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ATA N° 10 / 2013 (Ordinária) 

Aos 12 (doze) dias do mês de março 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 09/2013, da Sessão Ordinária do dia 05/03/2013, 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 REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Cumprimenta os colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz que com a chuva as estradas ficaram 

ruins, mas pede paciência ao povo, pois as máquinas estão sendo consertadas. Diz que tem chovido 

consecutivamente e aquelas estradas que estão em péssimas condições é para o pessoal entrar em 

contato com o secretário Jaques, principalmente onde passa o transporte escolar, e se dará uma 

atenção especial. Diz que no Passo do Tibúrcio teve pessoas que não sabiam do atendimento da 

Unidade Móvel, mas mesmo assim teve bastante gente para consultar, e avisa que nessa quarta-feira 

não terá atendimento, mas na próxima sim. Diz que estão estudando a possibilidade de estender o 

atendimento, de acordo com planejamento de tempo. Está entrando com duas indicações, as quais já 

colocou ano passado, uma é que o pessoal cobra uma parada de ônibus no trevo de acesso ao 

município, e outra no acesso ao Carovi no asfalto, pois o pessoal fica no tempo esperando carona. Diz 

que a segunda indicação, é unânime entre os vereadores, pois faz anos que batem, não só nesses 

quatro anos, e agora com o aumento da população é de suma importância, que é o transporte coletivo 

para que o pessoal do interior possa vir até a sede fazer pagamento de tributos, ir ao posto de saúde, 

ao banco e demais locais. Diz que tem que ser feita licitação, mas se não houver interessados a 

prefeitura tem que tomar atitude. Diz que todos os municípios do nosso porte têm e só falta ver a 

legalidade. Parabeniza a escola Macedo Beltrão que estava de aniversário semana passada e essa 

semana é a escola Júlio Biasi, e a todos os professores, alunos e demais funcionários. Agradece e 

devolve a palavra à mesa.VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Tem pedido para a Secretaria de Obras, do seu Gelson Flores, pois 

está operado e a estrada está em péssimas condições, e cascalho ele tem. Fala sobre o posto de 

saúde do Carovi, onde o pessoal lhe ligou que eram oito horas e estavam na chuva e o posto fechado. 

Sugere a construção de um abrigo em frente ao posto, pois quando eram governo eram criticados, e 

agora vê que só trocou o penteado, a noiva é a mesma. Diz que criticar é fácil, mas a realidade é 

difícil. Pede que se construa um abrigo no posto da sede, também. Diz que continua sendo dadas 

doze fichas, sendo que aprovaram projeto para aumento do salário do médico e cobraram da 
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secretária isso, mas teve informação que teve gente que foi no posto e levou embora a décima 

terceira ficha, por não ser atendida. Disseram que iam terminar as fichas e não aconteceu. Lembra 

isso, pois criticavam e estão fazendo igual. Parabeniza as escolas Macedo Beltrão e Júlio Biasi, pelo 

aniversário, e que era pra ser comemorado sábado, mas devido à chuva não ocorreu. Está colocando 

projeto de lei para que se de o nome do estádio municipal de José Francisco Gorski, conhecido 

Chicão, pois nada mais justo pelo que fez pela região e, principalmente, pelo esporte. No esporte 

amador de Santiago foi um dos maiores incentivadores. Diz que, infelizmente, não trabalhou como 

deputado devido à tragédia que lhe tirou a vida. Sobre o ônibus, é de acordo, só que esteve no DAER 

em Porto Alegre e lá disseram que a prefeitura tem que cadastrar dois ônibus para poder fazer a linha, 

caso um estrague tem outro para socorrer. Sabe a dificuldade da comunidade do interior em vir dias 

de médico e demais afazeres, e é de acordo de licitar. Agradece e devolve a palavra à 

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

rádio 87.9.  Diz que foi polêmico hoje o atendimento no Posto do Carovi, e que pessoas lhe ligaram e 

é bem fácil de resolver, sendo só a secretária abrir antes, ou mandar o motorista levar o médico e ela 

antes, aí o pessoal não se molhava. Tomara que não aconteça mais. Agradece ao povo do Passo do 

Tibúrcio que foi consultar, só pede à administração que quando marque a ida lá coloquem no rádio 

uns três dias antes. Diz que estava lotado, mas faltou gente. Parabeniza a escola Macedo Beltrão e a 

Júlio Biasi pelo aniversário. Pede a Secretaria de Obras que troque a lâmpada em frente ao Jair, pois 

semana passada pediu e o secretário fez gesto que tinha sido feita a troca, mas na verdade não foi. 

Pede patrolamento e encascalhamento no Rincão dos Vargas, e que seja feita reforma na ponte do 

Inhacapetum quem vai aos Bilo, e patrolamento e encascalhamento. Pede a Deus que abençoe os 

alunos que foram para São Vicente, em busca do futuro, deixando os pais. Diz que tem três projetos 

na Casa, um do Conselho Tutelar e dois de devolução de dinheiro, que é da emenda do trator e de 

três ônibus, no valor de vinte e um mil, trezentos e setenta e nove reais. Diz ser uma pena o colega 

Érico não se encontrar mais na Casa, pois quando o governo Fronertinha que devolver dinheiro ele 

dizia que ia fazer falta pra saúde, só que sobrou e tem que ser devolvido. Diz que quando se atira 

pedra no telhado dos outros, um dia retorna e esse dia chegou. 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. Faz pedido a Secretaria de Obras de limpeza no terreno saindo daqui sentido Carovi, perto 

do seu Luiz, pois está dificultando a visibilidade e é só passar a roçadeira. Pede troca de lâmpadas, 

em frente à casa do senhor Arlindo Primom. Diz que está na Casa um projeto para destinar dinheiro 

para associações, só deixa claro que se querem pegar o dinheiro que ficou destinado para construir 

associações comunitárias, não contem com seu apoio. Deixa isso bem claro, pois não consente com 

isso, se ficou para pedra é para pedra. Se o dinheiro é para associações, é para isso e será o primeiro 

a dizer não, e não contem com sua pessoa. Deixa alerta sua posição. Não se animou ir a Jaguari na 

reunião da Acamvale, devido à chuva, mas um dos assuntos tratados foi a Samu, que atende 

Santiago, porém o telefone cai em Porto Alegre primeiro. Diz que a reivindicação dos vereadores é 

para que ela atenda todo o Vale do Jaguari, inclusive Capão do Cipó. Diz que será um dos temas que 
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o Corede irá tratar em Porto Alegre, pois o dinheiro sai do contribuinte e o mínimo é fazer isso. 

Parabeniza o Alacir, e abre o voto no projeto do nome do estádio municipal de José Francisco Gorski, 

deputado esse que não pode continuar na vida pública devida a morte trágica, mas quando em vida 

foi um homem transparente, sério e que o colega conte com seu apoio. Sobre o transporte coletivo, 

diz que acontece desde 2001, sendo que entrou com proposição uma vez, assim como os colegas 

Alacir, Henrique, Jardim e colegas do PMDB. Diz que se precisa desse tipo de transporte e a 

administração tem que tomar uma decisão. Diz que no governo Froner não conseguiram colocar, mas 

que esse projeto precisa sair da gaveta para atender os anseios da comunidade.Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor presidente retorna os trabalhos da Mesa.VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas, munícipes e em especial a rádio 

Cipoense. Parabeniza a secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do Marcelo, que com sua equipe 

tiveram uma belíssima ideia de promover um evento inédito no município, o 1º Passeio Ciclístico 

Ecológico. Diz que o evento é de grande valia para os jovens e idosos participarem, dias 13 e 14 de 

abril, em homenagem ao aniversário do município. Diz que o Exército Brasileiro está apoiando e 

estará no Carovi esperando os ciclistas para auxiliar na logística. Oferece ajuda para o que for 

preciso. Dá ideia de que dentro do passeio se faça recolhimento de lixo na beira da estrada, os quais 

são muitos, pois o povo não se conscientiza.Associa-se aos parabéns às escolas Macedo Beltrão e 

Júlio Biasi. É parceiro na indicação do colega Alacir, e cita que o Chicão ficou muito conhecido através 

do esporte, foi um grande homem e conte com o vereador do PDT. Traz, novamente, indicação de 

projeto-sugestão que colocou em 2009 e 2011, e não obteve êxito da administração, apenas dos 

colegas que aprovaram o projeto, que trata sobre a tarifa social da água. Diz que conversou com o 

prefeito, o qual se disse disposto a fazer as alterações. Diz que a residência que gastar mais de 10m³ 

de água, a tarifa segue normal, e de acordo com sua sugestão para se conseguir o desconto terá 

vários critérios, e não é para todos os cadastrados. Diz que depois do projeto aprovado tem seis 

meses para se colocar em prática. Sobre as fichas do posto de saúde, diz que não sabe de ninguém 

que tenha ficado sem atendimento. Falou com a secretária e ela lhe disse que está tudo em ordem, e 

que algumas coisas estão sendo ajustadas, mas tem que se entender que em dois meses de governo 

tem muita coisa para fazer. Cita as palavras do colega Rodolfo, que só no final dos quatro anos é que 

se pode julgar o governo. Diz ao colega Diego que ficou no PPA só 7,91% para investimento, e que o 

abrigo nos postos de saúde irão ser feitos, só que esse ano só ficou esse valor para investimento, 

deixado pelo governo anterior, e o resto ficou todo comprometido.Agradece e devolve a palavra à 

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

comunidade e ouvintes da 87.9. Achou que o colega Jairo iria elogiar o Marcelo pela dessecação dos 

terrenos. Diz que pensa o que não é de se pensar, e fala. Manda abraço para o pessoal do Carovi, os 

quais lhe ligam para tratar de política, que é o seu assunto, porém política boa e não de críticas. Diz 

que a ideia da colega Regina é excelente, e que é a terceira vez que colocam a proposta, porém não 

é só um ônibus, pois o DAER entende que se tem linha, ela deve ser cumprida. Faz uma comparação 

de uma linha para Porto Alegre e a pessoa compra passagem e a linha não é feita, ela tem direito de 

requerer o valor de volta, pois existe a linha. Diz que a coisa não é tão simples, se não o Serafim e o 
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Froner teriam feito. Dá ideia de quem sabe um van, uma coisa mais caseira. Diz que não queria estar 

na pele do secretário de Obras agora nesse período de chuvas, e que uma mãe do Rincão dos Beck 

lhe ligou e disse que tem pedras e pode doar para que arrumem sua estrada. Diz que ainda 

precisamos de chuva, mas daqui uns dias já irão pedir para parar. Fala que são trechos pequenos 

para reparos, e que não será fácil a solução, mas tem certeza que o Jaques irá arrumar. Parabeniza o 

colega Alacir em dar o nome do estádio de Chicão. Diz que sobre o posto de saúde do Carovi, tem 

fotos e filme e as pessoas ficaram indignadas, pois às sete horas choveu forte e elas tiveram que ficar 

contra a parede se protegendo com o guarda-chuva, sendo que era só alguém abrir o posto mais 

cedo. Diz que a pessoa doente na chuva fica ruim e repercute negativamente. Sobre as fichas diz que 

não é hora de questionar, é hora de resolver esses problemas para que não aconteçam mais. Diz que 

o Miro, a mãe do Miro, o Manoel e a Naira lhe reclamaram do acontecido hoje. Lamenta que nossos 

estudantes estão indo embora para escolas técnicas, porém eles tem que sair procurar um futuro 

melhor. Cita exemplo da cidade de Rio Grande, onde tem o polo naval com quatro mil e quinhentas 

vagas de soldador, com salário inicial de três mil reais, podendo chegar a quinze mil, solda mig, sendo 

quinhentos reais por dia e não se acha mão-de-obra. Diz ao Marcelo que é show de bola a ideia do 

passeio ciclístico, pois as pessoas vão poder conhecer o município. Diz que se precisar de ajuda, está 

às ordens.Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADORAMARILENE MARGUTTI 

(PP):Cumprimenta os colegas e comunidade presente. Pede a Secretaria de Obras que dê prioridade 

à arrumação das estradas do Inhacapetum, pois estão intransitáveis devido às chuvas. Diz que esteve 

vendo as estradas e que o colega Odir cobra por que faz os pedidos, mas faz por que anda e vê as 

coisas e o povo lhe pede, também. Diz que próximo aos senhores Osvaldo Viana e Luiz Martins estão 

péssimas as estradas. Pede que seja reconstruído o abrigo escolar perto do seu Edson Dias Brum, o 

Babalu, que devido ao acidente estragou e várias linhas passam por ali, inclusive o transporte escolar. 

Agradece a Deus por não ter havido nada grave no acidente. Diz que não esteve no posto do Carovi, 

mas pessoas lhe ligaram que eram sete horas e chovia e as pessoas doentes tomando chuva e o 

posto fechado. Diz ao colega Odir que fala as coisas, pois lhe ligam e está à disposição de todos os 

secretários para colaborar e sua intenção é ajudar.Diz que o colega não deve andar muito, pois está 

arrumando o trator 292 da prefeitura e não tem tempo. Está rezando para o novo Papa ser gaúcho, 

assim como todos estão. Pede ao secretário prioridade na estrada da Sepé, pois a linha não está 

sendo feita, a do Tamiosso, devido à má conservação da estrada, e os professores e alunos estão 

descendo a pé. Sobre o transporte que a colega Regina disse, em 2006 também falou que havia 

necessidade dessa linha, pois a comunidade sofre e o comércio local, também, pois as pessoas vão a 

Santiago receber e gastam lá. Diz que traz bastante caroneiro de sua localidade, o que evita corrida 

da ambulância, mas há necessidade de uma linha para que o pessoal venha até o centro. Diz que 

após a sessão tem reunião do Lions Clube no CTG. Parabeniza as escolas Júlio Biasi e Macedo 

Beltrão pelo aniversário. Sobre o nome do estádio de Chicão, diz ao colega Alacir que nada mais 

justo, pois foi um deputado que tanto trabalhou para a nossa comunidade, pena que não pode 

trabalhar mais. Diz ter certeza está fazendo um bom trabalho lá em cima. Agradece e devolve a 

palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB):O vereador fica 
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com oito minutos, pois o vereador Odir Fernandes lhe cedeu três minutos de seu tempo 

regimental.Cumprimenta aos colegas e aos presentes e aos ouvintes da 87.9.  Fala sobre o projeto 

estadual do calcário, onde tiveram cento e setenta e um inscritos, e desses, trinta e nove não 

possuem a carta de aptidão ou está inativa, sendo que ela é um pré-requisito básico para se 

enquadrar no programa. Diz que com isso sobram cento e trinta e dois aptos, sendo que daí deve sair 

os cem beneficiados, e aí que entra o Conselho para criar os critérios de eliminação. Diz que nesse 

meio tempo teve uma novidade e o estado depositou na conta da prefeitura sessenta mil reais, dos 

quais sabiam que com esse valor não iriam conseguir beneficiar cem produtores com quinze 

toneladas para cada. Mandaram ofício para o secretário estadual de Agricultura sobre este 

questionamento, anexo ao convênio, pois depois tem que ser prestado conta dele. Diz que a resposta 

veio ontem, onde foram bem claros e parabenizaram o nosso município, pois foi o primeiro que se 

atentou a isso, e disseram que ou nós cumprimos o que está no projeto ou devolvemos o dinheiro. Diz 

que o convênio é bem claro, que é quinze toneladas por produtor, sendo que a intenção do município 

eram oito por cada um, mas complica para frente se fizer isso, na hora de prestar contas. Diz que a 

contrapartida do município é levar da sede do munícipio, até a propriedade do produtor e espalhar na 

lavoura, e isso irá fazer, porém vai faltar dinheiro e a única saída que encontraram, é o produtor ajudar 

com o frete. Pensaram em outras formas de não onerar o produtor, porém não tem outro jeito para 

que não percam o convênio. Diz que fizeram as contas, as quais podem dar uma pequena diferença, 

pois será licitado, o produtor irá receber o calcário espalhado na lavoura, por trinta e três reais a 

tonelada. Diz que o projeto continua sendo bom, porém terá essa contrapartida. O senhor presidente 

faz um aparte e pergunta se serão beneficiados cem ou cento e trinta e dois produtores, pois não 

entendeu isso. O vereador diz que serão cem beneficiados, do contrário ficam outros projetos sem 

atenderem. Diz que o projeto será muito transparente nos critérios de escolha dos cem beneficiados. 

Essa semana terá de ser deixado pronto, pois depois será feita análise de solo nas propriedades, pela 

Fepagro, que a única conveniada para fazer isso. Diz que tem uma certaburocracia, mas querem que 

esse calcário esteja nas propriedades o mais breve possível. Agradece e devolve a palavra à 

mesa.VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA (PT): O vereador fica com dois minutos, 

pois cedeu três minutos de seu tempo regimental ao vereador MiguelangeloSerafini. 

Cumprimenta os colegas, comunidade presente e ouvintes da 87.9. Diz que sexta-feira teve em 

Jaguari com o secretário Jaques e o vice-prefeito Anselmo, num almoço com o deputado Paulo 

Pimenta, onde abordaram o assunto das estradas. Diz que estão buscando recursos para aumentar 

as estradas e arrumar as pontes e entregaram projeto, em mão, para ele, o qual disse que olhará com 

carinho. Diz que o deputado não prometeu nada, porém deixou a esperança e em poucos dias dará 

resposta. Pede aos colegas que entrem em contato com seus deputados, para que nos auxiliem em 

verbas para o município. Diz a colega Marilene que os pedidos que a comunidade lhe pede, faz direto 

ao secretário e na tribuna só vem agradecer, depois de feitos. Diz à colega que também sai na 

comunidade para ver o que precisam, e onde a colega diz andar, já andou. Fala que a colega 

Marilene é assessora do Jaques, ao que parece. Quanto ao trator, diz a colega Marilene que a mesma 

está mal informada, pois faz mais de semana que foi entregue o serviço. Agradece e devolve a 
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palavra à mesa.VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Inicia retomando 

alguns assuntos que antes deixou passar, no dia 08 de março, comemorou-se o dia da mulher, agora 

como é professor de sala de aula diz que trabalhou o tema dia da mulher hoje em todas suas aulas 

aonde saiu coisas muito interessantes da “gurizada” que sabe principalmente identificar a 

discriminação que mesmo no século XXI ainda existe.Fala que foi um trabalho bem 

interessante.Relembra que na sessão passada sabia que ia trabalhar isso durante a semana e não 

parabenizou as mulheres, então hoje fica o registro das duas coisas da importância da data e 

principalmente o trabalho desenvolvido pelos alunos. Ao colega Miguel, diz que está fazendo bom 

trabalho e uma bela seleção no que tem que fazer e que mais projetos como esse venham aqui para 

câmara. Ao colega Odir, diz que certamente os seus deputados que puderem estarão envolvidos. 

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

de Partido, PMDB:Como forma de ir adiantando o trabalho na Secretaria de Agricultura, pede aos 

agricultores que estão inscritos no calcário, que estão lhe ouvindo e que acham viável entrar com 

essa contrapartida, a partir de amanhã podem se dirigir até a secretaria para pegar novamente os 

dados e ir tocando o trabalho. A colega Regina, diz que concorda com essa ideia do transporte, pois é 

um pedido antigo e já se ouvia durante a campanha o pessoal solicitando transporte.Diz ter certeza 

que o prefeito e o vice-prefeito, são sabedores disso e irão fazer o possível para que o município 

tenha uma linha do interior para cidade. Voltando ao assunto dos Royalties agradece o presidente que 

se empenhou e também a todos os colegas a respeito da audiência publica que tinham comentado 

aqui na câmara, como resposta aos produtores de soja, se Deus quiser vai dar uma safra boa e todos 

sabem da importância da soja no município, já tinham até data para este evento, mas como a 

Monsanto, momentaneamente, retirou os Royalties, então também suspenderam essa audiência.Mas 

que fique claro para os produtores do município, o empenho e o apoio no que precisar e tiver ao 

alcance podem contar com eles.Agradece e devolve a palavra à Mesa.VEREADOR ODIR 

FERNANDES DE OLIVEIRA, Representante de Partido, PT:Cumprimentou seu colega Alacir pela 

brilhante ideia que trouxe de colocarmos o nome do estádio José Francisco Gorski, nosso conhecido 

Chicão, que foi uma pessoa que muito fez pelo esporte.Então acha que não poderia ter uma melhor 

indicação e pode contar com seu apoio. Diz a colega Regina sobre sua posição em relação ao 

transporte no interior, isso é de grande valia, inclusive, com seu secretário José, esses dias estavam 

questionando como fazer isso.Diz ser uma boa iniciativa e espera que saia do papel para a execução. 

Em relação aos Royalties diz que foi bem falado e talvez não seja preciso, mas diz que estavam todos 

juntos para defender essa ideia de fazer essa plenária aqui na sessão.Agradece e devolve a palavra à 

mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB:Primeiramente comenta sobre 

o que os seus colegas falaram do atendimento no posto do Carovi onde o pessoal ficou na chuva.Diz 

que vai fundo nesse assunto, e irá falar com a secretária da saúde, pois isso realmente não pode 

voltar a acontecer. Diz que alguém tem que chegar mais cedo para abrir o posto, já que o pessoal 

está chegando mais cedo.Agradece a grande preocupação de todos, mas diz que às vezes se indigna 

e fica pensando onde estavam todos quando a gestão anterior deixou sete meses, praticamente, o 

posto sem médico.Diz que deveriam ter ido lá e fiscalizar, pois se está errado agora espera que este 
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prefeito não deixe as coisas desse jeito. Diz que contra devolver dinheiro nunca foi, e que era e é 

contra devolver dinheiro quando vem e não é ocupado.Cita exemplo da saúde bucal, ondequarenta 

mil reais ficaram parados durante vários meses, sendo que é repassado todo mês aqui para o nosso 

município três mil trezentos e quarenta e cinco reais para saúde bucal e administração anterior não 

ocupou.Diz que a coisa está melhorando, deixou de ficar ruim e está melhorando cada vez mais. 

Sobre o passeio ciclístico parabeniza o Marcelo pela ótima iniciativa, e diz ser parceira neste evento. 

Em relação ao transporte para São Vicente, filhos aqui do município que vão estudar lá, têm 

transporte cedido pela prefeitura.Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder de Bancada, PP: Parabeniza os alunos de Capão do Cipó que foram para São 

Vicente, acha que eles têm que ir mesmo procurar seu espaço porque sabemos que o nosso 

município não tem condições de absorver todos eles, a mão de obra é pouca.Diz que há poucos dias 

ouviu um deputado dizer que era coisa mais triste olhar para o quarto e não enxergar o filho na cama, 

e hoje estamos vendo.Mas não é que nós queremos, é o mercado de trabalho e hoje se não corre 

atrás fica parado. Diz que em Panambi, aqui que é pertinho, falta muita gente para trabalhar e faltam 

pessoas especializadas. Sobre a saúde diz à Regina se for pegar as Atas dos últimos meses do ano 

passado e ler aqui em plenário não estão cobrando nada perto do que cobravam.Então diz que são 

parceiros para ajudar.Diz querer que dê certo e vai dar certo. Volta a falar e diz que vai cobrar o 

médico, pois ele está ganhando bem e doze fichas não admite que ele atenda, atenda quem estiver lá 

dentro do posto. Diz que têm que fazer a parte de vereador e fiscalizar um pouco melhor. E quanto ao 

calcário diz ao Miguel que sabe quando foi para distribuir as caixas de abelha não foi fácil e isso aí 

para escolher será outro problema.Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT:Estradas intransitáveis, diz ser natural que no começo do 

governo, com os maquinários tudo quebrado acontece isso, mas podem ter certeza que a UDP terá 

máquinas na estrada em seis meses.Então na medida do possível será atendido a todas 

reinvindicações. Em relação ao passeio ciclístico, as inscrições já estão abertas lá no meio ambiente, 

e todos os interessados podem se inscrever inclusive alguns patrocinadores devem patrocinar o 

passeio ciclístico doando bicicleta para o sorteio depois do retorno.Diz que isso será muito legal, e 

pede à comunidade que quem puder e tiver bicicleta que se inscrevam. Diz à colega Marilene, até 

uma brincadeira do povo, sobre o papa gaúcho, que é só esperar o cheirinho da fumaça, se tiver 

cheiro de churrasco o papa vai ser gaúcho.Agradece e devolve a palavra à Mesa.Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas:OF. 007/2013, 

da Secretaria de Agricultura e Pecuária, solicitando empréstimo Plenário no dia 14 de março, às 

09h30min horas e dia 18 de março, às 14h00min, para reunião com os produtores rurais do município 

para tratar assuntos referentes a projetos da secretaria. OF. 024/2013, da Secretaria de Meio 

Ambiente, solicitando empréstimo Plenário, dia 13 de março, às 10h00min horas, para palestra de 

conscientização ambiental com a 1ª Sargento Roselaine Severo Schimit.OF. 017/2013, da Secretaria 

de Meio Ambiente, convidando para 1º Passeio Ciclístico Ecológico, a ser realizado nos dias 13 e 14 

de abril, e solicitando doação de duzentas camisetas e uma bicicleta para realização do evento. 

INDICAÇÃO 009/2013, do vereador Jairo Charão. INDICAÇÃO 010/2013, da vereadora Regina 
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Weidmann. PROJETO DE LEI 002/2013, do poder Legislativo, que “Denomina o Estádio Municipal de 

Futebol de Campo de Capão do Cipó/RS de José Francisco Gorski”. INDICAÇÃO 011/2013, da 

vereadora Regina Weidmann. CRONOGRAMA de atividades realizadas pelo CRAS no mês de março 

em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Após o senhor presidente convida os colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI 005/2013, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo de Lei Nº 

205, de 09 de maio de 2005, que cria o Conselho Tutelar do município, institui normas gerais de 

constituição e da outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 007/2013, do 

Poder Executivo, que “Autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito adicional especial no 

orçamento do exercício de 2013”,aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 008/2013, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento 

do exercício de 2013”,aprovado por unanimidade.Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima sessão dia 19/03/2013 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, 12 de março de 2013. 

 

 

 

 


