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ATA N° 19 / 2013 (Ordinária) 

Aos 07 (sete) dias do mês de maio 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 17/2013, da Sessão Ordinária do dia 30/04/2013, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 18/2013, 

da Sessão Extraordinária do dia 02/05/2013, 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, aos presentes, prefeito, secretário João Martins Pinheiro, secretário de obras Jaques Freitas 

Garcia, secretário da agricultura Claudio Silva. Aborda tema discutido em outras sessões e 

parabeniza a equipe da Secretaria da Agricultura que vestiram a camiseta com relação ao plantio de 

semente de aveia, e forrageiras de inverno, pois o serviço estava atrasado devido à demanda que era 

muito e, às vezes, não tem como atender no momento exato. Diz que a administração como um todo 

se esforçou e criou o programa de semente forrageira e conseguiram plantar a semente e o serviço 

dentro de dois dias será senado totalmente a demanda. Diante deste tema faz dois questionamentos, 

pois a demanda de grade e globe da secretaria estão “estranguladas” assim ficando difícil atender em 

tempo hábil, devido fatores que não eram esperados. Diz que tem serviços de lado, silagem, feno e 

madal que são muito importantes. Segundo ponto, diz que a decisões como agentes políticos 

respondem positivo ou negativo, e o maior bem do produtor é o solo, e estão gradeando, mas 

prejudica o solo e como técnico que se preocupa. Por fim pensa em formas de diminuir isso. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA (PT): Cumprimenta os 

colegas, comunidade presente, agradece a presença do senhor prefeito e secretários. Convida o 

pessoal para dia 15 de maio, participar da reunião da erva-mate que se realizará aqui na Câmara, 

onde estará reunido o pessoal da erva-mate, junto com o pessoal da UFSM, um técnico de Três 

Passos, também mais um pessoal de Santiago. Diz que as palavras do colega Miguel sobre a grade 

no solo foram importantes, pois prejudica o solo e assim levando toda a massa orgânica. Por fim diz 

que ficou pronta a estrada do seu Zeferino e que ele está satisfeito. Fala que o secretário de Obras 

avisa que as estradas do Carovi e Camaquã estão ficando prontas, e, na medida da possível, estão 

atendo toda a demanda. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta os colegas, comunidade, ouvintes da 87.9, e prefeito. 

Deseja sucesso ao Pinheiro que está reassumindo a Secretaria da Fazenda, que tenha bastante 
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competência. Deseja também um bom trabalho, ao Jaques, ao secretário da Agricultura, ao Maurinho, 

Michele e Rogério. Comenta sobre as palavras do seu colega Miguel sobre os problemas futuros com 

o solo e diz que o povo espera que busquem projeto para a correção do solo, pois fala que a 

administração tem que tomar uma posição. Tem que ver o que é possível fazer para que esses 

agricultores não só tirem do solo, mas também colocar e plantar. Foram arrumadas estradas do 

Rincão dos Vieiras e Zeferino e parabeniza o Jaques por isso. Diz que o médico saiu e a população 

que a administração está preocupada em achar o quanto antes um novo médico para não perder o 

ESF e acha que bem logo solucionam este problema. Fala que todos sabem, lêem jornal, que 

município de pequeno porte como o nosso não se consegue médico. Cita exemplo de Garruchos que 

lá pagam em torno de vinte e dois mil reais para um médico, Capão do Cipó, Vitória das Missões, 

Entre-Ijuís não conseguem. Comenta que conversou com o técnico do hospital de Santo Ângelo, que 

é grande, e também tem problemas. Espera que o mais rápido possível consigam outro médico e que 

seja a contento dos vereadores e da administração, mas principalmente do povo, do paciente que vai 

ao posto. Diz que fiscalizou sempre na gestão anterior e continua fiscalizando agora, pois a função do 

vereador é fiscalizar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Ouviu explanações do colega 

Miguel, sobre a agricultura, sabem que não é fácil, e quando chove numa semana, na outra todos 

querem trator. Vê outro problema, podia ser plantio direto, porém a terra não tem palha, e que tem 

que se achar solução para ajudar os pequenos produtores. Fala que a Rose Fontana pede abrigo 

escolar. Diz que o pessoal do bairro Santo Antonio reclama da silagem podre, e as casas populares 

serão feitas ao lado, e que deu problema com seu Zezinho e não era na propriedade dele. Fala sobre 

a criação da Secretaria do Planejamento e conversaram com o prefeito, irão extinguir o cargo de 

gestor de projetos e então o que trataram será cumprido. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

87.9. Comenta sobre projeto que irá a votação, o qual acertaram com o prefeito de extinguir o cargo 

de gestor de projetos e irão cumprir. Diz ao prefeito que está de parabéns pela sua atitude diante do 

fato que aconteceu quinta-feira com seu Zezinho e a dona Geneci, que estava bravo e iria vender sua 

propriedade e ir embora por motivo que queriam multá-lo, onde a secretária errou, pois não certificou 

de onde vinha o mau cheiro. Diz que o prefeito conversou com ele e então o parabeniza pela atitude. 

Em nome de sua mãe e esposa parabeniza todas pelo Dia das Mães. Parabeniza o secretário Jaques 

pelas estradas feitas, em especial as quais pediu. Pede parada de ônibus em frente à propriedade do 

seu Ângelo e duas cargas de pedra para seu Adão, ao lado do bar do Manjolo. Como conversaram 

com o prefeito diz que tudo o que for bom para o município irão votar a favor, e que o que estiver 

errado irão votar contra. Fala que a bancada é unida e se entendem no diálogo. 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. Inicia 

dizendo que o secretário da Fazenda, Pinheiro, tem muito para ajudar no crescimento do município. 

Parabeniza a comunidade do Carovi, pois sairá do papel o ginásio do Carovi e quem ganha é a 

comunidade, os professores e os alunos, e será muito útil para a localidade nos eventos que lá saem 



0124 

 

e a comunidade está realizada. Fica feliz que as casas estão saindo do papel e não era justo com 

Capão do Cipó, era um caso a parte e agora está saído do papel para a realidade. Fala que o prefeito 

pediu ao secretário da Assistência Social o cadastramento do pessoal do interior e o parabeniza por 

isso. Fala sobre audiência no IFF, onde seus colegas Diego, Rodolfo e Jairo estavam juntos e diz que 

irá fazer a descentralização das audiências do PPA, a pedido do Pinheiro, com prefeito e secretários 

para ouvir a comunidade com alunos, onde ouvirão opinião do povo no que querem colocar o dinheiro 

ate 2017. Diz que durante a sua gestão irá fazer concurso para Procurador da Câmara de 

Vereadores, e que o motivo de Felipe estar licenciado é por que não está ganhando dos cofres, 

devido a sua coerência. Espera que o mesmo volte para esta Casa, mas se caso não voltar irá 

contratar outro. Agradece e devolve a palavra à mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da 

Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Comenta sobre o retorno do senhor Pinheiro ao município 

assumindo a Secretaria da Fazenda, comenta sua competência, responsabilidade e conta com seu 

trabalho honesto e competente que a comunidade merece. Agradece seu colega Leandro que 

assumiu como secretário da Fazenda durante esses meses e desempenhou um bom trabalho. Diz 

que ele não tem a bagagem que o senhor Pinheiro tem, mas assumiu com coerência e com bastante 

responsabilidade os trabalhos. Em nome das mães da Casa, parabeniza todas as mães pelo seu dia. 

Esteve no IFF, quinta-feira com outros colegas onde teve uma participação especial, do painelista ex-

colega Cristiano Martins Vieira que fez um relato especial das atividades do IFF, principalmente sobre 

o PPA, no 1º Seminário de Qualidade no Setor Público e Desenvolvimento Local, em parceria com a 

ACAMVALE, diz que perdeu quem não foi. Sobre o Zezinho, diz que seu problema já foi resolvido, 

houve um equívoco, muito difícil de ele aceitar, pois ele não devia e o prefeito foi lá e está resolvido, 

ele não tinha culpa do que estava sendo proposto. Na sessão passada pediu providências sobre o 

recolhimento do lixo eletrônico, levou a ideia ao Secretário do Meio Ambiente e junto com o prefeito 

decidiram que estarão recolhendo lixo eletrônico dia 15/05/2013, de manhã e de tarde, na praça 

central, e que a restrição é computadores e televisores com visor quebrado que não irão receber. 

Então fala para que tragam seu lixo eletrônico, mas tragam a peça intacta. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade e ouvintes da 87.9. Fala ao prefeito, que foi líder do governo Froner por três 

anos, e sempre lhe pediu para ele vir à sessão e ouvir, pois isso demonstra humildade e a presença 

do prefeito aqui facilita e muito a conversa, assim como a reunião que fez com a bancada, e isso os 

próximos prefeitos irão fazer, pois é uma lição. Fala que na reunião passada, com o prefeito, a 

bancada do PP vinculou a criação da Secretaria do Planejamento pela extinção do cargo de gestor de 

projetos e mediante isso irão ser favoráveis. Seu pai está hospitalizado, e diz que o que se vê dentro 

do Hospital de Caridade é muito pior e que temos saúde privilegiada. Temos alguns problemas com o 

médico, mas fala que temos que passar uma tarde no hospital para vermos a miséria, a indiferença 

com quem necessita da saúde e não tem recursos. Acha que tem que se criar uma cultura dentro dos 

pequenos produtores nos assentamentos, pois uns estão plantando e outros dessecando, 

prejudicando o solo. Fala que deve ser feito um plantio de cana para evitar isso, na divisa dos lotes. 
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Considera um pacto de preservação do solo. Está entrando um projeto de dois milhões para 

abastecimento de água nas áreas rurais, um total de sete milhões, parabeniza então o atual prefeito e 

o ex-prefeito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta os colegas e comunidade presente. Fala ao Pinheiro que seja bem-vindo. Pede ao 

secretário de Obras patrolamento no Progresso, descendo do asfalto até João Pinto. O pessoal do 

bairro Santo Antonio pede academia, e diz que o povo merece uma academia, pois fica distante pra 

eles virem até a praça. Deseja as mães do município, sua colega Regina e Silvane, todas as mães 

presentes, deve ter um cantinho reservado, por mais cruel que seja uma mãe, ela é merecedora de 

um pedacinho no céu. Diz ao seu Rogério que leve ao conhecimento da Secretaria do Meio Ambiente, 

a reclamação de moradores devido à silagem que azedou e que está cheirando muito forte. Diz que 

não é perseguição, é fiscalização.  Espera que a Secretaria da Saúde consiga médico logo, para 

suprir essa falta, mas sabe que não é fácil. Quanto ao projeto tem pessoas cobrando a criação da 

secretaria, e votou contra no seu governo e agora irão apoiar, onde explica que é devido acordo com 

o prefeito e irão manter então. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Sobre os projetos que chegaram de aumento de 

auxílio-alimentação, demonstra a preocupação da administração em valorizar o funcionalismo, assim 

como o aumento salarial, que foi um dos maiores da região. Sobre os serviços de grade e de globe, 

diz que uma das saídas é repassar alguns serviços às associações. Reitera que amanhã tem a 

reunião da Souza Cruz, na Sala de Reuniões da Prefeitura, e vê no cultivo do fumo uma excelente 

alternativa de renda para o Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ODIR 

FERNANDES DE OLIVEIRA, Representante de Partido, PT: Diz que tanto debateram sobre o 

médico que estamos sem. Sobre o projeto da FUNASA, diz que será parceiro do senhor presidente na 

ideia que teve, porém não irá falar qual é, espera que o colega diga. Parabeniza todas as mães pelo 

seu dia. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de 

Governo, PMDB: Agradece ao Leandro pelo trabalho que desenvolveu a frente da Secretaria da 

Fazenda, um jovem que abraçou a causa, porém a experiência conta muito na parte contábil. Fala 

sobre a reunião do programa Minha Casa Minha Vida, dia 15 de maio aqui na Câmara, que é uma 

realidade que finalmente será concretizada. Sobre a saúde fala em termos estaduais, e concorda com 

o colega Rodolfo que é péssimo o atendimento. Diz que aqui no município o atendimento é bom, 

porém precisa melhorar. Acha que Capão do Cipó se emancipou para ser diferente e a nossa 

arrecadação propicia um bom atendimento em todas as áreas. Sabe dos problemas existentes, mas 

quem não tem competência que não se estabeleça. Diz que ano que vem teremos a Copa no Brasil, e 

no estado do Amazonas será feito um estádio de milhões, sendo que será um elefante branco. 

Ressalta que é dos municípios que sai deputados, senadores e presidentes, pois o poder emana do 

povo. Deseja um feliz dia das mães, e quem tem sua mãe viva que se dedique a ela. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Em nome das 

mães da câmara, parabeniza todas pelo seu dia, em especial a sua mãe que mora aqui na cidade. 

Sobre os poços da FUNASA, diz ao pessoal que tenham certeza que será dado andamento, pois o 

prefeito que estiver na administração sempre estará fazendo o melhor em prol da população. Sugere 
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que o prefeito deixe um terreno na vila Santo Antonio para a academia. Diz que ligaram para a 

UVERGS e o Dr. José augusto disse que não se pode construir as casas populares em área verde. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: Sobre a academia popular do bairro Santo Antonio, já haviam pedido na legislatura passada, 

pois foi colocado em vários locais. Pede ao prefeito que conclua até a instalação, pois tem umas que 

estão sem alguns equipamentos. Fala que as crianças estão indo brincar nas academias, sendo 

perigoso, e pede mais atenção dos pais, principalmente na academia perto da Igreja Quadrangular. 

Fala que o dia que a comunidade se reuniu com o prefeito Froner, ele prometeu instalar a academia e 

não cumpriu. Pede que o prefeito Meneghini faça uma academia popular e uma praça de brinquedos 

no Bairro Santo Antonio. Comenta que o Christian disse está sendo comprada mais uma academia. 

Sobre o projeto da criação da secretaria, já sabiam que seria extinto o cargo, mesmo sem vir projeto, 

mas é normal que se discuta. Parabeniza a comunidade do Carovi que está recebendo um ginásio 

coberto e o que está lá será trazido para o parque de eventos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP Sobre o ginásio do Carovi, diz que 

quando foi diretor pela primeira vez, também havia pedido, e o que interessa é que saia. Dá ideia que 

se desmanche o que o prefeito Froner fez e traga para o parque de eventos. Feliz Dia das Mães, e 

quem tem sua mãe viva que honre, dêem um abraço especial, pois depois é só saudade. Sobre o 

abastecimento de água em áreas rurais, e feliz do governo que tem esses recursos. Diz que fez toda 

a safra em uma carreta, e parabeniza o secretário Jaques pelas estradas que estão boas, e continue 

nesse ritmo, pois o nosso município é interior e agrícola e precisa de estadas boas. Diz que saúde 

sempre foi uma preocupação do seu Serafim, do Froner e certamente do prefeito Meneghini, mas 

acredita que na parte preventiva, o atual gestor fará um ótimo trabalho. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: CONVITE, do COREDE, para audiência pública da Participação Popular Cidadã 2013, dia 

10 de maio, com início às 19h00min horas, no Auditório Caio Fernando Abreu, na Câmara de 

Vereadores de Santiago. OFÍCIO CIRCULAR 023/2013, do Tribunal de Contas do Estado, 

convidando para seminário Diálogo Público dia 28 de maio, a partir das 09h00min no Auditório Dante 

Barone, da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. OF. 013/2013, da Secretaria de Agricultura, 

solicitando empréstimo do Plenário para reunião com os produtores rurais do município, sobre o 

plantio da erva-mate, dia 15 de maio, das 13h30min às 16h00min. OF. 063/2013, da Secretaria de 

Assistência Social, solicitando empréstimo do Plenário e convidando para reunião dia 15 de maio, às 

09h30min, com os beneficiários do projeto habitacional Minha Casa Minha Vida sub-50 II e com a 

CREHNOR. OF. 015/2013, da Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 029/2013. 

PROJETO DE LEI 029/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”. OF. 077/2013, do Gabinete do Prefeito, 

encaminhando Projetos de Lei 030/2013, 031/2013, 032/2013 e 033/2013. PROJETO DE LEI 

030/2013, do Poder Executivo, que “Altera valores constantes na Lei Municipal nº 271 de 11 de 

setembro de 2006, que dispõe sobre as condições e fixa os valores das diárias a serem pagas aos 

servidores públicos e agentes políticos do Município e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 
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031/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a extinção de Cargo de Provimento em Comissão – 

Gestor de Convênios”. PROJETO DE LEI 032/2013, do Poder Executivo, que “Altera disposições da 

Lei Municipal nº 496 de 17 de dezembro de 2010 e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 

033/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial no orçamento do exercício de 2013”. Após o senhor presidente convida os colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI 024/2013, do Poder Executivo, que “Cria na estrutura 

administrativa do Poder Executivo do município de Capão do Cipó a Secretaria Municipal de 

Planejamento e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente deseja 

um feliz Dia das Mães a todas as mães, em especial as colegas Regina, Marilene e as funcionárias, 

Méri, Silvane e Gracieli. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será 

dia 14/05/2013, 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, 07 de maio de 2013. 

 

 

 


