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ATA N° 11 / 2013 (Ordinária) 

Aos 19 (dezenove) 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 10/2013, da Sessão Ordinária do dia 12/03/2013, 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. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Falou com o secretário Jaques sobre patrolamento no Rincão dos 

Ávila, e o mesmo lhe disse que está tentando licitar uma poclain, porém não conseguem. Diz que é 

complicado, e na medida do possível ele irá atender o pessoal. Sobre o médico, que foi falado que o 

prefeito recebeu sem médico, diz que os concursados ficam, mas os CCs saem junto com o prefeito, e 

a eleição foi em outubro, e o tempo foi curto para contratar. Esclarece, pois não é fácil, médico 

formado vem, mas com experiência não. Diz que se tivessem pagado mais para o Dr. Paulo Peixoto, 

ele viria. Fala que o projeto veio errado, reparam o erro, mas que poderiam ter arrumado pro Dr. 

Paulo. Fala que o Dr. Renan atende no máximo doze fichas, e ele atendia quarenta, e bem atendido. 

Pede que façam o comparativo de quarenta fichas para doze, e olhem quanto ele ganhava, inclusive 

fazia pequenas cirurgias. Faz sugestão, pois tem prédios interditados pelos Bombeiros, que o parque 

de exposições Amândio Alcântara seja transformado em parque de eventos, segundo as normas dos 

Bombeiros, para festas e bailes. Diz que isso ocorreu devido à tragédia de Santa Maria, e que os 

Bombeiros estão certos, pois tem que se evitar para não chorar. Diz que quando votaram o projeto o 

vereador Sérgio colocou parque de exposições e eventos, e ano que vem já tem a feira e será 

colocado luz, e já atende todos os eventos do município. Falou com o Tatu sobre a scrip, e está 

quebrada, onde diz que quem planta aveia, primeiro tem que arrumar as barrocas e quando era 

secretário nunca deixou de funcionar, mesmo quando era emprestada. Diz que nada mais justo que 

se arrume e faça as terras. Diz ao Jaques que tome cuidado com o Serginho, que está arrumando as 

estradas, pois o Massey ele arrancou por baixo, e o Claudinho vai se ver aos tombos para atender se 

continuar assim. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP):Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Comenta sobre projetos que 

estão na Casa, para que a comunidade saiba o que está para ser votado, onde tem o projeto 010 que 

trata sobre cinquenta mil reais de contrapartidapara as casas populares do programa Minha Casa 

Minha Vida. Fala que tem um projeto de sessenta mil reais do calcário e correção de solo. Tem o 

projeto que cria o Conselho Municipal de Habitação e o projeto 014 que cria oConselho e o Fundo 

Estado do Rio Grande do Sul 
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Municipal da Criança e do Adolescente. Diz que os vereadores votam contra ou a favor, mas estão 

ajudando o município a crescer. Anda pelas estradas e o pessoal cobra, mas o que é feito tem que 

agradecer. Agradece pelos serviços feitos de terça para cá, inclusive na ponte do Inhacapetum. Pede 

patrolamento e encascalhamento no Rincão dos Ávila e Passo do Valo. Agradece o serviço na 

estrada do Paulinho Nascimento até o Passo da Areia, feito com a lâmina. Diz que os secretários, 

prefeito e vice, sem os funcionários, não tocam o município, e nisso vê que estão unidos. Sobre o 

médico diz que jamais o Dr. Paulo iria vir, devido o valor que o Dr. Renan ganha hoje. Comenta que o 

prefeito deu entrevista no Pingo no I, sobre a saúde, só que a eleição foi em outubro e os CCs saem 

com o prefeito. Diz que a comunidade sabe que não foi por que perderam a eleição que não teve 

médico, mas por que venceu o contrato. Fala que se tivessem quarenta fichas o Dr. Paulo atendia a 

todas, e hoje o médico ganha bem e atende só doze fichas. Diz que o sonho de acabar com as fichas, 

não será agora que irá mudar.Agradece e devolve a palavra à mesa.O senhor presidente passa os 

trabalhos da Mesa ao vice-presidente.VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP):O 

vereador fica com sete minutos, pois o vereador Odir Fernandes lhe cedeu dois minutos de seu 

tempo regimental.Cumprimenta os colegas vereadores, comunidade presente, ouvintes da 

87.9.Coloca ao colega Rodolfo que existe uma emenda para a escola Macedo Beltrão, informada pela 

35ª coordenaria de São Borja, no valor de quarenta e nove mil reais da Consulta Popular do ano 

passado, e só está faltando um empurrãozinho para o governo liberar. Diz que foram muito bem 

colocadas as palavras do colega Alacir sobre o parque de eventos, que foi construído para isso e está 

abandonado. Diz que tem que ser fechado para se fazer eventos ou um horto-mercado, ideia essa 

que já havia colocado na Casa para atender os agricultores. Fica feliz, pois recebeu visita do amigo 

Rogerio Pizeta, onde informou que tem duas empresas se instalando no município, a Mundial 

Assessoria Ambiental e a Mundial Terraplanagem. Diz que essas empresas têm a máquina poclain 

que a prefeitura está precisando, é uma empresa cipoense, e tem que se investir em empresas daqui. 

Diz que é a quarta empresa que se instala no município desde janeiro, muito bom, pois é emprego 

para o povo que precisa. Relata sua ida a Porto Alegre, onde foi tratado a PEC 35, que está 

tramitando no Congresso, sobre a retirada do subsídio dos vereadores, de municípios com menos de 

cinquenta mil habitantes. Fala que tomou nota do pronunciamento do deputado Alceu Moreira, onde 

ele disse que pessoas que querem isso, com certeza, gostariam de estar no lugar dos vereadores e 

não puderam e estão agindo assim. Disse que os primeiros a serem lembrados pela comunidade são 

os vereadores, e se não fosse os vereadores os coronéis iriam mandar da forma que quisessem. Diz 

que o deputado ressaltou que o senador fez uma grande besteira, e citou a frase: “cabeça torta com 

chapéu furado”. Fala que o deputado citou o colega Tiririca que disse que não quer mais ser 

candidato, pois tudo é negociata. Diz que isso é a nível federal, estadual e municipal. Fala que lá foi 

debatido o tema sobre violência contra a mulher. Diz que o presidente do Tribunal de Contas, Cezar 

Miola falou a respeito da coisa pública, a exemplo de projetos que chegam em cima da hora e são 

votados. Ressalta que o Felipe sempre lhe cobrou isso, pois as comissões tem que fazer a análise 

legal dos projetos, dentro do prazo de trinta dias, e o Tribunal irá cobrar mais isso. Agradece e 

devolve a palavra à mesa. O senhor presidente retorna os trabalhos da Mesa.VEREADOR JAIRO DE 
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LIMA CHARÃO (PDT):Cumprimenta o senhor Presidente, colegas, munícipes e em especial a rádio 

Cipoense. Diz que tivemos a felicidade e a honra, apesar de não termos um Papa brasileiro, mas é 

vizinho, dos quais o alegrou muito, pois luta pela pobreza e se inspirou em São Francisco de Assis e 

colocou o nome de Francisco. Assim como São Francisco defendeu a natureza, ele veio para 

defender os pobres, os idosos, os mais fracos e o meio ambiente. Fala sobre o evento em Porto 

Alegre, do qual trouxe um folder de novo evento dias 16, 17 e 18 de abril em Brasília, onde a 

mobilização é contra o senador Cyro Miranda, que entrou com a PEC 35, que retira os subsídios dos 

vereadores em municípios com até cinquenta mil habitantes. Fala que o senador quer tirar o subsídio 

dos vereadores, onde muitos são pobres e defendem as causas populares, e vem um senador, o qual 

dizem ter recebido apenas um voto, e quer retirar o subsídio. Fala que os nossos três senadores irão 

defender a causa, e o Pedro Simon estava lá e disse que podem contar com ele e com o Paim. Falta 

só a Ana Amélia, que ainda não decidiu. Fala que segunda começa a treinar meninos e meninas, o 

“Quinha”, que foi treinador do Cruzeiro e jogador do São Paulo, junto com Telê Santana. Diz ter 

certeza que muitos dos que ele treinar serão destaque amanhã ou depois. Diz que o galpão da feira, 

do parque de eventos Amândio Alcântara, está, sim, sendo utilizado, pois hoje mesmo os guris 

treinaram futebol lá. Diz que o que falta é recurso nesses três meses de governo, e os colegas são 

sabedores devido ao pouco dinheiro para investimento que a administração passada deixou. Fala que 

o prefeito quer que seja arrumado para parque de máquinas e para outras finalidades e irão à busca 

de recursos e transformar o parque em um grande centro de eventos. Diz que hoje é o dia do artesão, 

e que muitos existem devido à cultura de cada região e dependem de trabalhos manuais, sendo a 

peça única e foge do processo em série realizado pelas indústrias.Agradece e devolve a palavra à 

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

comunidade e ouvintes da 87.9. Dá um alô ao Vicente do Carovi, ao Jader, ao Valdeci e ao Zeca. 

Pede troca de lâmpadas em frente às casas do Cazarotto, Méri e Antoninho, e que verifique umas que 

permanecem acesas.Sobre as estradas diz saber que a chuva não está dando condições, mas 

quando parar o secretário terá que se virar em dois. Fala que está marcando muita chuva para 

amanhã, a qual espera que não venha. Prometeu ao colega Odir que iria deixá-lo extremamente feliz, 

pois irá elogiar o governo do PT. Diz que a coordenadora de educação esteve, hoje à tarde, na escola 

falando com a diretora sobre obras na escola. Diz que desde 2011, quando era diretor e o governo do 

PT assumiu, seguidamente pediam as reformas na escola, e hoje, a coordenadora veio com o chefe 

de obras, João Sergio, e todos os pedidos que encaminharam ao longo de 2011 e 2012, com as 

professoras Marta e Rosane, eles serão atendidos. Diz que parece mentira um vereador do PP vir 

elogiar essa ação. Diz que ela não começou, ainda, mas acredita, sim, que irá ser feita. Diz que irá 

sair refeitório completamente novo, área coberta, duas salas, ampliação dos banheiros, ampliação da 

moradia dos professores, ampliação do bloco administrativo, climatizadores nas salas, biblioteca, 

cobertura da quadra de esportes e mais melhorias. Diz que a coordenadora foi de sala em sala e 

prometeu aos alunos, não só aos professores. Diz que se errar o pulo irá atrás, junto com os colegas, 

mas acredita na palavra da professora Angela. Fala que mais uma notícia boa o colega Ibanez lhe 

disse dos quarenta e nove mil reais, a qual passará a professora Rita. Diz que atualmente é somente 
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professor, mas está muito feliz e, principalmente, trabalhando pela escola. Sobre o parque de eventos 

a parte pior já está feita, agora falta só uma “perfumaria”, e fica pronto o parque.Agradece e devolve a 

palavra à mesa.VEREADORAMARILENE MARGUTTI (PP):Cumprimenta os colegas e comunidade 

presente. Fala sobre os quinhentos reais de contrapartida dos agricultores para o calcário, pois há 

comentários de pessoas que serão contempladas e não têm esse dinheiro, até por que esse valor é 

quase metade de todo o calcário, mas esse será espalhado na terra. Sugere ao colega Miguel, como 

existe o fundo rotativo da agricultura no valor de cento e cinquenta mil reais, que possa ser usado 

esse dinheiro e os agricultores pagam em boleto depois, mas que não deixem de serem 

contemplados. Fala que o fundo existe e não será gratuito. Sabe que as chuvas estão atrapalhando 

os reparos nas estradas, e agradece o serviço feito do asfalto até a escola da Sepé, e diz ter certeza 

que o ônibus está fazendo a linha. Como disse o colega Odir, anda mesmo e constata o que é bom. 

Fala que estão arrumando as estradas do Inhacapetum, mas ainda há trechos precários. Diz que está 

em votação o projeto de cinquenta e dois mil reais de contrapartida para as casas populares das 

pessoas necessitadas, e logo serão construídas com o aval de todos. Comenta sobre a palestra, 

quarta-feira aqui na Casa, com a sargento da Polícia Ambiental, secretário do meio ambiente e o 

senhor Rogério Pizeta, sobre consciência ambiental. Comenta a falta de participação da comunidade 

e dos comerciantes, apesar de ser muito divulgado. Ressalta que ela explanou sobre o que pode ou 

não fazer, em relação ao meio ambiente, e que as pessoas, às vezes, reclamam e não é competência 

da secretaria fazer. Cita que perdeu quem não veio. Sobre o Dr. Paulo, diz que é verdade o que foi 

dito, pois ele próprio lhe disse que se pagassem mais ele viria, pois gosta do Capão do Cipó. Sobre o 

Papa, diz ser uma pena não ser gaúcho, mas é nosso vizinho, e hoje assistiu a primeira missa dele, 

às cinco horas da manhã, e rezou junto pela paz mundial. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB):Cumprimenta aos colegas e aos 

presentes e aos ouvintes da 87.9.  Aborda o assunto da bacia leiteira, onde em reunião com o prefeito 

e o secretário de Agricultura, e vendo as formas de alavancar o setor, o prefeito fez uma 

determinação, pois temos em torno de quatrocentos mil litros/mês, de leite, e ele quer, em curto e 

médio prazo, que seja mais de um milhão de litros. Diz que para que se consiga esse sucesso tem 

que se saberaonde quer chegar, e para isso acontecer tem vários fatores a serem observados e 

várias ações a serem tomadas. Diz que um desses fatores é o programa de forrageiras, o qual estão 

implantando e a captação de recursos estadual e federal. Diz que nesse sentido o governo do estado 

é eficiente, e estão vendo as formas de acesso. Diz que julga isso mais importante, pois não adianta 

criar o programa e acessar o governo se não tiver assistência técnica para ajudar os agricultores no 

gerenciamento. Diz que essa era a ideia que defendia quando candidato, e quando passava nas 

casas dizia que iria trazer motivação e trabalho. Semana passada começaram um ciclo de reuniões 

no interior, duas ou três localidades junto, para primeiro saber quem quer assistência técnica, e sexta-

feira encerra a última reunião e a partir daí irão ter o número de pessoas que querem e irão organizar 

o corpo técnico da Secretaria de Agricultura, juntamente com a Emater, para realizar visitas nas 

comunidades. Não sabe se em trinta ou quarenta e cinco dias, só depende do pessoal. 

Particularmente acredita no projeto, só que esse curto espaço de tempo na área agrícola, é em torno 
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de um ano e meio, para conseguir alavancar a produção de leite, onde todo mundo saia ganhando. 

Comenta sobre a Cotrijuí, e diz acreditar no sistema cooperativo, porém o produtor está com medo de 

entregar sua safra, em função de não receber. Lança a ideia, pois uma cooperativa é balizadora de 

preço, e a partir do momento que não tenha, fará falta, porém não sabe se é prematuro, mas de se 

reunir e ver uma forma de criar uma cooperativa cipoense. Quer que amadureçam a ideia, para que 

isso acabe dando certo. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR ODIR FERNANDES DE 

OLIVEIRA (PT):O vereador fica com três minutos, pois cedeu dois minutos de seu tempo 

regimental ao vereador Ibanez Garcia.Cumprimenta os colegas, comunidade presente e ouvintes da 

87.9. Diz ao colega Rodolfo, que o governo Tarso e o PT estão mostrando há que vieram, e tudo que 

foi prometido será feito, pois têm compromisso com o povo gaúcho. Diz que o nosso município foi 

contemplado com dois milhões de reais, votação do ano passado, orçamento passado pelo 

coordenador de projetos do estado, Tide Lima. Fala que para aplicar no município, tem cem mil reais 

praconstrução de micro açudes, oitenta mil para cisternas, para ser executado esse ano. Diz que na 

saúde, desses dois milhões, ficou orçado doze por cento para investimento. Fala que na preservação 

ambiental ficou cinquenta mil reais que podem ser usados vinculados a agricultura familiar, na 

preservação de cisternas, nos resíduos de embalagens. Diz que o governo Tarso está honrando os 

compromissos, o que é muito engrandecedor não só para o PT, mas para todos. Fala que desse 

valor, também, tem projetos na educação que serão implantados. Agradece e devolve a palavra à 

mesa.VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta os 

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza o pessoal da associação que sexta-feira fez um 

jantar-bingo, onde quem fez o risoto foi o ex-vice-prefeito ElsoEngleitner, o qual estava maravilhoso. 

Deixa um pedido para que o pessoal incentive e participe mais para ajudar a associação ser criada. 

Convida os vereadores, inclusive os do PP para reunião com seu Alcides para tratar sobre os 

problemas do comércio local, que é uma queixa de tempos, não é questão do prefeito anterior, porém 

não sabe a parte legal, que é a falta de incentivo por parte de a prefeitura adquirir produtos aqui. Cita 

exemplo de algum item que o comércio local tenha, porém custa vinte reais mais caro, mas deveria 

ser adquirido igual aqui, pois quem mora em Santiago, Tupanciretã, e demais cidades da região, 

nunca virão comprar aqui, e nós pagamos IPTU, funcionários e se não houver incentivo pela prefeitura 

ninguém vai querer colocar comércio aqui. Quer saber a parte legal, para secolocar um ponto final 

nessa questão. Pede que a Secretaria de Obras viabilize uma parada de ônibus, perto do seu Ildo 

Jorge Garcia do Nascimento, popular Iquinho. Diz que sexta-feira terá bingo na escola Chico Mendes, 

da Sepé Tiarajú. Sobre o médico, espera que seja a última vez que se fala a respeito de fichas. 

Concorda, em partes, com os colegas, e sobre o número de fichas diz estarem se reunindo e do jeito 

que está, talvez, não fique. Diz que o Dr. Paulo é um excelente médico, e como a colega Margutti 

disse que ele viria se pagassem mais, acha que houve um desencontro, pois a administração anterior 

poderia ter pagado mais e ele estaria aqui, ainda. Fala que a carga horária dele era 10 horas e a 

desse são 40 horas, mais o plantão. Diz que se em 2012 fosse esse valor, o PSF estaria em 

andamento e ele seria médico. Diz que o que importa é que hoje temos médico. Diz que a coisa tem 

que melhorar, estão conversando para que isso aconteça, e futuramente haverá mudanças grandes 
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em vários setores da prefeitura. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI,Líder de Partido, PMDB:Diz ao colega Rodolfo que ficou contente com os 

investimentos que serão feitos na escola do Carovi. Torce para que a escola melhore, pois sabe o 

quanto importante ela é e esses investimentos irão refletir em melhores condições para os alunos e 

assim irá melhorar a qualidade do ensino. Faz uma referência ao ministro da Agricultura que acabou 

saindo, que é do seu partido, Mendes Ribeiro, que se afastou do ministério em função de um câncer. 

Diz que era um ministro que estava fazendo um bom trabalho, aonde tal tinha uma corrente aqui no 

Rio Grande do Sul, inclusive de todos os partidos torcendo para que o ministro ficasse.Fala das 

palavras ditas pela presidente Dilma, aonde disse para que o ministro se trate e volte, por que o Brasil 

precisa dele. Agradece e devolve a palavra à Mesa.VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA, 

Representante de Partido, PT:Sobre o programa do leite, diz ao colega Miguel que isso é muito útil, 

e que no encontro que teve com o secretário Mainardi, ele falou que o governo estadual está lançando 

o programa Mais Leite, que pretende financiar para o agricultor o tanquea granel do leite. Fala que 

hoje o leite está sendo depositado em tarros, então a ideia deles é financiar em oito a dez anos, para 

que no último ano possa ter um rebate. Diz que a ideia disso é fazer o agricultor vencer.Cita um 

exemplo, que ele bote cem litros no tanque, mas aqueles tarros não representam cem litros, agora se 

colocar cem litros em um tanque a granel a pessoa vai achar que não tem nada, que está pouco, 

então no próximo mês ele vai dar mais pasto para ver aquilo cheio.Essa visão que eles estão tendo é 

para aumentar a produtividade do leite. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA 

REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB:Também comenta sobre a bacia leiteira, aonde diz 

ser completamente a favor a tudo que a prefeitura fizer em prol dessas pessoas que tiram leite.Fala 

que sempre dizia que foram repassados cento e cinquenta e nove mil referente ao leite, mas diz que 

foi ver bem isso, aonde a parte legal mesmo deste valor é de cento e cinquenta e nove mil quinhentos 

e noventa e um com sessenta e seis centavos. Diz que esse valor de 2011, repassado em 2012, não 

é que foi repassado ao município este valor, esse valor é somado com as receitas do município.Então 

é um valor a mais que é somado junto com a receita e depois volta para o município o dinheiro.Então 

diz achar que esse ano quando prepararem a LDO tem que pensar e deixar pro ano que vem para a 

prefeitura, para ver se consegue fazer algo a mais do que a sua obrigação, em benefício a essas 

pessoas que tiram leite.Diz que muitas dessas pessoas que conversou, é com o leite que elas 

mantem os filhos nas faculdades, estudando fora. E sobre este projeto de lei que está tramitando no 

senado, deste corte de salário dos vereadores, diz que não é completamente contra, mas o que 

realmente lhe indignou foi de onde que surgiu este projeto.Se fosse um projeto do povo tirando o 

salário dos vereadores, se calariam e aceitariam, mas a fonte deste projeto lhe indigna, porque tem 

poucos deputados bons e senadores também. Fala que se formos pesquisar a fundo, ver tudo o que 

eles ganham centenas de funcionários fantasmas, quem que coloca essas pessoas lá, é nós mesmo. 

Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, 

PP:Voltando ao caso do leite diz achar que o jeito de ajudar os produtores seria se o município 

pudesse adquirir matrizes para repassar para os produtores, por que hoje uma vaca boa de leite está 

custando em torno de quatro mil reais.Então diz que fica difícil para um produtor começar uma matriz, 



075 

 

e uma ideia é deixar uma verba para poder fazer funcionar o fundo rotativo e assim vai pagando 

quando a vaca começar a dar leite, se dá um prazo de seis meses e depois começa a pagar 

mensalmente, conseguir um jeito, por que fazer dobrar esse leite do dia pra noite não é fácil.Diz que 

lida com vaca e sabe como que é e precisa dar comida, se não tiver comida à vaca não produz.Então 

é complicado, é uma boa ideia, acha que tem que se apostar. Pede ao secretário Jaques um abrigo 

de ônibus perto da dona Roseli Fontana, aonde ali por perto tem mais dois que não estão sendo 

ocupados, então de repente se conseguisse um ali pra cima ficaria bom. Agradece e devolve a 

palavra à mesa.VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT:Parabeniza a todos 

os atletas e diretoria da Associação Futebol Clube de Capão do Cipó pela conquista do 2º 

campeonato municipal de futebol sete, aonde a Associação consagrou-se campeã.Em nome dela 

parabeniza também o presidente Adão, o Titão e todos aqueles que colaboraram para que este 

campeonato saísse, à associação que se deu o campo e o vice-prefeito que se empenhou bastante, a 

administração municipal em geral. Fala um pouco sobre o que foi comentado que na próxima eleição 

a parcela que tem que ser de 30% de candidatas mulheres, pois se não, não ira viabilizar a 

candidatura dos homens, mas espera que então nas próximas eleições as câmaras de vereadores 

tenham 30% garantido por lei, por que assim não teríamos apenas duas vereadoras, seriam três pela 

média. Isso aí certamente acontecerá daqui a quatro anos. E ao colega Alacir, em relação ao projeto 

anterior, diz que se precisa de muito dinheiro para investir na bacia leiteira e outros projetos que 

virão.Agradece e devolve a palavra à Mesa.VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de 

Partido, PP:Diz ao colega Miguel que uma vaca precisa de 60 kg de pasto verde por dia, 3 kg pelo 

menos de seco, alfafa como, por exemplo, mais 2 kg de ração, fora a parte mineral.Então assim você 

vai ter uma vaca que irá produzir.Retorna a dizer que acha que o trabalho de seu colega está certo, 

para começar uma bacia leiteira tem que ser é na terra, na irrigação, na recuperação de solos, mas 

principalmente antes de qualquer coisa tem que fazer ter “boia”, pois se o gado não tem que ter ‘boia’ 

como diz o colega Alacir, não tem bacia leiteira que se sustente e não adianta comprar vaca 

primeiro.Diz que é por aí que a coisa começa, e no momento que fizer aquela irrigação que a gente já 

comentou aqui, de cada lote ter uma parte irrigada, diz não saber se está certo nos seus números, 

mas tem que ter alimentação que a vaca precisa e assim nos teremos um milhão de litros ou até mais. 

E para finalizar o parque de eventos, o pior já foi feito, e achaque agora tem que fazer mais um, um 

pouco mais baixo, aonde é a praça de alimentação, pois se não nos vamos ficar igual a Santiago que 

faz anos que faz feira e sempre estão alugando lona.Agradece e devolve a palavra à Mesa.Após o 

senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas:OF. 

GAB. 050/2013, encaminhando Leis 630/2013, 631/2013 e 632/2013.OF. GAB. 051/2013, 

encaminhando Projetos de Lei 015/2013, 016/2013 e 017/2013. PROJETO DE LEI 015/2013, do 

Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no 

orçamento do exercício de 2013”. PROJETO DE LEI 016/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”. 

PROJETO DE LEI 017/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”. CRONOGRAMA de atividades 
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realizadas pelo CRAS no mês de março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. PROJETO 

DE RESOLUÇÃO 001/2013, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a realização de sessão solene 

em homenagem ao dia do município”.PROJETO DE RESOLUÇÃO 002/2013, do Poder Legislativo, 

que “Dispõe sobre a doação de bicicleta para a Secretaria do Meio Ambiente para ser sorteada em 

evento do município e dá outras providências”.Após o senhor presidente convida os colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI 004/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a 

repassar subvenções sociais à Associação Comunitária de Radiodifusão Cipoense, e da outras 

providências”, vereadora Marilene Margutti contra, vereador Diego Nascimento contra, vereadora 

Regina Weidmann a favor, vereador Jairo Charão a favor, vereador Odir de Oliveira a favor, vereador 

Alacir Dessoe contra, vereador José Rodolfo de Brum a favor, vereador MiguelangeloSerafini a 

favor,portanto o projeto foi aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 03 (três) votos contra. PROJETO 

DE LEI 009/2013, 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 

010/2013, 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 

011/2013, 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 

012/2013, 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 

013/2013, do Poder Executivo, que “Altera o Art. 4º, da Lei Municipal Nº121, de 08 de outubro de 

2003, que Cria o Conselho Municipal de Habitação e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade.PROJETO DE LEI 014/2013, do Poder Executivo, que “Altera o Art. 5º, da Lei Municipal 

Nº 041, de 31 de julho de 2001, que Cria o Conselho e o Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências”, 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 as Resoluções 001/2013 e 002/2013, sendo que ambas foram 

favoráveis.Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE 

RESOLUÇÃO 001/2013, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a realização de sessão solene em 

homenagem ao dia do município”, aprovado por unanimidade.PROJETO DE RESOLUÇÃO 002/2013, 

do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a doação de bicicleta para a Secretaria do Meio Ambiente 

para ser sorteada em evento do município e dá outras providências”, aprovado por unanimidade.Após 

o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 26/03/2013 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, 19 de março de 2013. 

 


