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ATA N° 20 / 2013 (Ordinária) 

Aos 14 (quatorze) 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 convida os colegas e os presentes para fazer um minuto 

de silêncio em memória do vereador Odir Fernandes de Oliveira. Após o senhor Presidente passa a 

palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 19/2013, da Sessão Ordinária do dia 

07/05/2013, 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. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com três minutos, pois cedeu dois 

minutos de seu tempo regimental ao vereador Jairo Charão. Cumprimenta os colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9, e prefeito. Diz ser um dia triste para vereadores, pois é o primeiro dia 

sem seu colega Odir, que faleceu na última sexta-feira, pessoa muito querida no município de Capão 

do Cipó. Como colega deseja à família paz, força e tem certeza que ele está em lugar melhor que nós. 

O que fica é saudade. Por fim lê mensagem que a câmara irá colocar no jornal em homenagem ao 

colega Odir: “Maior que a dor de te ver partir, seria a dor de te ver sofrer. Egoístas seríamos se não 

aceitássemos a sua partida. Partir em paz foi o melhor, mesmo que a dor nunca sare e as lágrimas 

nunca sequem.  Você foi o exemplo vivo de trabalho, honestidade, dignidade e humildade, tenha 

certeza que todos nós guardamos esse exemplo em nossas vidas”. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Sobre seu colega e amigo Odir, diz ter certeza que lá de cima ele está olhando nós 

darmos segmentos ao trabalho, grande perda que deixará saudades. Sente falta das brincadeiras 

dele, mas a vida continua. Sobre patrolamento na estrada Jair Bueno e do Varde, no assentamento 

Nova Esperança, diz que já conversou com o secretário e ele já está sabendo. Como o Odir dizia a 

sessão estava ligth, talvez agora vá mudar, pois viu uma contratação de assessoria para o posto de 

saúde por três meses e ficou preocupado, sete mil reais por três meses, onde dois mil e quinhentos já 

foram pagos. Fica preocupado então, pois as pessoas vão ao posto de saúde pedir exames e dizem 

que não tem orçamento. Coloca que o orçamento de 2012 foi de dois milhões trezentos e vinte e 

quatro mil reais, e para 2013 aumentou mais trezentos mil. Então diz que se a secretária não quer dar 

exames, dê outra desculpa. Fala que foi criado cargo de assessor de posto e agora mais essa 

assessoria para trabalhar, sendo que isto daria muitos exames. Eram criticados, mas vê que mudou, 

que bom. Diz que eram cobrados de insalubridade para agentes de saúde, e agora o perito veio e 

parece que não tem direito, devido as leis. Diz que se trabalha na praça depois das cinco, e não sabe 
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se é promessa de sessenta horas, mas diz que o pessoal lhe pergunta o porquê que aquela pessoa 

trabalha só na praça, chegou a trabalhar sábado e domingo. Diz que isso é complicado e temos que 

ver, pois quando chegar setembro, outubro se puxa o freio de mão. Agradece e devolve a palavra à 

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

rádio 87.9. Primeira sessão sem o colega Odir, diz ficar triste, pois ele sempre trabalhou pelo povo. 

Fica sem palavras, era um grande homem, mas Deus sabe o que faz. Deseja força e paz aos 

familiares dele, e em nome da comunidade pede moção aos familiares. Esteve em Entre Rios, onde 

deixa abraço ao Antonio. Esteve em Rincão dos Vargas, Passo da Areia, Palmeiras, Passo do 

Tibúrcio, Carovi ouvindo o que a comunidade necessita. Pedidos ao secretário Jaques, diz que estão 

colocando pedras no Rincão dos Palmeiros, no Rincão dos Vargas, achava que tinham feito toda a 

estrada, mas foi até o Jota Becker, e pede que seja até seu Helio. Pede para o seu Ronaldo no 

Rincão dos Vargas uma parada de ônibus. Sobre a saúde os areeiros, pedem que a cada quinze dias 

vá um médico até a localidade. Sobre exames, a comunidade está cobrando, estão vindo e é negado 

por não ter verba, o que diz que não é por aí, pois o orçamento é bom e existe. Ligou para o prefeito 

de Santiago, Julio Ruivo, para marcar uma audiência com o prefeito e vice, vereadores do nosso 

município e juntamente com os vereadores de Santiago, sobre a ponte do Camaquã, para levantar a 

ponte e o povo precisa daquele acesso para ir até Santiago. Diz que ele ficou de ligar para entrar em 

um acordo e marcar. Fala que a comunidade pediu que cobrasse aquela área na frente do posto de 

saúde, pois está chegando o inverno e ainda não foi feito. 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 ser um dos momentos mais 

difíceis que já passou nessa Casa, uma perda de um colega é uma coisa que nunca gostaria de ter 

que passar. Diz ser mesmo que perder alguém da família. Tem certeza que o Odir, pelo companheiro 

e amigo que era e pela amizade que deixou, reza que esteja melhor. Deixou mensagem de trabalho, 

de honestidade, e que os produtores do município sentirão muito sua falta, pois quando precisarem de 

um mecânico, não terá um mecânico que lide com o maquinário pesado à disposição. Que Deus 

ampare essa família para continuar, que precisa amparo de amigos e companheiros e tem certeza 

que não irá faltar. Pede ao secretário que arrume a estrada do Valter Lara, só que isso faz oito anos 

que cobra e não foi feito. Deixa claro que não é de agora e eles precisam, pois tem uma senhora que 

o dia que ficar doente, se um carro da saúde entrar lá não conseguirá sair. Sobre o orçamento diz que 

está chegando o PPA, e diz esperar os secretários para que venham, pois no governo passado não 

vinham. Diz não admitir secretário não dividir orçamento em doze meses, assim ele saberá o quanto 

tem por mês para usar. Diz ser fácil fazer um controle. Diz que os secretários têm que vir brigar, pelo 

orçamento da secretaria deles, na hora que vir o PPA, até para o bom andamento do governo e das 

secretarias. 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 sete minutos, pois a 

vereadora Regina Weidmann lhe cedeu dois minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Pede moção de pesar aos familiares de 

Odir Fernandes de Oliveira, que partiu dia 10, deixando mágoa muito grande, que jamais vai ser 
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reparada esta perda deste companheiro. Ainda mais que estavam todas as terças-feiras aqui onde 

debatiam projetos. Diz que jamais vai se esquecer, pois era marco de alegria de Capão do Cipó, 

exemplo de bem viver. Disse aos familiares lembrar-se de Odir sempre sorrindo, sempre tinha uma 

maneira diferente de tratar as pessoas, a alegria era a sua marca. Ultimo dia 12, foi dia das mães, 

parabenizadas na Casa e também Dia Mundial do Enfermeiro, pessoas dedicadas que através do 

trabalham desenvolvem solidariedade ao povo do município. Pede através da Câmara, uma moção de 

aplausos, pois em abril o governador Tarso Genro promoveu quatorze soldados a terceiros sargentos, 

dentre eles soldado Flávio Luiz Soares Machado e João Alberto Ferreira de Lima, sendo que o último 

dedicado a escola, ao CTG. Acha então que são duas pessoas que merecem. Reitera que amanhã, 

dia 15, haverá recolhimento de lixo eletrônico na praça central e pede para que tragam seu lixo para 

dar destino a eles. Convida para que quinta-feira a comunidade cipoense se faça presente todos os 

eleitores, às 15h30min, na Câmara de Vereadores, onde haverá uma explanação do juiz eleitoral 

Rafael Peixoto, sobre o recadastramento biométrico e recadastramento eleitoral, e é a hora de tirar as 

dúvidas. Diz que estava em nosso município o diretor de obras públicas do estado, onde destinaram 

uma poclain para o município, para que no mínimo uns 20 a 30 dias ficará aqui, para trabalhar nas 

estradas. Fala que a URI completa 21 anos dia 19 de maio, e hoje houve grande homenagem, um 

abraço simbólico, e manda abraço a todos os diretores, especial do vereador do PDT, que é 

representante. Diz que algum ajuste ainda tem que ser feito na administração, são quatro a cinco 

meses de governo, e querem mudar para melhor. Diz que no posto de saúde as coisas estão 

melhorando, temos atendimentos do Dr. Gustavo todas às tardes e plantões aos sábados, e tem Dr. 

Ronei atendendo também duas manhãs pela semana e Drª. Rochele atendendo todas as manhãs 

com exceção das sextas. Diz que também, lhe passou a coordenadoria do posto de saúde, todas as 

mamografias estão sendo agendadas. Quanto à contratação de uma assessoria para o posto de 

saúde, acredita que só traga melhoria para a cidade e que de repente foi um contrato emergencial 

para botar em dia tudo que precisava no Posto de Saúde. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

comunidade e ouvintes da 87.9. Pede desculpa pelos minutos de atraso, devido remoção de seu pai 

do hospital de Santiago para Santa Maria. Sua família agradece a Secretaria da Saúde, pois em uma 

hora e quarenta minutos seu pai estava em Santa Maria. Conta dois fatos de seu colega Odir, na 

época de emancipação sempre esteve junto, e que o coelga Jairo é testemunha, quando foi para votar 

no Plenário da Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, visitaram cinquenta e cinco 

gabinetes, e de cinquenta e cinco, fizeram cinquenta e um votos, um não e três ausentes, e no final da 

semana foi um ônibus com cipoenses, e quando foram no hotel buscar sua mala, era dia 09 de abril, e 

quando entrou no ônibus o Odir junto com sua gaita cantaram um parabéns campeiro. Diz que isso foi 

um dos melhores momentos de sua vida, proporcionado pelo Odir e sua gaita. O vereador Jairo faz 

um aparte: Diz que tem foto e trará. O vereador volta à palavra: Fala sobre a prova do envolvimento 

da família de Odir, na hora da constituição de Ensino Médio, é que ele tinha enciclopédias e comprou 

uma nova para doar, pois precisavam de mil títulos e precisavam de três enciclopédias. Então são 

testemunhos, e diz que não é porque morreu que ficou bom, pois o Odir sempre era bom e a 
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comunidade sentirá falta. Essa última semana, diz ao prefeito Alcides, esteve em um momento difícil 

de seu pai, onde as vaidades, as vergonhas, os preconceitos, eles caem por terra. Diz que seu pai é 

muito orgulhoso, humilde, mas orgulhoso, e conta que sua mulher teve que dar banho em seu pai em 

cima da cama. Fala que, às vezes, ficam na aqui na Câmara de Vereadores de picuinhas e esquecem 

que a vida não é nossa e certamente que nem o Odir que foi, veio aqui e foi. Diz ser uma bela morte 

do Odir, mas quando uma pessoa depende de outra, igual seu pai, a gente começa a dar valor e ver 

que viver não é só os momentos de brigas, discussões e destemperos verbais. Espera que o Odir 

sirva de exemplo. Deixa pesar a família de Odir e que certamente já faz falta em Capão do Cipó. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta os 

colegas e comunidade presente. Fala no seu colega Odir, como os colegas falaram, não tem palavras 

para falar, ficam com saudade e a lembrança do trabalho e coleguismo. Associa-se a insatisfação de 

funcionários que perderam a insalubridade. Fala mais pelos agentes de saúde, que estão sofrendo, 

mas não só na categoria deles, pois o perito veio, mas as pessoas estão descontentes. Tem um 

pedido ao secretário de obras, do seu Evandir Borges Dornelles, no assentamento 14 de Julho, a 

estrada está ruim e pede para que seja arrumada. Sobre a creche fala que a comunidade ainda não 

aceitou a ideia de que seja construída no pátio da escola, e que até olhou o loteamento aonde seria 

feita se o Osvaldo ganhasse, retirado do pátio da escola, um lugar bonito. Fala que haverá 

desperdício, e se contarem só a base é trinta mil. Diz que há tempo de ser revisto isso. Sobre 

funcionários, que tanto se falava sobre pessoas ganhando e trabalhando pouco, diz ter presenciado 

um funcionário, o qual não tem nada contra a pessoa, mas diz que o vê varrer a praça depois que 

todos param de trabalhar. Diz que ontem era noite e ele estava varrendo, e que deve, certamente, 

ganhar horas, pois não se trabalha de graça. Fala que o senhor Pedro Froner esse ano ainda não 

ganhou remédio da pressão, e dizem que nunca tem e a cadeira de roda, irão fazer uma campanha 

na rádio de Santiago para adquirir, o que acha desnecessário fazer isso. Sobre a consultoria pública 

diz que hoje o Érico lhe mentiu, ficou chateada, pois representa uma comunidade, e ele como 

bacharel em Direito, foi vereador oito anos, é secretário, ele omitiu quando disse do Raiff Cardoso e 

tem provas. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI (PMDB): Cumprimenta aos colegas, aos presentes. Hoje diz ser um dia muito triste, pois 

tivemos a perda do colega Odir. Fala que é muito fácil falar dele, pois existem duas formas das 

pessoas serem lembradas: pelo o que fizeram de ruim e de bom, e ele somente fez o bom, pelo 

caráter, pelo homem, pelo trabalho, sempre pronto para ajudar, lembrança que deixa. E dito bem por 

Neomir de Alcântara, que se tivesse reunião, comemoração, era o Odir o primeiro da lista. Deixa 

pesar à família, que tenham certeza que se encontra em um lugar melhor. Sobre gasto com 

assessoria, não entende dessa forma, entende como investimento. Existem duas formas de agir na 

gestão pública: ou fazer um feijão com arroz, o necessário, e deixar de pensar grande e querer um 

município melhor. Diz ter absoluta convicção que a administração Alcides Meneghini e Anselmo 

Cardoso, está empenhada em uma gestão eficiente. Esse é o pensamento, pois é através da 

assessoria que muitas coisas boas podem vir, e irá captar dinheiro e não deixar verba parada, como a 

gestão anterior que deixou dinheiro que poderia ser gasto e não foi por falta de uma gestão eficiente. 
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Sobre a questão da creche diz que se forem olhar o prefeito passado, não sabe se foi por 

irresponsabilidade ou desconhecimento, porque deixou um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) 

assinado e não deixou dinheiro, agora cabe ao gestor achar a saída. Diz que o que se assina tem que 

se cumprir. Diz que o objetivo é esse: cumprir o que foi assinado. Diz que irão realizar uma gestão 

eficiente e o povo irá notar a diferença. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Explica sobre a assessoria da Secretaria de Saúde, que é 

exclusiva para lá, não faz projetos para outras secretarias. Diz que tudo que é recursos no âmbito 

estadual e federal, ela irá prestar assessoria. Fala que um dos motivos de contratação foi devido às 

queixas dos colegas. Informa que não tem prazo fixo, é pago por mês, e pode ser extinto a qualquer 

tempo. Cita que é um gasto que irá reverter em recursos. Sobre o perito diz que é lei que venha 

anualmente. Foi uma que batalhou para a vinda e para que os agentes comunitários de saúde 

ganhassem. Achou que eles iriam ganhar, pois em 2006 teve um perito que deu insalubridade a eles, 

porém esse perito de agora não deu. Diz que a administração não tem nada ao alcance para dizer 

que de ou não, pois os peritos são formados e sabem das leis. Diz que, infelizmente, esse perito veio 

e não deu. Diz esperar que o prefeito cumpra a lei e faça a perícia anualmente.  Sobre o funcionário 

que está trabalhando depois das 5 horas, diz concordar com o colega Alacir, pois hora-extra se paga 

se realmente precisa. Pede que seja fiscalizado se ele está ou não trabalhando, pois na gestão 

passada, infelizmente, só eram pagas horas-extras e não eram feitas. Dobre o seu Pedro Froner, quer 

que a administração compre uma ou mais cadeiras e ceda uma a ele. Cita que a filha dele veio na 

administração, em janeiro, muito humildemente pedir um exame para o pai, pois fora marcado em 

outubro do ano passado e não tinha sido feito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz que se antes era pago é por que não tinha 

fiscalização da parte dos vereadores. Diz não ter nada contra o funcionário, pois é seu amigo, mas 

não precisa que seja varrida a praça após as 5 horas. Sobre os secretários virem na reunião do 

orçamento, diz ser importante, pois quando foi secretário de Agricultura consegui aumentar para 

oitocentos e dez mil reais o orçamento da Agricultura. Cita que era pouco e não se podia fazer nada, 

mas mesmo assim não ficou nem um dia os tratores sem funcionar, e ninguém pode dizer o contrário. 

Diz que só o senhor João Carlos Guarda da Silva fez mais de oitenta e oito mil reais em serviços para 

a prefeitura e com dispensa de licitação. Diz que só no conserto de um motor de caminhão foi mais de 

sete mil reais, fora as peças que saiu mais de dez mil reais. Diz que isso é preocupante. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Informa 

aos produtores que a multa mínima para que não vacinar para aftosa, é de oitocentos e vinte e quatro 

reais, e encerra no fim do mês. Sobre o Marcão trabalhar após o expediente, diz que não tem como 

ficar varrendo das 08h00min às 12h00min direto, tem que ter uma folga. Pede aos colegas que se 

acham que há irregularidades que peçam cópia do contracheque dele. Diz que nessa administração 

as horas pagas, são feitas, diferente da administração passada que só ganhavam sem trabalhar.  

Avisa que a primeira parcela do IPTU vence dia 20 de junho, com desconto até de 30%. Diz que 

precisou de cadeira de roda para sua mãe e conseguiu em Santiago, mas que depois precisou uma 

para sua vizinha e ligou às 08h00min para a rádio Cipoense e as 11h00min já estava disponibilizada. 



0133 

 

Diz que se pedir na rádio, certamente, 90% que se consegue em dois dias. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP Diz que continuam 

andando em círculos. Reforça a ideia dos colegas sobre a divisão dos recursos das secretarias. 

Destaca que no início do governo Froner alguém disse que deveria era dividir em quatorze vezes o 

orçamento, pois aí não falta dinheiro. Sobre as cadeiras de rodas, diz que alugou uma em Santiago 

para seu pai, ao valor de R$ 2,00 (dois reais) por dia. Com relação à ponte do Camaquã, acha 

essencialmente importante, principalmente para a comunidade do Carovi. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: 

Avisa os produtores rurais sobre reunião, amanhã às 13h30min, na Câmara de Vereadores, sobre 

plantio de erva-mate, e pede aos interessados que venham. Sobre o Portal da Transparência diz ser 

muito bom e colocam os dados com gosto, pois não fazem nada de errado, não têm nada a esconder. 

Com relação a dispensa de licitação, diz ser legal e explica os motivos, pois foi recebido o maquinário 

estragado e a safra chegando e o início das aulas, o município precisava dar uma resposta, tanto que 

é só olhar as estradas hoje. Como gestor público sabe que um processo licitatório demora em torno 

de cinquenta dias, e não se podia esperar. Diz que se for voltar ao passado tem uma empresa, que 

recebeu valores incalculáveis da prefeitura, e se forem comparar tem certeza que tem razão no que 

está dizendo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. DG. 2795/2013, do Tribunal de 

Contas do Estado, informando sobre o processo de contas do exercício de 2011. OF. GAB. 080/2013, 

do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 654/2013. OF. S/Nº, do Partido Democrático Trabalhista – PDT, 

solicitando empréstimo Plenário para convenção do partido, dia 02 de junho de 2013, com início às 

09h00min e encerramento às 12h00min.  MOÇÃO 006/2013, dos vereadores aos familiares de 

Catarina Dallenogare Chagas. MOÇÃO 007/2013, dos vereadores aos familiares de Odir Fernandes 

de Oliveira. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 

028/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza a desafetação de áreas de propriedade do município de 

Capão do Cipó e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente 

informa que de acordo com a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores, foi convocada, hoje, a 4ª Suplente da UDP, para assumir a função de vereadora, devido 

o falecimento do vereador Odir Fernandes de Oliveira, 3º Suplente. Da mesma forma a câmara enviou 

ofício, na data de hoje, ao Cartório Eleitoral para que providencie a diplomação da mesma, e está 

aguardando os prazos legais e a documentação para suprir a vaga. Após o senhor Presidente convida 

a todos para a próxima sessão, que será dia 21/05/2013, 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, 14 de maio 

de 2013. 

 


