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ATA N° 16 / 2013 (Ordinária) 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril 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 14/2013, da Sessão Ordinária do dia 09/04/2013, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 15/2013, 

da Sessão Solene do dia 16/04/2013, que é só lida em Plenário. Após o senhor presidente chama os 

vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR 

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

ouvintes da 87.9. Tece comentários sobre a safra, e diz que perguntou aos seus alunos sobre as 

dificuldades que enfrentaram ano passado e esse ano, onde eles foram unânimes em dizer, com 

alegria, que esse ano foi muito melhor. Diz que para um município essencialmente agrícola, como o 

nosso, prediz que as condições financeiras, no futuro, sejam melhores que hoje. Sobre o palestrante, 

senhor Renato, diz que achou muito proveitosa a palestra e que nunca se envergonhou de suas 

atividades de professor e político, e quando falam no geral sobre os maus políticos, isso não o afeta, e 

procura seguir uma linha. Mas, às vezes, recebe as críticas por suas posições e decisões, o ruim é 

quando generalizam. Fala que assim como os seus colegas, e os que já tocaram o município, está de 

cabeça erguida, pois não são assim. Comenta que as pessoas que escutaram as rádios de Santiago e 

a daqui, ao ouvirem as falas da sessão solene, comentaram sobre o sucesso de um município com 

apenas treze anos, um município diferenciado, como já citou antes. Fala que quando nosso município 

completar vinte e cinco anos, bodas de prata, daqui a doze anos, espera que todos estejam vivos para 

ver as transformações que irão ocorrer. Fala sobre o deputado Alceu Moreira, só para fazermos um 

comparativo sobre a disparidade de distribuição dos royalties do pré-sal, onde no ano de 2012 o 

estado do Rio de Janeiro recebeu quatorze milhões de reais para os oitenta e sete municípios, e o Rio 

Grande do Sul recebeu cento e quarenta milhões de reais para os quatrocentos e noventa e sete 

municípios, com toda nossa pujança econômica recebeu cem vezes menos. Fala que com a nova 

divisão o nosso município irá receber quatrocentos e trinta mil reais a mais, o que é muito significativo. 

Ressalta que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, pois recorreram, e espera que os ministros 

façam os comparativos necessários. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA 

MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta os colegas e comunidade presente. Pede ao secretário 

de Obras que faça patrolamento na estrada de Carovi a Tupantuba, pois tem trechos que mais parece 

um corredor, cheio de unhas de gato. Fala que no Progresso foi feito patrolamento, mas pede que dê 
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continuidade. Sugere que quando forem fazer serviço de estradas em determinada localidade, que 

siga parelho, pois no seu João Pinto ficou sem fazer. Pede que seja arrumada a estrada perto da 

propriedade do seu Claudio Reimann, devido ao escoamento da safra. Fala que no assentamento 

Santa Rita não foi concluído o serviço perto da propriedade do seu Darci até o sogro do secretário. 

Gostaria de saber se foi passado o rolo perto da propriedade do seu Hipólito, no Carovi, pois está 

cortando pneus dos carros. Sobre a verba liberada para as redes de água do município diz que o 

senhor Osvaldo Froner teve a competência de assinar os sete milhões de reais, na FUNASA, onde foi 

muito elogiado no Programa Pingo no I, por não ter sido reeleito e mesmo assim ter assinado. 

Agradece a Deus pelo tempo favorável pra a safra. Comenta dos projetos que irão a votação hoje, dos 

quais o prefeito Froner foi muito criticado quando criava cargos, e hoje tem mais uma secretaria para 

ser criada e mais um cargo de diretor, enquanto os agentes de saúde se queixam que tem que sair 

em suas motos, e alguns estão com os impostos e os postos de combustível atrasados. Agradece e 

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

Cumprimenta aos colegas, aos presentes e aos ouvintes da 87.9. Lembra que meses atrás comentou 

na Casa e entende que os vereadores, prefeito, vice-prefeito e administradores como um todo, tem 

que ter uma preocupação constate em criar formas de aumentar a renda dos munícipes. Diz que é 

natural de Jaguari, e lá eles têm uma cultura implantada que contribui com a qualidade de vida, que é 

a fumicultura, onde os dados de um hectare de fumo deixam de lucro de vinte a vinte e cinco mil reais, 

por ano. Fala que com dois hectares produz de quatrocentos e cinquenta a quinhentas arrobas, a 

cento e vinte reais cada. Diante disso lhe despertou a vontade de propiciar essa cultura no município, 

e o prefeito Meneghini lhe deu o total apoio e quer incentivar a vinda de empresa interessada. 

Ressalta que o secretário Claudio tem uma parcela em levar adiante essa ideia. Fala que para que o 

projeto não fique só na conversa e tenha uma política de resultado, entrou em contato com o instrutor 

da empresa Souza Cruz, onde o mesmo lhe disse que estão dispostos em aumentar a sua produção, 

e semana que vem terão uma reunião com ele. Deixa avisado aos produtores interessados no cultivo 

para que entrem em contato com a Secretaria de Agricultura para uma reunião e dar segmento ao 

projeto. Ressalta que existe uma variedade que se adapta a nossa região, e que a empresa financia 

tudo e com carência, para fumo de galpão. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR ODIR 

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

87.9. Comunica que quinta-feira, na parte da tarde, teremos a presença do deputado federal Marroni, 

no assentamento Nova Esperança. Agradece ao secretário de Obras o serviço feito no Entre Rios, 

muito bem feito para que os maquinários pesados pudessem passar com a produção na ponte. 

Informa que as estradas do assentamento estarão concluídas até sexta-feira e a partir de segunda-

feira irão para Areias e da Santa Bárbara ao Inhacapetum. Sobre o projeto da água, diz que é muito 

audacioso, e o prefeito passado não tem mais que obrigação em assinar, porém diz que foi um 

equívoco do senhor Gustavo em dizer que ele assinou em Porto Alegre, pois foi aqui na casa dele. 

Ressalta que se dependesse dele ir lá assinar, teria voltado assim como voltou o da creche. Agradece 

e devolve a palavra à mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A 

vereadora fica com sete minutos, pois o vereador Jairo Charão lhe cedeu dois minutos de seu 
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tempo regimental. Cumprimenta os colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Sobre o aniversário do 

município parabeniza a Secretaria do Meio Ambiente, em especial ao Marcelo e a Cristina pelo 1º 

Passeio Ciclístico Ecológico, que foi um sucesso. Diz que esse ano não participou, mas ano que vem 

quer participar. Pede mais incentivo para que o mesmo se torne uma tradição na semana do 

município. Agradece a todos que se fizeram presentes na praça, dia quatorze, onde estava 

maravilhosa a festa em todos os sentidos, mesmo em época de colheita. Agradece a todos que 

trabalharam pelo evento acontecer, em especial às confeiteiras. Sobre o encerramento, na Câmara de 

Vereadores, diz que a sessão solene foi excelente a ideia do presidente, principalmente a ideia da 

palestra, que teve o aval de todos os vereadores. Escutou profundamente a palestra e se sentiu 

valorizada, e que os ruins estão em toda a parte, não só na política. Falou com o secretário Jaques e 

ele ficou de olhar a estrada da dona Vanilda, na Sepé Tiarajú, pois o transporte está com dificuldades, 

e no seu Cinésio também. Pede que seja estudado colocar pedras para quem tira leite, nas 

mangueiras, e diz saber que o seu Della Flora mora na cidade, mas precisa, assim como seu Nildo 

Vieira, pois colaboram com o município. Quanto ao projeto que o colega Miguel falou, diz ser 100% 

parceira, principalmente deve ter o apoio dos vereadores que sempre batalham por indústrias para 

não deixar os filhos de pais cipoenses irem embora daqui. Sobre a reunião com o prefeito, nessa 

tarde, fala que na Secretaria do Meio Ambiente, o secretário Marcelo irá a Porto Alegre para ver sobre 

saneamento básico, devido o prazo se expirar em 30 de dezembro, e parece que tem um recurso de 

trinta mil reais para ajudar a viabilizar, e ele irá tentar esse recurso. Fala sobre a importância e a 

seriedade da administração, pois foi feita tomada de preços e iria sair oitenta mil a arrumação da 

ponte do Entre Rios, e com os próprios funcionários daqui deu trinta mil reais. Diz que na Secretaria 

de Saúde, dia 30 de maio começa a farmacêutica, quarenta horas. Diz que na Secretaria de 

Educação irão receber um ônibus até o início do mês de maio, já compraram uma Topic e será 

iniciado, no Carovi, o ginásio. Fala que o pessoal comenta das estradas, mas que também entendem 

que o maquinário está estragado. Diz que o pessoal pergunta se não irão arrumar a patrola da 

agricultura para fazer bebedouros, ao qual diz achar que irão leiloar. Sobre a viagem do prefeito deixa 

para comentar em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre os 

projetos diz que no ano passado já havia entrado para se criar essa secretaria, e que esses dois 

cargos irão custar aos cofres públicos, nesses quatro anos, mais de duzentos e setenta mil reais. Diz 

que não criaram cargos, pois o prefeito Froner trabalhava certo. Diz que só votaria a favor desses 

cargos se extinguissem o cargo de gestor de projeto, mas não extinguiram. Diz que o prefeito falou na 

sessão solene que os vereadores aprovam os projetos e criticam, só ele se esqueceu de dizer que 

está para ser votado esses dois cargos de quase duzentos e oitenta mil reais. Fala que aprovaram o 

cargo do médico para quarenta horas, e que o médico disse na ‘cara’ dos vereadores que só 

atenderia doze fichas, nem que o prefeito pedisse atenderia mais. Fala que a aveia vai ficar na bolsa, 

pois tem três tratores estragados, e tem gente com aveia semeada e pedem para que seja tapada. 

Fala que cobraram do governo passado que não davam doze sacas de aveia, porém agora foi 

vendida a noventa centavos o quilo e não tem trator. Sabe que o secretário não tem culpa, mas que 
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peça para o prefeito arrumar. Diz que o trator que foi para São Luiz voltou pior do que quando foi. Fala 

que os pedidos empacam na hora da compra. Queria que o vice-prefeito estivesse escutando, pois 

cobrava as doze bolsas e hoje o secretário está de mãos atadas. Fala que não tem nem mancal para 

se fazer troca. Diz ao prefeito Meneghini que acorde, ajude o secretário e os produtores, pois dizia 

que queria dobrar a aveia. Diz que tem gravado os programas políticos e nada melhor que um dia 

após o outro. Sobre a água diz que o prefeito Froner assinou o convênio e se fosse o Meneghini 

assinaria também, assim como se fosse o Serafim, pois é uma sequência, e o prefeito que está 

atualmente tem que tocar independente de quem for o sucessor. Agradece e devolve a palavra à 

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

rádio 87.9. Aproveita a presença do secretário Jaques e pede que sejam arrumadas as estradas do 

Carovi até a divisa de Tupantuba, pois tem trechos ruins, e que seja feita roçada, também. Visitou o 

assentamento Nova Esperança, que seja arrumada uma parada de ônibus no seu Valdomiro. Pede 

que seja feita uma parada de ônibus na localidade de Areias, perto da propriedade do seu Irineu, pois 

o mesmo já pediu várias vezes. Pede que no Rincão dos Palharini seja terminado o trecho do seu 

Adão Garcia até o seu Alceu. Fala que o vice-prefeito passa todos os dias em frente à casa do seu 

Zeferino, e que mande colocar duas cargas de pedras na estrada, que está precária. Sobre os sete 

milhões de reais, da FUNASA, diz que a população está de parabéns graças ao ex-prefeito Froner, 

que mesmo perdendo a eleição assinou o convênio. Diz que tomara que o deputado do colega Odir 

traga alguma verba, pois está perto das eleições e os deputados estão vindo. Sobre o cascalho nas 

mangueiras, comenta que são mais de trezentos produtores, não só os que a colega Regina pediu, e 

em campanha eleitoral foi prometido que iriam fazer para todos. Diz que a sessão solene foi ótima, o 

povo está de parabéns, porém o prefeito Meneghini foi infeliz quando falou que os vereadores 

aprovam projetos e depois criticam. Diz que o prefeito deveria ter dito que está para ser criada mais 

uma secretaria. Diz que não é contra o médico, é sim contra ele atender só doze fichas. Fala que o 

prefeito citou no Programa Pingo no I que os vereadores criticam o governo, onde diz a ele que as 

críticas, com certeza, fazem a casa andar. Sobre os tratores diz que o secretário não tem culpa, só 

que com esse dinheiro daria para arrumar os tratores. Comenta que na abertura da semana do 

município foi esquecido de citar as rainhas, só no final, na hora do bolo, que chamaram as ‘coitadas’. 

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, munícipes, 

rádio 87.9. Diz esperar que as pessoas que veem assistir as sessões saiam com uma boa impressão 

da câmara. Convida os colegas para reunião, na sexta-feira agora, às 14 horas, em Jaguari, da 

Acamvale, sobre energia elétrica, onde é muito importante a participação de todos, pois seguidamente 

nossos produtores estão perdendo leite devido à falta de luz. Fala Também que deve ser feita uma 

reunião para tratar sobre o sinal da RBS TV, que está péssimo após essa última chuva. Sobre a 

patrulha agrícola, diz não admitir o que está acontecendo, e que o secretário Claudio e o prefeito são 

produtores rurais e precisam achar uma solução. Diz que o secretário tem que exigir uma solução, ou 

atira a chave na mesa do prefeito, pois não se admite comprar um caminhão de aveia e não chegar. 

Acha que esses tratores deviam ser arrumados antes, pois quem paga o pato, agora, é o produtor. Diz 
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isso na frente do secretário Claudio, para depois não dizerem que falou pelas costas fala que com três 

mecânicos aqui é impossível que não tenha como arrumar os tratores. Sobre as próteses, parece que 

irá sair do papel, e será mais um benefício da secretária Marli, pois estava engavetado no governo 

passado, e uma boca arrumada é auto-estima para a pessoa e qualidade de vida. Sobre o ginásio do 

Carovi, diz que é muito bom que irá sair e quem ganha é a comunidade. Sobre o projeto de rede de 

água acha que o senhor Gustavo foi infeliz, pois ninguém foi a Brasília assinar o documento, e o 

prefeito Froner chamou até a imprensa, TV, jornal, para assinar o projeto quer estava na gaveta do 

prefeito Meneghini. Diz que assinou, não nega, mas aqui na cidade. Ressalta que o Gustavo se 

enganou em dizer que ele viajou para assinar. Parabeniza o colega Miguel pelo projeto do fumo, é 

bom que atenda os cipoenses e dá mais lucro que a soja. Agradece e devolve a palavra à mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O 

vereador fica com três minutos, pois cedeu dois minutos de seu tempo à vereadora Regina 

Weidmann.  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Agradece a 

todos os participantes da festa dos treze anos do município, em especial aos que trabalharam e se 

empenharam para que saísse uma grande festa. Parabeniza aos organizadores do passeio ciclístico, 

que a seu ver foi o destaque do evento. Fala que hoje é o Dia Mundial do Livro, que foi criado para 

incentivar a leitura e a indústria de livros. Parabeniza o presidente pelo belíssimo projeto apresentado 

na legislatura passada, das próteses dentárias, para que os munícipes tenham uma boca mais bonita 

e saudável, sendo que não custaria quase nada de recursos, era só empenho e agora o governo atual 

olhou para esse lado e está sendo desenvolvido em convênio com o SESC, atendendo todos os 

munícipes. Diz a colega Marilene, que realmente, foi um equivoco do superintendente da FUNASA em 

falar sem saber do acontecido, pois o pessoal da prefeitura teve de ir até a casa do ex-prefeito Froner 

para que ele assinasse, e tem a obrigação de falar para a comunidade saber, assim como o ginásio 

do Carovi é projeto do governo Serafim. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Inicia dizendo que a localidade de Carovi está de 

parabéns, pois vai receber um ginásio completo, não apenas uma cobertura e um piso, e não estão 

fazendo maquilagem, vão fazer um projeto de fundamento. Diz que críticas existem em qualquer 

governo e que problemas vão ter, mas diz ao Claudio que tem competência e diz a todos os pequenos 

produtores que possuem condições e em quinze a vinte dias plantarão todos os assentamentos e que 

serão cinco a seis tratores da patrulha agrícola, e no momento que tiver funcionando, acredita que 

nessa semana já se comece o trabalho, e que irá ser uma trovoada de trator nos assentamentos e 

não irá ficar ninguém sem plantar aveia. Diz que agora o calinho que dói e que prometeram na 

campanha passada e não fizeram, mas agora diz que já distribuíram a aveia falta só plantar e isso vai 

ser coisinha que irão fazer. Agradece e devolve a palavra à mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM, Líder de Partido, PP: Inicia dizendo que definitivamente tem que se dar um basta neste tipo 

de coisa e que se foi o Froner ou qualquer outro tem que parar, quem está em casa sabe disso. Diz 

que estes sete milhões foi ele que fez, foi ele que arrumou se foi na casa dele ou em Porto Alegre não 

interessa, a realidade é que tem sete milhões que o ex-prefeito deixou para o novo prefeito que vai 

executar o projeto e quem vai ganhar são os munícipes de Capão do Cipó. Fala que o importante 
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agora é que o seu Meneghini tem dois milhões que já estão na conta e quem tem mais cinco milhões 

que ele vai tocar, e feliz o nosso município que conseguiu sete milhões, metade do orçamento do 

município para Capão do Cipó, mais da metade do orçamento vai ser aplicado aqui. Pede para que 

deixem o homem, e que gastem esse dinheiro, pois vai ter que vim a outra parte. Mas diz que quem 

trouxe esse dinheiro foi o Osvaldo Froner e pede que encerrem essa discussão. Em relação à 

secretaria, diz que tem que se plantar essa aveia, tem que se fazer esse plantio se não fica tarde 

demais. Fala que foram criticados aqui nesta tribuna por atraso, e torce para que o Miguel explique 

agora o que está acontecendo. Diz que então essas discussões têm que crescer a Câmara Municipal 

e que os vereadores também têm que crescer no seu governo, pois essas discussões, às vezes, no 

lugar de fazer crescer só faz ficarem menores. Por fim diz que sempre quer fazer o melhor. Agradece 

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

Partido, PMDB: Sobre a patrulha agrícola diz que até é um assunto a ser retornado em outra situação 

e quem tem bastante coisa para debater. Só para deixar claro diz que o esforço está sendo feito pela 

administração, em recuperar esses maquinários, e fala que o pessoal pode ficar tranquilo que vai ter 

aveia plantada. Parabeniza o senhor Presidente pela iniciativa da palestra, pois foi uma palestra que 

contribuiu muito para todos que assistiram. Sobre os projetos que estão tramitando neste curto 

espaço, diz que havia falado na outra sessão que tudo que está sendo feito, está sendo feito 

pensando no projeto do cargo de diretor da saúde, um projeto aonde diz que todos sabem que é de 

grande importância, sabem do quanto um profissional se empenha. Diz que entenderam que é justo e 

que não é criar um cargo, é aumentar este valor. Diz que o projeto da secretaria de planejamento é 

outro assunto que requer outro debate, e que tem dezesseis projetos enviados já por essa secretaria 

que cruzam de oito milhões, o que se entende que é um setor importante que vai fazer com que os 

projetos não fiquem na gaveta e que depois vão ter um autor que se possa cobrar prestação de 

contras desse projeto. Diz que então é a favor disso e que é um vereador que trabalha para captar 

recursos para o nosso município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ODIR 

FERNANDES DE OLIVEIRA, Representante de Partido, PT: Inicia agradecendo a todos que 

participaram da Sessão Solene, que foi de grande valia, aonde teve bastante gente prestigiando. 

Agradece também o Senhor Presidente pela iniciativa do palestrante Zanela que foi bastante 

interessante. Sobre a parte dos políticos tudo tem o bom e o ruim, cada um julga conforme sua 

situação. Sobre os projetos, em relação a essa secretaria que está sendo criado diz que é de grande 

importância, pois aonde tiver projeto que seja feito e organizado, por uma secretaria de planejamento 

ele saíra organizado. Diz achar então que é uma secretaria importante, e talvez destituir outros cargos 

para dar mais qualidade a essa secretaria. Diz que a administração irá colocar gente competente, pois 

tendo projeto pra fazer e sair o município só tem a ganhar, como seu colega Miguel disse que são 

quase oito milhões em projetos e tem que ter gente só para esta finalidade de tocar projetos para 

poder sair e fazer andar. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, 

Líder de Governo, PMDB: Inicia fazendo uma explicação ao seu colega Diego, sobre o que falou da 

bacia leiteira, que são todas as pessoas que tiram leite, e que só falou esses nomes por que sabe que 

essas pessoas estão pedindo pedra. Pede para que não fale coitadas das rainhas, pois elas não são 
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coitadas, são pessoas como todos nós, com família e tudo mais, e pelo lado do esquecimento no 

protocolo, diz que quando era a outra a administração várias gafes foram feitos por não chamar 

autoridades importantíssimas do nosso município para ir fazer da cerimônia. Quanto ao médico diz 

que isso já está exaustivo, e aquele dia o Meneghini falou mal, e diz achar que ele como prefeito já 

está saturado com essa ideia, mas quando não tinha médico aqui em Capão do Cipó, fica indignada, 

pois os colegas não eram tão valentes assim em buscar, ir atrás, questionar. Diz que o serviço deles 

passa despercebido e agora que temos médicos se é ruim com ele diz que é pior sem ele, pelo menos 

agora temos atendimento. E em relação ao que o Anselmo falava que ia trator plantar, espera que 

esses tratores e maquinários estejam todos consertados, pois essa aveia tem que ser plantada. Diz 

que tem ser resolvido isso aí, pois todo mundo sabe que neste período é pra plantar aveia. A respeito 

da viagem do seu Alcides a Brasília, fala que visitaram onze ministérios, dois senadores, dezesseis 

deputados e sete desses estão viabilizando o encaminhamento de emendas aqui para o município. 

No retorno disse que passaram por Porto Alegre e visitaram a OI, novamente, aonde lá questionaram 

o mau funcionamento dos celulares aqui. Foram levados vários projetos na Secretaria da Saúde, 

pedindo ônibus, ambulância e reforma do posto; no Ministério do esporte, solicitou campo de futebol e 

ginásio poliesportivo; no Ministério do Turismo, solicitou uma ponte para o Cardinal e parque de 

exposição; no Ministério das Cidades, solicitou asfaltamento na Avenida Tancredo Neves e 

asfaltamento nas ruas da cidade; no Ministério da Pesca e Aquicultura, solicitou máquinas para 

açudes, frigoríficos de peixes e no Ministério de Desenvolvimento Agrário, solicitou máquinas para 

assentamentos. Por fim diz então que se a administração está cometendo erros, realmente tem erros, 

mas diz que os vereadores estão aqui para fiscalizar e também diz apoiar os vereadores que 

reivindicam aqui, e o que estiver certo vai ter o seu apoio. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Voltando a falar da verba da FUNASA, diz 

achar engraçado, pois levaram pro Froner o projeto, na casa dele, para ele assinar. Questiona então 

por que não deixaram ali no Meneghini, já que não foi o homem que foi em Brasília buscar. Diz que 

ele foi muito criticado aqui nesta Casa. Fala que a FUNASA é lá em Brasília, não é lá em Porto Alegre 

e nem em Capão do Cipó, e que então se veio está verba é porque ele foi lá a Brasília buscar esta 

verba. Então diz a sua colega Regina que quando criticam aqui só estão copiando o que ela fazia no 

passado, também diz que sua colega disse que ficaram sete meses sem médicos, mas o Dr. Paulo 

Peixoto atendeu até a última semana, Dr. Rodrigo também atendeu até os últimos quinze dias de 

dezembro, não ficou sete meses sem médico, muito pelo contrário, ele atendia. Diz que não são 

contra os médicos, a única coisa que bateram é que o doutor disse para sua colega, e a mesma 

chegou a se retirar da reunião, pois se fosse para entender mais que doze fichas ele não atendia, e 

então sua colega saiu brava da sala. Diz que então o passado não adianta criticar e também diz que 

tem ser a mesma pessoa, pois o que criticava ontem não se pode erguer a bandeira e dizer que está 

certo. Em relação à secretaria do Christian diz que sua colega Regina votou contra aquela vez, junto 

com todos eles, agora questiona, será que vai trocar o funcionário ou a laranja vai continuar a mesma, 

pois diz que naquela época era muita laranja, mas diz que agora não sabe se vai trocar o pomar ou a 

fruta. Espera para ver quem vai tocar a secretaria. Agradece e devolve a palavra à mesa. Após o 
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senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: 

NOTIFICAÇÃO, da Secretaria da Fazenda, sobre o município de Capão do Cipó estar recebendo 

repasse do governo federal no valor de R$ 2.227.328,60 (dois milhões, duzentos e vinte e sete mil, 

trezentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) para abastecimento de água no interior, liberados 

em 05/04/2013. OF. 056/2013, do CRAS, manifestando-se a respeito de questionamento em Sessão 

Ordinária, sobre a possibilidade do retorno da professora Cecília, como orientadora social do CRAS. 

OF. 068/2013, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei Complementar 001/2013. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 001/2013, do Poder Executivo, que “Altera disposições da Lei 

Complementar nº 002/2009, que estabelece o Código Tributário do Município e dá outras 

providências”. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 001/2013, do vereador Diego Nascimento ao prefeito 

municipal. CONVITE, da Acamvale, para reunião às 14h do dia 26 de abril de 2013, no Clube Sete de 

Setembro, em Jaguari, com a AES Sul para tratar sobre os problemas de energia elétrica na região do 

Vale do Jaguari. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE 

LEI 025/2013, do Poder Executivo, que “Fixa o índice, concede revisão geral anual na remuneração 

dos servidores públicos municipais, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE LEI 026/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a realizar transporte de grupo 

de estudantes para aulas em cursos técnicos profissionalizantes no município de São Vicente do Sul e 

dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 027/2013, do Poder 

Executivo, que “Dispõe sobre a criação de cargo de provimento em comissão – Diretor de Posto de 

saúde”, vereadora Marilene Margutti contra, vereador Jairo Charão a favor, vereador Diego 

Nascimento a favor, vereador Odir Fernandes a favor, vereador Alacir Dessoe contra, vereador 

Miguelangelo Serafini a favor, vereador José Rodolfo de Brum contra, vereadora Regina Weidmann a 

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

PROJETO DE LEI 003/2013, do Poder Legislativo, que “Fixa índice, concede revisão geral anual e 

concede aumento real na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores 

de Capão do Cipó, ocupantes de cargos de provimento efetivo, em comissão e contratos temporários 

de pessoal no Poder Legislativo, nos termos do artigo 37, inciso x, da Constituição Federal, e dá 

outras providências”, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 001/2013, do vereador 

Diego Nascimento ao prefeito municipal, vereador Miguelangelo Serafini a favor, vereador José 

Rodolfo de Brum a favor, vereador Odir Fernandes a favor, vereador Alacir Dessoe a favor, vereador 

Jairo Charão contra, vereador Diego Nascimento a favor, vereadora Regina Weidmann a favor, 

vereadora Marilene Margutti a favor, portanto o pedido de informação foi aprovado por 07 (sete) votos 

a favor e 01 (um) voto contra. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 

30/04/2013, 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, 23 de abril de 2013. 

 


