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ATA N° 43 / 2013 (Ordinária) 

Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro 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 42/2013, da Sessão Ordinária do dia 29/10/2013, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor Presidente apresenta o novo Procurador Jurídico da Casa, Dr. Télvio Bitencourt, 

agradecendo a ele por ter aceitado o convite e diz que o mesmo está à disposição dos colegas nos 

trabalhos legislativos. Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna 

de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Dá boas vindas ao Dr. 

Télvio que novamente está aqui para assessorar os vereadores e presidente desta Casa, retornando 

aos trabalhos legislativos, ressalta que o mesmo já conhecedor da causa e que não terá dificuldade 

em acompanhar o que necessitam. Coloca que hoje é o dia do Técnico Agrícola, é o dia do seu 

colega Miguel. Ressalta que isso é um apoio importante em todos os municípios e localidades, sendo 

que se vê o auxilio que presta um técnico agrícola dentro de uma prefeitura, dentro de uma secretaria 

de agricultura que nem seu colega Miguel. Ressalta que seu colega desde quando veio para Capão 

do Cipó desenvolve serviços além da sua área presta serviços à comunidade cipoense 

desenvolvendo projetos em prol do município, dos quais muitos projetos que vieram para o município 

foram através de projetos que ele fez dentro da secretaria. Diz então que é um amparo imenso tendo 

o técnico agrícola, Miguel Serafini, dentro da secretaria prestando serviços a toda municipalidade e a 

pequenas propriedades do município. Fala sobre a moção de apoio 002/2013 que apóia a vinda de 

um tabelionato para o município de Capão do Cipó, reivindicação antiga, que outros governos já 

tentaram, mas não conseguiram e agora o prefeito Menighini está encaminhando este pedido aos 

órgãos competentes do estado para conseguirmos ter no município um tabelionato, que irá trazer 

muitos benéficos, como escritura, registro civis, de óbitos e nascimento, transferência de veículos. 

Coloca convite que a secretaria de educação lhe passou onde diz que dia nove de novembro, sábado 

das 8hr30min as 12hr00min no ginásio Municipal, a secretaria da educação juntamente com as 

escolas Julio Biasi e Vilma Batista do Nascimento Veiga convida toda comunidade escolares e demais 

munícipes que queiram prestigiar as amostras de trabalhos pedagógicos e apresentações artísticas e 

culturais organizadas pelos professores e alunos das escolas do nosso município. Coloca que na 

abertura haverá apresentação da banda municipal coordenada pelo CRAS. Coloca que na próxima 

terça-feira as 17hr00min haverá o ato solene da assinatura da permuta dos terrenos da Mitro 
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Diocesana com a prefeitura municipal, terreno reivindicado pela comunidade católica há muito tempo 

para que a prefeitura troque um terreno aqui no centro para a construção da igreja matriz com um já 

existente da Mitro Uruguaiana no bairro Santo Antonio. Ressalta que é de suma importância que a 

comunidade e todos os vereadores prestigiem este ato dia 12 às 17hr00min na prefeitura municipal. 

Coloca que a Mitro Uruguaiana será representada pelo bispo diocesano Don Aluízio e o padre 

Hermeto. Coloca que na próxima terça-feira também teremos uma missa então convida a toda a 

comunidade para que se faça presente na capela Santo Antonio onde também teremos diversos 

jovens da comunidade recebendo o sacramento da crisma. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. Dá boas vindas ao Dr. Télvio, que aqui nesta Casa já esteve e deixou 

sua marca e diz ser muito bom que o mesmo esteja com nós e assessorando a nossa Câmara 

Municipal de Vereadores. Além do técnico agrícola coloca que hoje é o dia do Protético, então 

parabeniza seu colega Miguel ecoloca que tem um filho que anda é um técnico agrícola e está se 

formando em engenheiro de produção no final do ano. Diz que ontem quem assistiu qualquer 

noticiário ficou visto que o senhor Paulo Salim Maluf tinha sido condenado por desviou de recurso e 

esses dias coloca que nesta tribuna condenou o pequeno rancho de cento e cinquenta mil reais que o 

presidente do senado fazia todos os meses. Diz e tem certeza que a bancada do PP condena 

qualquer ato que exista desviou e que este cidadão infelizmente é do seu partido, mas que não tem 

como afasta. Ressalta que demorou quarenta anos para chegar à decisão que chegou ontem e agora 

mais uns quarenta para botar na cadeia, ai já morreu. Diz que está aqui fazendo uma critica para sua 

sigla partidária de um cidadão que cometeu os seus excessos, mas que finalmente foi condenado. 

Fala que é tipo mensalão que não se sabe quando irá sair à pena. Deixa então registrada a sua 

inconformidade em primeira mão, de quando pessoas comentem atos errados. Fala que o Paulo Maluf 

é do PP, mas que não compactuam com esse tipo de ação. Hoje deu carona para um cidadão e ele 

lhe questionou a questão do PIM que os vereadores não quiseram votar, diz que não é assim fala pela 

bancada do PP que não foi os vereadores que não quiseram votar, diz que estavam dispostos a votar 

e podia ter feito os parecer verbal. Coloca que é importante registrar a presença do presidente do 

sindicato e diz que isso é uma bandeira do sindicato que vem lutado por isso há muito tempo por esse 

valor que acha que tem que ser mais, mas que é um começo. Parabeniza a o vice-prefeito por terem 

feito isso, pois eles que trabalham e que atendem as criancinhas que são o começo da vida de Capão 

de Cipó e mereciam quem sabe mais, e diz para que coloquem em estudo que ano que vem dêem um 

aumento nesse valor. Sobre o projeto 074/2013 “Autoriza o município a prestar serviços com 

maquinário...”, por fim diz no §2º Os contribuintes que comprovarem baixa renda, através de aludo da 

Secretaria de Assistência Social, poderão receber até 03 (três) cargas de terra por ano, quando 

houver comprovada necessidade. Coloca que se um cidadão precisar 05 (cinco) cargas de terra e ele 

não têm como pagar, questiona se o terreno do cidadão irá ficar sem. Diz que isso tem que se corrigir 

ou na hora o bom senso da Secretaria de Obras e da Assistência Social vê que em determinados 

lugares tem que ir mais cargas, pois três não chegam. Tem a impressão que se desse para mudar 

esse item o resto até concordam e depois seus colegas também irão lhe ajudar e melhor explicar. 
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Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Dá as boas vindas ao Dr. Télvio e também 

agradece o Dr. Felipe pelo bom trabalho que prestou nesta Casa, a todos os vereadores e fala que 

todas as vezes que precisou do mesmo, ele sempre lhe orientou. Pede ao secretário de obras 

patrolamento e empedramento onde for necessário na estrada do Carovi passando pelo Capão da 

Batalha, Rincão dos Becker até o Passo do Valo. Coloca que tem um bueiro próximo ao Capão da 

Batalha e que com essa chuva deu bastante problema, veio um carro de fora e o motorista passou por 

ali e deu problema. Diz para que o secretário que de uma averiguada lá, pois as estradas estão 

péssimas. Coloca que andou no Entre Rios ontem durante a tarde e as estradas lá também estão 

péssimas, fala para colocarem está amarelinha novinha para trabalhar. Para a Assistência Social, 

coloca que a dona Mara Dorneles está aguardando o secretário que ficou de levar o pedreiro e já faz 

alguns meses e só ficou na promessa. Diz que o seu colega Jairo foi meio irônico com ela quando o 

mesmo semana passada falou da sua viagem que foi por doença, diz que o presidente sabia, mas 

infelizmente teve problema de saúde lá e teve que consultar, ressalta que não foi a primeira vez e 

acha que a região norte é muito quente e somos acostumados com o frio. Ressalta que quando o 

mesmo esteve doente seus colegas foram solidários com ele. Sobre a criação do tabelionato acha 

que o mesmo é fundamental para o município, diz que isso já foi falado na segunda administração e o 

prefeito da época foi contra, mas era uma coisa pessoal dele, pois diz que de repente o mesmo 

achasse que ainda não havia necessidade. Ressalta que irão apoiar e vão trabalhar para criar. Sobre 

a sindicância dos pisos diz que o povo não esqueceu e lhe compram, pois querem saber o que 

aconteceu. Sobre o projeto dos agentes de saúde e do PIM falou na quarta-feira passada com o Érico 

e ele lhe disse que o projeto veio correto e o mesmo acusou o presidente Ibanez por não ter colocado 

o mesmo em votação e que o secretário também lhe disse que o presidente ficou com medo que os 

vereadores da bancada do PP fossem votar contra, como votaram o projeto do jurídico. Diz ao povo 

que juntamente com a sua bancada sempre defenderam os mesmos e pede para o vice-prefeito e 

concorda com o que o seu colega Rodolfo falou que ano que vem tenham um reconhecimento melhor 

do que esse que irão ter. Diz que dois meses eles perderam e não sabe se irão receber esse mês. 

Torce para que consigam, mas ressalta que não é culpa da bancada do PP e que eles tem o apoio 

dos mesmos. Falando em promessas de campanha da UDP coloca que falavam que queriam ouvir o 

povo, mas acha que não ouviram o pessoal do Carovi em relação à retirada daquele pavilhão de lá, 

diz que prometeram que iriam ouvir o povo, mas não ouviram eles sobre a retirada daquela estrutura 

metálica obra conquista pelo ex-prefeito Osvaldo Froner. Diz achar que não adianta desvestir um 

santo para vestir outro, tirar de lá para botar aqui e que agora irão deixar a comunidade prejudicada. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI 

(PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Dá boas vindas ao Dr. 

Télvio que novamente retorna a está Casa. Agradece a referencia do seu colega Jairo sobre o seu 

trabalho no município e o seu colega Rodolfo pela lembrança do dia e diz que nunca trabalham em 

causa própria e sim pensando em ajudar alguém que precise, pensando na comunidade. Coloca que 

estamos enviando ao presidente do Tribunal de Justiça uma moção de apoio a instalação do 



0312 

 

tabelionato, diz que precisa registrar que não se lembra de ter visto falar que o ex-prefeito Serafim 

tinha sido contra. Diz que o prefeito já fez sua parte, nos estamos fazendo a nossa e a comunidade irá 

fazer a sua e somos sabedores da importância da instalação de um tabelionato aqui no município e 

temos a certeza que com o esforço de todos será instalado e a comunidade irá ganhar com isso, pois 

não irá precisar se deslocar a outras cidades que dispõe deste tipo de trabalho. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora 

fica com seis minutos, pois a vereadora Ana Maria Lourenço lhe cedeu um minuto. 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Dá boas vindas ao Dr. Télvio que 

está assessorando está Casa. A respeito do tabelionato diz ser algo, de extrema importância para o 

município, haja vista que qualquer coisa que precisamos registrar tem que se fazer uma viagem a 

Santiago, além da distância e do gasto, as condições da nossa RS 377 está terrível, diz então que 

tudo o que o nosso município puder fazer aqui dentro, Capão do Cipó sai ganhando. Ressalta que é 

inteiramente favorável à criação deste tabelionato que vem de encontro com os anseios da 

comunidade. Sobre o PIM e Agentes de Saúde, como foi secretária da saúde, diz saber o quanto é 

importante está ajuda de custo e como sua colega Margutti falou é muito a favor, mas os quatros anos 

que passou não foi dado e fala que foi uma das pessoas que mais brigou para ser dado. Diz que na 

sua época começou a funcionar o PIM cansou de liga para coordenadora em Porto Alegre, para poder 

funcionar o PIM. Diz que isso é de extrema importância para o município e tem certeza que irá dar 

voto unânime. Conversou hoje com o vice-prefeito e com prefeito, e lhe colocaram que logo que for 

aprovado pela Câmara, ainda este mês irá entra essa ajuda de custo na conta dos Agentes de Saúde 

e PIM, ressalta que a administração e principalmente ela mesma, sabem a luta que foi para efetivar 

este concurso do PIM e estão com eles. A respeito do §2 do parágrafo 3º da lei que fala dos 

contribuintes tem certeza que administração terá bom senso, e como diz ali três cargas o máximo e se 

pessoal precisar de mais tem certeza que a assistente esta ali para isso e temos um secretário que 

está ali que responde por isso, e um prefeito e vice-prefeito que qualquer pessoa pode chega ali e 

pedir. Diz que se o serviço de uma prefeitura anda bem independente da secretaria, se o serviço não 

está saindo a contento da população podem procurar os vereadores e também principalmente o 

prefeito e o vice-prefeito e o secretário da secretaria e sabe que irão resolver. Parabeniza seu colega 

Miguel, pelo dia do Técnico Agrícola e também parabeniza os jovens que estão se formando que 

serão futuros técnicos. Fala um pouco sobre um projeto que o município está tentando implantar, o 

NASF, Núcleo de Apoio de Saúde da Família. Ressalta que o mesmo irá ajudar muito a secretaria da 

saúde, algo que não está concretizado ainda, mas o executivo juntamente com a secretária de saúde 

está batalhando, providenciando, pois o projeto exige varias coisas, mas estão correndo atrás. Estão 

buscando para termos esse apoio aqui e diz que vem verbas para isso envolvendo a secretaria de 

saúde e todos os trabalhadores de lá, diz que até talvez com isso consigamos montar um atendimento 

exclusivo para a comunidade do Carovi, que diz fazer falta e tem certeza que a administração em 

2014 irá dar um jeito de resolver o transporte coletivo. Coloca que está no papel está difícil, não têm 

interessados, mas tem um meio lugar da prefeitura resolver isso e para isso tem o jurídico. Fala 

exclusivamente ao pessoal do Carovi, pois sabe que saiu varias conversas a respeito da transferência 
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daquela área coberta para cá, diz que o executivo que está dando total atenção a eles tanto é que o 

próprio colega da Margutti votou a favor para transferir para cá, pois o mesmo mora lá e sabe do que 

aquele povo está precisando. Tem certeza que a população do Carovi concorda. Diz também que irão 

construir um novo posto naquela localidade, abaixo do antigo e que o que funciona hoje o posto de 

saúde irá ser cedido para toda a comunidade do Carovi decidir o que irão fazer com aquele posto, 

após a construção do novo. Diz que com essa verba de 165 mil reais irá dar para construir um belo 

posto lá. Diz que é uma coisa que administração pensou e quer contar com o apoio de todos para que 

possamos efetivar qualquer coisa em beneficio do Carovi, Entre Rios dos Assentamentos. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Dá boas vindas ao Dr. Télvio que já havia trabalhado nesta Casa. 

Sobre o PIM, para esclarece, diz que teriam votado e inclusive iriam dar o parecer verbal, mas não foi 

votado. Ressalta que com certeza todos os vereadores iram votar a favor e fala que se alguém disser 

que os vereadores foram os culpados diz que não foi, estavam esperando para que fosse votado o 

projeto. Diz que isto também uma luta do sindicato que trabalha em prol dos funcionários. Sobre o 

tabelionato, diz ser muito importante que o mesmo venha para Capão do Cipó e que no passado já foi 

tentado a instalação do mesmo, porém não deu. Mas torce para que venha, pois qualquer coisa tem 

que se fazer em Santiago. Coloca ao secretário de obras que lhe ligaram lá do Passo dos Brum e lhe 

colocaram que lá tem um trecho ruim e que se chove o ônibus não vai, pede para que de uma olhada. 

Coloca que há bastantes reclamações sobre o secante, diz saber que os produtores tem que plantar é 

complicado, então pede para que não passem veneno com vento, baixem mais as barras perto das 

pequenas propriedades, para evitar que os mesmos percam suas plantinhas. Sobre o Paulo Maluf fala 

ao seu colega Rodolfo que realmente tem que se falar a verdade, levo muitos anos e mesmo dizia que 

se achassem dinheiro na sua conta podiam levar e é isso que faz desacreditar até os vereadores aqui 

de Capão do Cipó. Basta isso diz que veio um Padre nas missões e sento os “salafros” nos 

vereadores e prefeitos esses dias na Igreja Santo Antônio, baseado nestes políticos que eles pensam 

assim, ressalta que o mesmo falou que os vereadores antes das eleições eles se ajoelham e choram 

pedindo voto e depois nunca mais, diz que nunca fez isso e nunca precisou graças a Deus. Ressalta 

que o padre não pode levar em conta uma cidade pequena dos vereadores e uma cidade grande e 

que o mesmo chegou a dizer que só sete prefeitos havia indo em missões até agora e os outros nem 

si quer conheciam as igrejas onde ele fazia. Diz então que ele tem que ver que os políticos lá de 

Brasília, São Paulo e outras cidades maiores, são diferentes dos vereadores daqui, pois aqui eles não 

têm essa má intenção e aqui trabalham em prol das comunidades e jamais tem intenção de 

roubar.Como seu colega Rodolfo colocou sobre essas três cargas acha que tem que haver o bom 

senso, pois ali diz que tem que ter o laudo social da pessoa para ver se ela é carente ou não, diz que 

esse artigo é complicado e conforme o lugar vai dez cargas de terra. Sobre o projeto do jurídico 

coloca que o mesmo não veio dizendo no projeto que seria apontamento do Tribunal de Contas e 

ressalta que se tivesse teriam votado a favor, mas agora em janeiro diz que provavelmente ele entre 

de novo e se é que tem que ser, será parceiros. Sobre a RS 377, coloca que novamente começou o 

recapeamento e que tem alguns trechos que deu uma melhorada, mas tem um lugar diante a granja 
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Real, que quem não conhece e não parar está encrencado. Coloca que o local já está a ponto de 

mandar o secretário Jaques patrola, pois está terrível. E sobre o PIM diz a sua colega Regina que 

quando a mesma foi secretária deveria ter pedido um aumento para eles, pois eram funcionários das 

mesma aquela época e coloca que não vamos cobrar somente a administração passada e sim as 

duas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA 

(PT): A vereadora fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto à vereadora Regina 

Weidmann. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala sobre sua 

viagem da ultima terça-feira, onde recebeu o convite do pessoal da Coordenação do Assentamento 

para que junto fosse representar Capão do Cipó, no encontro de 28 anos de Assentamento do 

Acampamento da Fazenda Annoni, diz que ali acompanhou o vice-prefeito e estavam lá presentes o 

governador, deputados, secretários comitiva muito grande, se fazendo presente cerca de três mil 

pessoas, diz que foi um encontro muito bonito e produtivo onde reviveram momentos que há 28 anos 

passaram e foi ali que começou uma historia na sua vida e na maioria das pessoas que vivem hoje no 

Assentamento Santa Rita, na 14 e na Sepé, e o assentamento Nova Esperança já vem de um outro 

assentamento. Coloca que ali começou uma segunda historia da reforma agrária e ali puderam 

discutir e ver a forma que tudo começou e que o pessoal continua reivindicando a reforma agrária que 

hoje está parada, diz terem visto muitas vezes muitas pessoas saem em busca de um pedaço de terra 

e não estão conseguindo. Ressalta que lá vira a força de todo um pessoal e o governo falando do 

plano camponês e de tudo o que ele fornece para os assentamentos, pequenos produtores. Ressalta 

que foi um encontro muito bonito e que já apresentou para o presidente a sua justificativa e o convite 

que recebeu da Coordenação. Parabeniza os Técnicos Agrícolas, os que estão formados e que estão 

se formando. Fala sobre moção de apoio ao tabelionato, diz que com isso o município só tem a 

ganhar e que vale a pena nos lutarmos, para que os munícipes cada dia mais venham ficar menos 

dependente de Santiago, pois é longe e às vezes por uma mínima coisa tem que se deslocar daqui 

até lá. Parabeniza pessoal do PIM e Agentes de Saúde, diz aos mesmos que são merecedores deste 

auxilio que irão receber, diz que trabalhou nesta Casa durante um ano e meio e que quase todas as 

terças-feiras via o pessoal pedindo algo para os Agentes de Saúde e pessoal do PIM, pedindo para 

que fosse dado esta ajuda de custo e não foi dado, não hoje por ser a sua administração que está 

dando, mas pela luta que os mesmo tiveram parabeniza eles. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

87.9. Diz ao presidente que realmente quando os projetos chegam a esta Casa a versão daqui e lá da 

prefeitura são bem diferentes, chega aqui dão os pareceres favoráveis ou contra, lá fora diz que a 

historia é diferente. Ressalta que aqui dentro a maioria dos projetos quem tem que pagar o “pato” é os 

vereadores, mas fala que quando mando os projetos para cá por falta de algum documento, hoje 

apenas que chegou o impacto financeiro, que estava na LDO. Diz que os Agentes estão aqui e o PIM 

também e viram na terça-feira passada que estavam a favor de votar o projeto, mas como não tinha 

jurídico e o presidente não iria ariscar de colocar um projeto para depois mais tarde arrebentar no 

presidente. Ressalta que hoje temos o jurídico e está com o parecer em mãos. Fala aos Agentes de 

Saúde e pessoal do PIM que podem contar com eles, pois acha que é de interesse dos mesmos e 
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torce para que ano que vem seja uma ajuda maior ainda, pois precisam e são merecedores. Pede ao 

secretário de obras que seja feita uma parda de ônibus na frente da propriedade da dona Chica e do 

seu Joel. Sobre o projeto que está na Casa, sobre os maquinários, diz ser a sua opinião que fazer um 

laudo para ver quantas cargas de terra uma pessoa precisa acha que o secretário conhece todo 

mundo aqui no Capão do Cipó. Ressalta que o cidadão primeiro irá ter que fazer um laudo para ver se 

ele merece três cargas de terra, ou uma, ou duas. Diz achar que devia ter um limite de quantas cargas 

de terra, mas não fazer um laudo para ver se a pessoa precisa ou não, pois não vão saber se o nosso 

vice-prefeito precisa de duas cargas ou seu colega Rodolfo precisa de quatro, então irão precisar de 

um laudo para ver se realmente precisa da terra, acha que se a pessoa está realmente pedindo 

alguma coisa é porque realmente precisa, acha que deveriam mudar esse item, pois não fechou. Diz 

ao Giovani que foi um dos que lutou para que esse aumento para os Agentes de Saúde e pessoal do 

PIM e também vice-prefeito e prefeito estão de parabéns. Diz que a comunidade lhe cobram e que 

ontem lhe questionara sobre o que aconteceu com o piso. Fala que deve sair do papel e ver 

realmente quem levou este piso. Diz que o seu colega Jairo lhe cobrou na ultima terça-feira o porquê 

critica tanto o vice-prefeito, diz não criticar o mesmo e que só falou da estrada, pois não da um km da 

casa dele e coloca que somente pediu para que ele cruzasse ali e visse o estado que está a mesma. 

Ressalta que na campanha quem tinha problema era seu governo e diz que eles falavam que só 

tinham as soluções, mas hoje quem tem os problemas são eles e soluções até agora nada. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa.  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. Dá boas vindas ao Dr. Télvio que agora irá assessorar os 

trabalhos nesta Casa. Sempre disse aos moradores do município que este ano foi o presidente da 

Câmara e que não teve fazer o que sempre fez quando era somente vereador, que era de visitar as 

comunidades, pois procurou dar uma atenção especial ao Poder Legislativo e estar aqui na Câmara 

durante a semana. Mas ressalta que ontem pode tirar uma tarde de folga e aproveitou para ir ao 

Carovi e diz que realmente ouvem bastantes reivindicações e contestações. Manda um abraço para o 

seu Vandir, Ironi, Assunção, seu Batista e a dona Rosane e o seu Adelino Machado, que foi as casa 

que visitou naquela localidade. Ressalta que houve sim reclamações do porque que aprovaram a 

retirada do ginásio do Carovi coloca que não votou, mas que se tivesse chegado a ele seria a favor da 

retirada do ginásio, pois em primeiro lugar o mesmo foi mal projetado e quando lhe colocaram lá não 

fizeram projeto simplesmente fizeram um galpão e colocaram para a comunidade, pois se disserem 

para ele que aquilo servia como um ginásio de esportes irá contestar qualquer engenheiro que venha 

aqui, inclusive o engenheiro do Poder Executivo. Ressalta ser uma brincadeira quem está 

contestando, sendo que as maquinas, patrola nova e carros novos, estão aqui no tempo, diz achar 

que é mais útil aqui, é a sua opinião como vereador e se tivesse que votar caso desse empate seria a 

favor de trazer o ginásio. Sobre o PIM diz que se vêem discursos bonitos, mas fala que assume a 

responsabilidade de não colocar o projeto em votação, como não colocou, ninguém opinou nem Érico, 

nem Pinheiro, pois não mandam aqui e diz que não vão mandar enquanto estiver nesta cadeira, 

podem da opinião deles, mas diz que não lhe interessa, pois a opinião foi sua em não colocar o 
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projeto. Ressalta que quando der um “estouro” desses projetos que chegam aqui e muitos para não 

vim duas vezes para dar parecer dão verbal, pois diz ser muito mais fácil vim aqui abrir a boca e diz 

que aprova o projeto, do que aprovar um projeto erra. Ressalta que tem coisa que contesta nos 

projetos e dentre outros como seu colega Rodolfo falou que está o projeto 074 que fala das três 

cargas de terra para ser votado, mas coloca que as Comissões já deram parecer então diz para que 

eles retirem o projeto ou coloquem uma emenda, pois não tem mais solução. Ressalta que o erro 

sobra para o presidente que “matou no peito” e colocou o projeto em votação. Acha que no mínimo 

uma semana o projeto tem que ter e quer ver se o próximo presidente desta Casa irá botar tudo a 

“goela baixo” depois, se terá cacique para botar e diz que se botar será o primeiro a denunciar, pois 

acha que as coisas têm que serem seria transparente e lida. Ressalta que aqui está o procurador que 

concorda com a sua opinião, pois as coisas não estão sendo lida e que chega os projetos aqui nem lê 

seus colegas eles lêem dirá saber o que estão votando e diz que muitos lhe perguntam que numero é 

o projeto que vão votar, não sabem nem o numero que votam. Questiona qual a condição de aprovar 

alguma coisa aqui. Questiona o pessoal do PIM e Agentes de Saúde se são merecedores desse 

auxilio, fala que quem está julgando é o trabalho de cada um dos mesmos e diz lamentar que são 

doze anos que não ganharam. Diz ficar triste quando alguém vem em cima disso faze politicagem, diz 

não fazer isso e nem precisa, pois política não se faz dessa forma dando vantagem para um e outro, 

diz que política tem que se fazer a vida inteira e seria. Diz que esse auxilio tinham que ter dando há 

quatro anos e não deram, mas agora se estão ganhando é mérito dos mesmos.Sobre o que falaram 

dos pisos, diz saber que o que o prefeito lhe colocou foi que se o mesmo soubesse quem pegou os 

pisos já tinha colocado para a rua e diz acreditar no Meneghini, pois o mesmo já deu prova disso. 

Ressalta que o que soube foi que o prefeito e o vice-prefeito pagaram os pisos e mandaram entregar. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Diz que nos 

próximos dias a comunidade estará recebendo um questionário, que ficará em diversos setores da 

administração, para preencher sobre o transporte do interior até a sede. Diz que é uma promessa de 

campanha e farão o possível para honrar, devido à necessidade que o pessoal do interior tem de vir à 

sede. Diz que estão há quase um ano em cima disso e a empresa sozinha não se paga, tem que 

haver subsídio do governo, por isso farão esse questionário para se resguardar de possíveis apontes 

do Tribunal de Contas, pois ali irá dizer as necessidades e a vontade do povo. Reitera que a 

administração está trabalhando para que nos próximos meses se tenha esse transporte. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Para 

encerrar o projeto do PIM, diz que foi secretária e se tivessem lhe solicitado essa ajuda de custo, teria 

batalhado. Diz que nunca lhe pediram e que sabe a importância, tanto para o PIM como para os 

Agentes de Saúde. Sabe que é pouco, mas é o que a prefeitura pode pagar, e importante que saiam 

ganhando, antes tarde do que nunca. Sobre a sindicância diz que ninguém mais que seu Alcides e o 

Anselmo gostariam que alguém chegasse e acusasse fulano ou cicrano de pegar o piso. Diz que 

houve interrogatório e alguém faltou com a verdade, pois até agora não apareceu culpado, e o prefeito 

não pode obrigar ninguém a contar. Cita que o papel da administração foi feito, que é abrir 
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sindicância, mesmo que dê em nada, e se existe algo legal, além disso, espera que façam. Sobre o 

projeto da Agricultura, que foi colocado até três cargas de terra com laudo social, diz que isso foi feito 

para que não critiquem depois dizendo que fica nas mãos do secretário dar mais cargas. Resolveram 

colocar legalmente essas cargas, mas tem certeza que se precisar mais o secretário ou o prefeito ou 

o vice irão mandar levar. Diz que se colocam em lei, criticam, e se não colocam dizem que é para 

beneficiar fulano e cicrano. Pede, então, que se pense algo para modificar e contentar, além dos 

colegas, o povão aí fora. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, 

Líder de Bancada, PP: Diz ao colega Ibanez que não fazem politicagem, e que está a dezesseis 

anos no PP e nunca saiu para fazer politicagem. Cita que vota a bem do povo e apenas comentou 

sobre as três cargas de terra, pois sabe que irão usar o bom senso e tirar essa parte do laudo social. 

Diz que o projeto do PIM e o do Meio Ambiente vieram errados, deram parecer verbal, pois são a 

favor. Diz que fazem a coisa correta e não precisa usar sigla partidária. Ressalta que o povo o 

conhece e sabe como é, pois mora aqui, é contribuinte, planta aqui, seus filhos sempre estudaram no 

Júlio Biasi, trabalham e moram aqui, todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Dá boas vindas ao Dr. Télvio. Convida os 

filiados do PT, aptos a votar, para domingo convenção no assentamento Santa Rita. Diz que será 

votada a Executiva municipal, estadual e nacional, no mesmo dia e que aqui só tem uma chapa 

inscrita. Diz que participou de reunião, sábado, na escola Chico Mendes, da Sepé Tiarajú, com 

coordenadores e representantes da Secretaria de Agricultura e um pessoal de Porto Alegre, para 

discutir a aquisição de alimentos para a diversidade da pequena propriedade, junto com a Cooptec e 

lideranças do movimento, para implantar o PAA no município onde o pequeno produtor possa plantar 

e ter para quem vender. Diz que haverá novas reuniões. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Parabeniza o PIM e os Agentes de 

Saúde, pois nessa administração foram contempladas com o PMAQ e mais os cento e cinquenta reais 

de auxílio-transporte, o que somando dá em torno de trezentos reais. Pede que seja feito, após o 

asfalto do Carovi, patrolamento e empedramento passando seu Antão. Diz a colega Marilene, com 

relação a dizer que foi irônico, que, simplesmente, ouviu o nobre presidente dizer que a colega estava 

em viagem e depois se corrigiu, aí repetiu na Tribuna. Sobre a sindicância dos pisos diz que tiveram 

problema na outra administração e que agora o piso foi pago pelo prefeito, vice e mais algumas 

pessoas e que a sindicância não apontou culpados. Pergunta aos colegas por que questionam tanto 

os pisos que custam em média duzentos reais e não questionam motor, peças trocadas, notas frias, 

ônibus, Kombi, caminhão e retro, da outra administração. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Diz ao colega Ibanez que não lhe 

serviu o chapéu, pois não faz politicagem. Pede ao secretário Jaques que dê uma olhada na estrada 

do Betinho Bender, ao menos uma laminada, pois está precisando, é perto e fácil de fazer. Pede que 

faça reparos no geral em vários outros trechos, que estragaram em função das chuvas. Sobre a 

moção de apoio ao Tabelionato, diz ser muito importante para o município. Com relação ao seu voto 

em favor da remoção da estrutura metálica do Carovi, diz ter sido por convicção, não por cabresto. Diz 

que o ex-prefeito sabe disso e trará ata do início do ano passado, onde a coordenadora de educação 
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disse que iria construir um ginásio na escola, e em função disso o prefeito sabia que não era 

necessária aquela estrutura metálica lá. Diz que irá usar os cinco minutos de seu tempo para explicar 

isso e para que não faturem em cima de seu voto. Diz que ela será mais bem usada aqui. Diz às 

pessoas que se querem ver uma obra de qualidade, é só irem ao Carovi e verem o ginásio modelo 

que está sendo feito pelo Rogério, o qual irá funcionar em dias de semana e finais de semana. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: OF. 198/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Mensagem 

Aditiva nº 002/2013. MENSAGEM ADITIVA Nº 002/2013, que “Suprime o Art. 12 do Projeto nº 73 que 

dispõe sobre o Fundo Municipal do Meio Ambiente – FUMDEMA – do município de Capão do Cipó”. 

OF. 199/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Leis do nº 695/2013 ao nº 699/2013. INDICAÇÃO 

046/2013, da vereadora Marilene Margutti ao prefeito municipal. MOÇÃO DE APOIO Nº 002/2013, 

dos vereadores para instalação de Tabelionato de Notas, Registro Civil das Pessoas Naturais e 

Centro de Registro de Veículos Automotores no município de Capão do Cipó. REQUERIMENTO, da 

Líder de Governo, solicitando urgência especial ao Projeto de Lei nº 076/2013. Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 074/2013, do Poder Executivo, 

que “Autoriza o município a prestar serviços com maquinário, equipamentos rodoviários e caminhões, 

exclusivamente pela Secretaria de Agricultura. Institui tabela de preços públicos a serem cobrados na 

sua execução a particulares, estabelece procedimentos para a sua realização e revoga a Lei 

Municipal nº 0162, de 23 de abril de 2004, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade.  

Após o senhor presidente coloca em votação o Requerimento, da Líder de Governo, solicitando que o 

Projeto de Lei 076/2013, vá à votação na sessão de hoje, sendo aprovado por unanimidade. Após o 

senhor presidente solicita aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de 

Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal sobre o Projeto de Lei 076/2013 ir à votação na 

sessão de hoje, sendo que todos foram favoráveis. Após o senhor presidente convida os colegas para 

discutir e votar: 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”, 

aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE APOIO Nº 002/2013, dos vereadores para instalação de 

Tabelionato de Notas, Registro Civil das Pessoas Naturais e Centro de Registro de Veículos 

Automotores no município de Capão do Cipó, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente 

reforça da ACAMVALE, 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. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 12/11/2013, 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, 05 de novembro de 2013. 

 


