Diz que o TRE está propondo recadastramento biométrico em cento e 

cinquenta e nove municípios gaúcho, onde cento três têm mais eleitores que 

habitantes. Diz que ficarão três meses em cada município fazendo o recadastramento. 

Conversou, ontem, com seu Meneghini sobre isso e diz que o locutor da rádio 

Cipoense citou que em Unistalda farão isso, pois em época de eleição é ponto turístico 

lá, com pessoas perguntando onde é a urna. Diz que deu vontade de ligar para a rádio 

e dizer quer aqui também é assim. Cita que o Cartório Eleitoral irá tomar atitude, pois 

quem sofre com isso é o povo que mora aqui, e quem não mora aqui não pode decidir 

por nós.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 vereadores, comunidade presente, ouvintes da 87.9. 

Comenta a respeito da rádio, a qual se esqueceu de citar semana passada, pois está 

fazendo a transmissão da sessão, de graça. Parabeniza os diretores pela atitude que 

tomaram de levar os trabalhos e interesses da comunidade eu elegeu cada um dos 

vereadores.  Diz que os colegas foram felizes em elogiar o colega Jaques pela limpeza 

do Bairro Santo Antônio, porém não deixa de cobrar, pois cobrava do seu prefeito na 

gestão passada, dentro do seu gabinete e não para secretários, por que quem é o 

gestor é o prefeito. Diz que secretaria que não funciona, a culpa é do prefeito, que não 

manda. Diz que hoje se vê que o trabalho está sendo feito e merece parabéns. Diz 

que a Avenida Tancredo Neves era virada em mato, sem acostamento, e não era por 

falta de pedidos, de ambos os lados. Parabeniza pelos trabalhos e que se estenda 

para todos os funcionários das Obras. Sobre a audiência pública a respeito dos 

royalties, diz que a Casa é do povo e é companheiro, e vão entrar em contato com a 

rádio Cipoense e o Programa A Voz do Campo para fazer o evento antes da safra, 

pois é uma vergonha isso, é roubar de quem produz, do grande ao pequeno, que paga 

o pato, e ficar de braços cruzados não dá. Tem certeza que todos os colegas serão 

parceiros. Diz que irá enviar ofício ao Sindicato Rural e ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, as rádios e demais autoridades. Diz que a multinacional mande 

alguém ao menos para ouvir as reivindicações. É parceiro dos colegas a respeito do 

aumento para o médico, e que bom que podemos remunerar bem, só que tem de 

haver um bom senso da parte dele, e se tiver gente na fila que se atenda todos. Acha 

que o Renan não irá se negar, e tem certeza que a secretária irá resolver esse 

problema.Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente retorna os 

trabalhos da Mesa.VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o 
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senhor Presidente, colegas, munícipes e em especial a rádio Cipoense. Agradece o 

secretário de Obras, o qual quando assumiu de secretário foi muito elogiado, pois fez 

um belo trabalho em outros anos a frente da mesma secretaria, e agora mostrou 

competência mesmo com maquinário sucateado, principalmente com o Bairro Santo 

Antônio. Diz que é um orgulho de ver o trabalho sendo realizado, o qual há tempo era 

pedido ao coordenador de estradas, Serginho, e nada foi feito. Diz que em poucos 

dias o que se pediu por anos, foi feito. Diz que o que faltou foi falta de vontade. Fala 

que nunca elogiou o Serginho, apenas pedia serviço, os quais acha que não foram 

feitos por seroposição. Fala que sexta-feira, agora, às dez horas, a AES Sul estará na 

praça trocando lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Será feito um ato 

simbólico com três lâmpadas e após serão distribuídas duzentas e setenta lâmpadas 

para troca, sendo necessário levar o talão de luz. Diz que se aconteceu tumulto no 

posto de saúde, irá terminar, pois vivenciamos uma administração séria, e no mês de 

março teremos mais uma médica no posto de saúde, diariamente, o que não faltará 

mais médico. Concorda com o colega Alacir, pois se o médico está ali, não tem por 

que só atender doze fichas, se tiver tempo tem que atender todos. Acredita que com a 

vinda da nova médica vai terminar essa história de ficha. Importante o debate sobre os 

royalties na moega, e acredita que uma audiência pública com autoridades municipais 

e da região, será importante para que se levante contra a multinacional, que só quer 

tirar do produtor que ajuda o município, pois um ou dois por cento pode ser revertido 

em exames, remédios para a Saúde. Sobre o Cadin, quando a nova administração 

assumiu, estava no Cadin por dezoito itens e ainda continua. Diz que estão tentando 

solucionar, porém não está fácil. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR 

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

comunidade e ouvintes da 87.9. Ressalta que o vice-prefeito não se faz presente hoje. 

Diz que irá iniciar com o colega Miguel, e que lá fora tem duas entidades, as principais 

do Rio Grande do Sul, que representam os agricultores a nível nacional, que é a 

FARSUL e a Confederação Nacional, estão de conluio com a Monsanto. Diz que não é 

plantador, mas teve votos no meio deles, quem devia defender os agricultores, se 

aliou a eles, e aí ganha uma ‘giberada’ de dinheiro, como dizem os cipoenses. A 

FARSUL e a CNA mandam assinar, é por que tem rolo. Já a FETAG está contra, 

assim como os sindicatos que não são atrelados a FARSUL e ao Sperotto, também 

estão contra. Acha interessante a ideia do colega e aprofundar esse debate. Diz que 

seu Luiz que jogando com time reserva se sente com dois a um, tranquilo por estar na 

Libertadores. Disse na sessão passada que nada melhor que um mandato após o 

outro, ou um tempo após o outro, pra gente esclarecer as coisas. Diz que não irá ficar 

bravo do colega Odir estar rindo. Diz que tínhamos um orçamento em dois mile doze 
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de onze milhões e setecentos mil reais, e foi realizado treze milhões, cento e setenta e 

seis mil reais, ou seja, um milhão, quatrocentos e setenta e seis reais a mais. Fala que 

o ITR previsto era de cento e setenta e oito mil, e foramarrecadados cento e oitenta e 

três mil, ou seja, quinze por cento a mais. Fala que o ITBI previsto era de cento e 

setenta e nove mil, e foi realizado duzentos e vinte e nove, ou seja, vinte e um por 

cento a mais. Diz que o ISSQN foi sessenta e oito por cento a maior. Diz que o ICMS 

previsto, de doze por cento, equivalente a quatro milhões e meio, foi cinco milhões e 

cem. Diz que o FPM diminuiu zero vírgula dez por cento, de cem por cento, 

conseguimos noventa e nove. Ouviu muitas vezes que o prefeito Froner iria quebrar, 

afundar, a prefeitura, que ia tudo em funcionalismo, onde diz que a despesa com folha 

foi de quarenta e quatro ponto quarenta e seis por cento. Diz que o limite prudencial é 

cinquenta e sete por cento, e o máximo sessenta por cento, ou seja, gastamos quinze 

vírgula cinquenta e quatro por cento menos.A câmara podia gastar até seis por cento 

do orçamento e foi gasto, três vírgula onze, o qual se enquadra, pois esteve junto uns 

meses em dois mil e doze. Diz que o limite prudencial é cinco ponto sete, o que diz 

que gastaram a metade, um pouco mais, do que tinham direito, o que é muito bom e 

engrandece e teriam que ser divulgados esses números, pois são poucas câmaras 

assim, e graças a todos os colegas. Diz que na saúde foi gasto dois milhões e 

quatrocentos mil, arredondando, o que dá vinte e um ponto um por cento, quando tem 

que gastar somente quinze, e foi gasto seis vírgula um por cento a mais. Diz que na 

educação tem que gastar vinte e cinco por cento e foi gasto vinte e oito ponto três, o 

que dá três milhões duzentos e noventa e oito, gastando três ponto três por cento a 

mais. Diz que tiveram falhas, e que perderam pra si mesmos, pois não poderiam ter 

perdido uma eleição com esses números. Diz que falta letras no alfabeto pra dizer as 

obras que fizeram e assim mesmo perderam. Diz que ano que vem, mesmo com seca, 

certamente o orçamento de treze milhões será maior, pois é tão insignificante os 

números pequenos do nosso índice, que seu Meneghini terá mais dinheiro pra fazer 

mais coisas, e assim sucessivamente. Diz que sempre falou que nunca irá haver um 

decréscimo, é só pegar as gravações. Agradece a Deus por estarem bem e não 

quebraram a prefeitura. Deseja a essa nova administração, com secretariado todo, 

consiga trabalhar.Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADORAMARILENE 

MARGUTTI (PP):Cumprimenta os colegas e comunidade presente. Diz que quando o 

‘Puca’ embroma, todos se perguntam se o mesmo não virá à sessão. Pede 

patrolamento e empedramento no Inhacapetum, quem vem da Agropan e do CTG, 

pois tem lugares que está péssimo. Solicita empedramento na estrada do seu Ataíde 

Nascimento. Solicita conserto na cabeceira da ponte do Inhacapetum, quem vai aos 

Bilo, motivo reclamação do transporte escolar. Quis saber do colega Miguel sobre as 
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cem inscrições para o programa de calcário da agricultura, se já haviam encerrado, e o 

mesmo lhe disse que não, porém uma senhora veio, hoje, e haviam encerrado. 

Questiona o colega sobre isso, pois o mesmo lhe disse que iriam inscrever mais 

pessoas e depois fazer avaliação dos que se encaixam no projeto. Fala de outra 

senhora que veio se inscrever, hoje à tarde, e disseram que havia encerrado, porém 

outra senhora que saía da secretaria tinha acabado de se inscrever. Diz que são 

informações que recebe das pessoas e se questiona se é para todos ou não o 

programa. Pede que o colega esclareça. Quer saber se esse projeto do calcário foi da 

gestão Froner, o qual diz ter certeza que sim, e que inclusive o ex-colega Jaques 

acompanhou o prefeito no dia da assinatura do convênio, em Barras do Cassal. Acha 

que esse dinheiro é da gestão passada que havia ficado, e diz isso só para esclarecer 

a população que é um dos bons projetos da gestão passada que não conseguiram 

realizar a tempo. Quanto às linhas do transporte escolar, falou com o coordenador, 

pois está ficando aluno sem ser pego em casa, a exemplo da Darieli, do Daniel e do 

Eduardo, do Passo do Tibúrcio, que não terão transporte esse ano.Agradece e 

devolve a palavra à mesa.VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP:Diz 

que estava olhando a participação de Capão do Cipó no ICMS onde é de 000,92% diz 

que a hora que nos chegar a 1% vai ser uma “baita” arrecadação para nosso 

município segundo o contador. Diz ao colega Miguel que é parceiro sobre estes 

Royalties e esse ano vai dar uma safra boa, imagina quanto que vai ter, sendo que a 

semente eles compraram e pagaram e faz anos que eles vêm plantando transgênico e 

sobe cada ano e diz que daquela semente que ele faz em casa, ele vai ter que pagar 

os Royalties dele porque comprou semente, semente que já pago caro uma vez.Então 

isso é muito preocupante para nosso produtor hoje.Agradece e devolve a palavra à 

mesa.VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT:Diz ao seu 

colega vereador Diego, sobre as eleições não tem mais o que questionar aqui na 

tribuna, o município de Unistalda tem 3.080 (três mil e oitenta) eleitores e 2.570 (dois 

mil e quinhentos e setenta) habitantes, a justiça faz o que bem entender com o 

município de Capão do Cipó, aqui a nossa legenda eleitoral do ano passado de 2012 

foi de 273 (duzentos e setenta e três) votos à eleição anterior que ganhou Osvaldo 

Froner, 268 (duzentos e sessenta e oito) votos à legenda para eleger um vereador 

aumentou cinco votos, aumentou 200 (duzentos) eleitores da eleição que perdemos 

para Froner até essa de agora, 185 (cento e oitenta e cinco) eleitores deixaram de 

votar.Diz que então destes 200 (duzentos) que aumentaram apenas 15 (quinze) 

optaram por vim votar, o que não mudou nada da eleição que perderam para Froner 

para esta que ganharam com Meneghini. Em relação às despesas com o pessoal diz 

ao colega Rodolfo que fechuo 2012 gastando 47% aonde foi dito hoje na audiência 
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pública. Sobre as inscrições do calcário diz à colega Marilene saber que vão até dia 

28.Agradece e devolve a palavra à Mesa.VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, 

Líder de Partido, PP: Diz ao colega Jairo que 44% pessoal e 3% vereadores, diz ao 

colega que não misture as coisas, pois 44% prefeitura e 3% câmara de vereadores.  

Diz ao colega Miguel que em Cruz Alta viu que teve um desafio de produtividade de 

soja no passado aonde um cidadão colheu 105 (cento e cinco) sacos de soja por 

hectare, claro com terra com adubo, em outa área irrigada ele colheu 89 (oitenta e 

nove) sacos e no restante da área colheu 25 (vinte e cinco) sacos por hectare em 

media.Fala para que vejamos a média que conseguimos nas nossas terras que não 

têm irrigação.Então diz que se alguém irriga uma área e coloca tudo o que for 

necessário na terra vai colher isso aí e, principalmente, se tiver aqueles cuidados 

necessários com o solo, em um ano ruim, pelo menos vai conseguir empatar com as 

despesas.Agradece e devolve a palavra à Mesa.VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI,Líder de Partido, PMDB:Diz para esclarecer a colega 

vereadora Marilene, é um programa estadual não é mérito do ex-prefeito Osvaldo 

Froner, se alguém tem mérito neste projeto aqui é o governador Tarso Genro.Foi dito 

que ia ter transparência e vai ter.Diz que vai ter inscrições até dia 28, vão pegar todo 

mundo que quiser se inscrever, porém o que aconteceu foi gente tentando se 

inscrever por telefone.Diz que depois disso serão montado todos os critérios para 

selecionar.Fala que é um programa que vai continuar segundo o secretário Jaques 

que é até do governo Tarso.Outra coisa que quer deixar claro que este programa na 

gestão passada na época era o secretário Leomar Ferraz e era no período eleitoral ele 

começou a inscrever todo mundo no período eleitoral e aí sim, aí faltou, de repente, 

por parte deste secretário, por parte do prefeito, faltou coragem para selecionar no 

período eleitoral.Agradece e devolve a palavra à Mesa.VEREADOR ODIR 

FERNANDES DE OLIVEIRA, Representante de Partido, PT:Registra a presença do 

secretário Marcelo que se faz presente e da sua filha. Em relação aos Royalties diz ao 

colega Miguel, que tem que fazer algo abrangente, convoca os prefeitos da região, 

vereadores, grande produtores e fazer um debate aqui em Capão do Cipó, já que 

temos a cobertura da nossa rádio, nosso sindicato diz achar que deve ser feito aqui 

em Capão do Cipó um grande centro de discussão dos Royalties. Diz que enquanto a 

produção que foi falada, aquele produtor que está organizado, botando o seu calcário, 

o seu adubo correto no solo ele tem em um período de seca, ele sempre vem trazendo 

o solo correto. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA REGINA 

WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB:Diz concordar com seus colegas vereadores 

em eliminar esse número de fichas lá nos posto de saúde.Fala que na época que foi 

secretária nunca existiu ficha e a coisa ia bem.Diz que tem conversado com a 
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secretária Marli e agora está com grandes esperanças que vão conseguir isso. A 

respeito das prestações de contas aqui, diz que foi uma pessoa que não assinou a ata, 

pois não entendeu aquilo e não é bem assim.Diz estar com um ofício em mãos 

encaminhado pelo ex-prefeito Froner, do dia 26 de dezembro de 2012, falando que 

tinha dinheiro em caixa que ficou no orçamento para agora de 2013, para que 

construísse uma creche, mas esse dinheiro não tem. Sobre o que seu colega Miguel 

falou, diz ser a favor de fazer um grande manifesto sobre os Royalties, porque o 

agricultor aqui está sempre sofrendo um ano e chuva de mais o outro e seca, outro 

ano colhe e o soja não vale nada ou deposita em uma cooperativa em algo particular 

aí acaba quebrando e perde toda a soja.Questiona onde está o incentivo para o 

produtor, pois quem leva este país nas costas é a agricultura, quem sustenta e 

alimenta a cidade é aqui o povo agricultor é quem planta soja, trigo, milho, aveia, tudo 

a agropecuária junto. Diz que então tem que fazer alguma coisa, pois o agricultor 

merece um incentivo na hora da planta e na hora de colher também. Agradece e 

devolve a palavra à mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para 

fazer a leitura das correspondências recebidas: INDICAÇÃO 004/2013, do vereador 

Diego Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 005/2013, do vereador Diego 

Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 006/2013, do vereador Diego 

Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 007/2013, do vereador Diego 

Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 008/2013, do vereador Diego 

Nascimento ao prefeito municipal. NOTIFICAÇÃO, da Secretaria da Fazenda, sobre o 

município de Capão do Cipó estar recebendo repasse do governo federal no valor de 

R$ 49.550,00 (quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta reais)e repasse do governo 

estadual no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). REQUERIMENTO,da 

vereadora Regina Weidmann, líder de governo, solicitando urgência especial ao 

Projeto de Lei 006/2013, do Poder Executivo. Após o senhor presidente coloca em 

votação o requerimento da vereadora Regina Weidmann, líder de governo, que foi 

aprovado por unanimidade.  Após o senhor presidente solicita aos membros da 

Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que 

deem parecer verbal sobre o projeto, sendo que ambas foram favoráveis.Após o 

senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 

006/2013, do Poder Executivo, que “Altera o parágrafo único do Art. 4º da Lei Nº 625, 

de 24 de janeiro de 2013, que autoriza a contratação, em caráter emergencial e por 

tempo determinado, de 01 (um) médico para atuar junto ao ESF do município de 

Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima sessão dia 05/03/2013 no mesmo horário e local. Verificando 

não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da 
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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, 26 de fevereiro de 2013. 

 

 


