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ATA N° 42 / 2013 (Ordinária) 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro do ano de 2013, às 18h00min, 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 41/2013, da Sessão Ordinária do dia 22/10/2013, 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 e informa que a vereadora Ana Maria Lourenço não se faz presente, 

devendo justificar à Mesa Diretora. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-

presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SDD): Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9, pessoal do PIM e Agentes de Saúde. Esteve no Rincão dos Palharine e lhe 

fizeram pedidos, os quais já passou ao secretário de Obras. Faz pedido de reparos na estrada do seu 

Atílio, Celoí e do afilhado Felipe, que é aluno e disse não perder a transmissão da sessão. Diz que 

seu Alceu pediu reparos, pois com essas chuvas juntou dois açudes e dois arroios em frente a sua 

casa, dificultando para o transporte escolar. Cita que a Natália, agente de saúde, faz aquela 

localidade e sabe disso. Falou com o secretário de Planejamento, Christian Lencini, e o mesmo lhe 

passou que já foi liberado duzentos e quatro mil reais, para início da obra da escola, e após será 

liberado mais cinquenta por cento e no fim da obra mais trinta por cento. Cita que é uma escola 

modelo no município, recursos que vem em boa hora. 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. Cita que hoje é o Dia 

Nacional do Livro, e que leitura é cultura e sabedoria. Diz ser uma satisfação para o Executivo e para 

a comunidade de conseguir essa escola modelo, no centro da cidade, o que faz parte do trabalho que 

a administração está fazendo. Parabeniza os organizadores do evento de encerramento do Outubro 

Rosa, um grande público, de todas as localidades, organizado pela Secretaria de Saúde, de 

Educação, de Assistência Social, Executivo e Legislativo que doou a sonorização. Comenta da 

reunião do consórcio Caminho das Origens, aqui na Câmara de Vereadores, dia 23 de outubro, muito 

proveitosa. Convida toda comunidade para jantar de entrega da premiação do campeonato municipal 

de futsal 2013, que será no CTG a partir das 19h00min horas. Pede a Secretaria de Obras que 

coloque umas cargas de pedras na propriedade do Varde Edivaldo Bueno de Jesus, no assentamento 

Nova Esperança, motivo açude que alaga a estrada e invade sua casa. Diz às colegas do PIM que o 

projeto está na Casa, na terça passada não havia chegado, dando o auxílio-transporte a elas e, como 

disse, a hora que entrasse daria parecer verbalmente, isso palavra sua, e agora depende dos colegas 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 

 



0304 

 

para ir à votação. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz ao pessoal do 

PIM que sua bancada vota a favor do projeto, e se depender do PP terão auxílio mais do que justo, 

pelo trabalho desenvolvido. Diz que acompanha uma visitadora no Carovi e sabe como participa e se 

envolve no acompanhamento às famílias e situações que vivenciam. Diz não saber se as crianças irão 

lembrar disso, mas é algo fundamental para sua formação, e que sirva de exemplo. Parabeniza os 

organizadores do Outubro Rosa, data comemorada mundialmente e escolhida para lembrar da 

necessidade de prevenção e combate ao câncer de mama. Destaca que aqui no município sempre foi 

bem organizado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz ser um prazer estarem 

presentes à sessão o pessoal do PIM e os Agentes de Saúde, e que estava na hora de serem 

reconhecidos, pois são guerreiros, persistentes e arriscam serem pegos por cães, chuva, frio, e é 

mérito deles esse reconhecimento. Pede a Secretaria de Obras, que faça patrolamento e 

empedramento no Rincão dos Mamoneiros, na esquina do Basílio, passando no seu Hermes até a 

Rose. Pede, também, patrolamento na estrada do CTG de Areias, nas baixadas até a Fazenda da 

Taipa. Também patrolamento, empedramento e um bueiro na estrada do Cardinal, em Tunas, pois 

falou com o agente de saúde, Márcio, e está péssimo. Pede um bueiro próximo a casa do seu Márcio 

Martins, no assentamento Nova Esperança, favorecendo duas Kombi e dois micros escolares e 

demais pessoas. Pede um abrigo escolar em frente a escola Vilma Batista do Nascimento Veiga, no 

Entre Rios. Cita que tem a patrola nova para fazer os serviços de estrada e dizem que problema de 

dinheiro não existe, e a safra está escoando, uma semana boa está marcando, os produtos rendendo, 

pena as estradas ruins. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Cumprimenta o pessoal do PIM e os agentes de saúde e faz referência a importância desses 

dois tipos de profissionais. Cita que o PIM trabalha com crianças, contribuindo para seu 

desenvolvimento. Sabe disso, pois sua filha depois que passou a ser atendida pelo PIM evoluiu e 

ficou mais desinibida, melhorando o rendimento na escola. Com relação aos agentes de saúde são os 

profissionais próximos às famílias, levando exame, medicamentos, contribuindo na prevenção de 

futuras consultas no posto. Com relação a esse auxílio, o qual está tramitando o projeto, é bom e o 

prefeito Alcides entendeu que é merecido. Dá sua parte e da bancada do PMDB, são favoráveis. 

Avisa a comunidade, que em trabalho em conjunto com a Emater e a Secretaria de Agricultura, está 

sendo reativada a feira do produtor, na quinta-feira, entre 09h00min e 10h00min horas na praça 

central, sendo uma maneira do produtor vender o excedente, ou um produto caseiro, possibilitando 

gerar mais renda, que é o objetivo dessa ação. Diz que já tentaram outras vezes, mas em função da 

pouca demanda, se parou com a feira, mas estão, novamente, fomentando e torcendo que dê certo. 

Sobre o que foi falado antes, do trabalho da Secretaria de Planejamento e da administração, cita que 

foi liberado a primeira parcela para a construção da nova escola. Fica contente e que a comunidade 

saiba a maneira que a administração está agindo e dando frutos. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o 
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Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Agradece a presença do pessoal do PIM e dos 

agentes de saúde. Sabe a importância desse auxílio, pois já esteve à frente da secretaria. Quando 

saiu estavam encaminhando o PIM, mas trabalhou com os agentes de saúde, e sabe que na cidade é 

uma casa ao lado da outra, mas no interior chegam percorrer dez quilômetros para chegar em uma 

casa. Diz que o projeto está na Casa, mas veio faltando o impacto-financeiro, irão ver os meios legais 

e se precisar farão uma sessão extraordinária. Diz ter ido ao encerramento do Outubro Rosa e 

parabeniza todas as secretarias envolvidas. Diz que as mulheres participaram, mesmo com a chuva, o 

CTG estava cheio, em torno de cento e oitenta mulheres, mais umas trinta da equipe organizadora. 

Cita que o vice-prefeito disse no evento que ano que vem farão o Novembro Azul, que já é feito em 

outras cidades. Não sabe se terão o mesmo público, mas farão. Diz que a Secretaria de Planejamento 

informou que foi empenhado vinte por cento do total da nova escola, e uma academia de ginástica na 

praça central, com área coberta e banheiro, que irá modelar nossa praça. Diz que foi empenhado, 

sexta-feira, o posto do Carovi, no valor de cento e sessenta mil reais, todo novo e o existente o 

prefeito irá destinar para outra coisa. Convida para entrega de prêmios, amanhã, no CTG, a partir das 

dezenove horas, com jantar no valor de cinco reais. Sabe que o pessoal está plantando e colhendo, 

mas pede que participe. Conversou com a coordenadora de transito, Marli, e a mesma lhe disse que 

implantou a JARI no município e que as multas virão para cá, pois atualizou o sistema e será 

repassado ao município. Diz que a mesma lhe disse que irá assumir a coordenação de frotas, onde irá 

organizar quilometragem dos veículos, distancia percorrida, motorista que saiu, para maior controle e 

cuidado da frota. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre os visitadores do PIM e os 

agentes de saúde, diz ser mais do que justo essa ajuda, pois são os únicos que trabalham com carro 

próprio, e os outros, se tiver que sair, saem com carro da prefeitura. Se depender da bancada do PP, 

irão aprovar. Diz que o projeto tem erros, mas irão aprovar. Gostaria que o secretário de Obras 

colocasse umas cargas de pedra próximas a casa do Denílson, pois formou um valo de água pode 

cair as plantadeiras nesse valo, que fica numa curva, próximo às taquareiras. Sobre a curva do seu 

Hermes, que o secretário Jaques ficou de fazer e não fez, diz que quando o mesmo era vereador 

criticava os secretários e agora não arruma nem o carregador que está na pedreira do Joãozinho.             

Diz que a safra está aí e as estradas estão complicadas, e o tempo fará bom durante a semana. Cita 

que no Rincão dos Vargas ainda não foi a patrola, e que fosse ao menos fazer um tapa-buraco. 

Coloca que a administração Froner não fez e essa fez, que foi arrumar a patrolinha, no valor de 

setenta e cinco mil reais, que está fazendo falta. Cita que temos a patrola nova e esse valor está 

fazendo falta, pois tem um caminhão e trator parado e daria para tocar. Diz que o valor era quarenta e 

cinco mil reais para arrumar e o Froner optou por não fazer, pois iria fazer falta. Diz que arrumaram, 

mas que muitas mangueiras foram só pintadas. Ressalta que tem coisas que tem que se pensar antes 

de fazer, pois pode fazer falta lá adiante. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA 

MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): A vereadora não se fez presente na sessão, devendo justificar 

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

munícipes, rádio 87.9. Diz que chega o momento da safra e as estradas estão precárias, só que o que 
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foi gasto na patrola e no caminhão é dinheiro, hoje, porém mostrar trabalho ao povo, até agora nada. 

Pede que analisem em casa o que veio e o que foi feito do dinheiro. Diz que algumas peças foram só 

pintadas e quem paga o pato é o povo. Cita que dizem não ter dinheiro para arrumar o carregador. 

Fala que algumas estradas os carros pequenos não saem, a exemplo do Paulinho, no Passo da Areia, 

que é só de trator. Pede que o vice-prefeito faça vistoria nas estradas quando vir ao serviço, pois 

passa por elas. Diz que no Rincão dos mamoneiros, o caminhão do leite está tendo dificuldades, e 

quem perde é o produtor. Agradece, em nome do Joel, da Chica e da Telma, ao pessoal da saúde, 

aos amigos e amigas e aos motoristas Paulo, Felipe e Gustavo, pelo que fizeram na operação da 

Telma. Diz que tudo deu certo, graças a Deus, e no momento da doença Deus é maior. Diz ao 

pessoal do PIM e aos agentes de saúde que contem com seu voto, e que são os únicos que 

trabalham com veículo próprio, e nada mais justo que ganhar esse valor, além de pegarem as 

estradas horríveis para fazer as visitas. Parabeniza eles pelo serviço. Pede que o secretário Jaques 

providencie patrolamento na Agropan em frente ao Posto do Mário, no Inhacapetum, está crítica a 

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

Partido, PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Faz uma referência ao deputado Osmar Terra do 

PMDB que está sempre colaborando com o município e coloca que esta academia que está saindo 

para praça, academia coberta e moderna, é uma emenda parlamentar do deputado Osmar Terra , e 

da mesma forma fala que está por sair uma emenda do deputado Alceu Moreira que irá ser para a 

agricultura. Diz que foi falando antes pelos seus colegas que já está empenhado projeto do executivo 

com verba do Fundo Nacional da Saúde para construção do posto de saúde no Carovi, localidade 

importante no município e com grande população. Ressalta que a construção deste posto irá melhor 

atender aquela população. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Ressalta que estes 250 mil reais para a construção da ponte 

do Passo do Cardinal é uma emenda pelo deputado Alceu Moreira, então fala que essas emendas 

que estão vindo e que iremos receber Capão do Cipó só tem a ganhar com isso, pois fala que essas 

emendas como modo de dizer é dinheiro líquido que o município ganha para ajudar quem mora aqui. 

Voltando o assunto do PIM e dos Agentes de Saúde fala que o seu colega Diego elogiou tanto, pena 

que não foi colocado isso há quatro anos, pois diz ter batalhado muito aqui nesta Casa para conseguir 

essa ajuda de custo já que a insalubridade não estava sendo paga. Diz que foi uma das que mais 

batalhou para trazer o perito para fazer a tal perícia, só que nunca achou que ele iria tirar a 

insalubridade dos Agentes de Saúde e se tivesse algum meio legal de fazer o executivo faria, mas 

não tem. Ressalta então que se depender dos nove vereadores, ninguém vai votar contra esse 

auxílio, pois sabem que faz falta, como já falou já trabalhou junto e sabe como eles gastam. Coloca 

que o projeto veio, mas faltando o impacto financeiro. Ressalta que não tinha visto e foi a mesma que 

pediu para votar hoje em caráter emergencial, mas sempre estão torcendo para que o trabalho dê 

melhor andamento e para ter um bom andamento à pessoa tem que ser bem remunerada, já que as 

distâncias aqui no nosso município são bem grandes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Se tiver problema no projeto do PIM, diz que 
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é o secretário Érico que está conseguindo ser pior que o Paulo Genro. Ressalta que o secretário 

criticava o mesmo, mas que está conseguindo ser pior que ele. Coloca então que se o projeto não 

está indo a votação hoje, não é culpa dos vereadores e que se vier para o bem, todos irão votar a 

favor.  Fala a sua colega Regina que a mesma disse há quatro anos, mas o PIM foi criado há oito 

anos e lá também foi esquecido de dar o auxilio de cento e cinquenta reais, então ele foi criado há oito 

anos e não há quatro anos, só que foi feito concurso há quatro anos. Diz isso só para esclarecer e 

para culpar os últimos dois administradores que não deram. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: A vereadora não se fez 

presente na sessão, devendo justificar à Mesa Diretora. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Diz que a luta dos Agentes de Saúde e do pessoal do PIM já vem 

de tempos e que acompanhou sofrimento deles. Diz para olharem para frente e deixar para traz os 

prefeitos que não deram o auxílio, pois o importante é a conquista que hoje estão tendo, ajuda de 

custo para poderem melhor realizar seu trabalho. Sobre a patrola diz que ela tem oito meses de 

garantia e se estragar na mesma hora é acionado o rapaz responsável pela patrolinha e que amanhã 

mesmo ele já estará aqui de novo. Diz que se colocar ela oito meses na estrada em oito meses ela se 

paga. Ressalta que o importante é que não se leiloa um bem público em troca de nada, como era a 

previsão de entregar a patrola por trinta mil reais e assim temos uma patrola a mais para fazer as 

entradas das pequenas propriedades, dos granjeiros. Diz à dona Marilene que a patrola nova já está 

andando, está trabalhando para o povo cipoense e quem sabe a mesma não viu, pois estava 

viajando, ou melhor, com problema de doença, mas a patrola já está trabalhando e fazendo bastante 

estrada para o município, atendendo o nosso povo conforme a finalidade para que ela veio. Sobre o 

carregador também já está sendo tomadas providências para arrumar o mesmo e, de repente, esta 

bomba que estragou, problema que aconteceu agora, mas vem de tempo atrás, pois sabem que esta 

bomba foi trocada no governo anterior, foi trocada a bomba nova que tinha por uma velha e agora 

certamente está dando problema. E falar em vice-prefeito diz ao seu colega Diego que não sabe o 

porquê que tudo o que o mesmo fala, atinge o vice-prefeito, mas coloca que nós temos o prefeito 

Meneghini e o vice-prefeito Anselmo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: CONVITE, da 

ACAMVALE, convidando para Curso de Elaboração de Projetos, ministrado pelo SEBRAE em 

parceria com a Secretaria Estadual do Gabinete dos Prefeitos, dias 06 e 07 de novembro de 2013, 

das 09h00min às 17h00min, no Instituto Federal Farroupilha, Campus Jaguari. OF. 196/2013, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 075/2013 e 076/2013. PROJETO DE LEI 075/2013, 

do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro e dá outras 

providências.” PROJETO DE LEI 076/2013, do Poder Executivo, que “Institui o auxílio-transporte para 

os servidores visitadores do PIM e Agentes comunitários de saúde, dá outras providências.” 

INDICAÇÃO 042/2013, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 043/2013, 

do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 044/2013, do vereador Diego 

Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 045/2013, do vereador Diego Nascimento ao prefeito 

municipal. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 
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065/20 13, 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 

066/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a procuradoria jurídica do município de Capão do 

Cipó e dá outras providências”, reprovado por 04 (quatro) votos contra e 03 (três) votos a favor. 

PROJETO DE LEI 067/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação de cargo de 

provimento efetivo de auditor de controle interno no âmbito do Poder Executivo Municipal”, aprovado 

por unanimidade. PROJETO DE LEI 068/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias – LDO – para o exercício financeiro de 2014”, aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE LEI 070/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir e 

remover estrutura metálica e dá outras providências”, aprovado por 04 (quatro) votos a favor e 03 

(três) votos contra. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 

05/11/2013, 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, 29 de outubro de 2013. 

 

 

    

 

 


