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ATA N° 46 / 2013 (Ordinária) 

Aos 03 (três) dias do mês de dezembro 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 45/2013, da Sessão Ordinária do dia 26/11/2013, 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 o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Ressalta a respeito da viagem do 

secretário de Agricultura, na segunda-feira, em Porto Alegre, participar de manifesto com mais de 

trezentos prefeitos, vice-prefeitos, deputados e demais pessoas, com o objetivo de lutar pela Emater, 

devido à decisão de uma juíza de tirar a filantropia da entidade, sendo que a mesma tem uma função 

social importante, pois é um órgão que atende o pequeno produtor, em especial ajudando a elaborar 

projetos para financiamento bancário e extensão rural. Pede aos colegas que entrem em contato com 

seus deputados para intervirem pela entidade. Comenta sobre o projeto das próteses dentárias, que já 

está em funcionamento. Diz que acaba de chegar uma van de vinte e um lugares, equipada, verba do 

estado e do município, o que demonstra a preocupação do município na qualidade de vida dos 

cipoenses, pois servirá para levar pacientes da saúde para demais municípios, com conforto. Fica 

contente em participar e contribuir para melhorar Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Comenta sobre o temporal que se abateu na 

cidade, semana passada, onde ficaram dois prédios demolidos no Posto de Saúde. Diz que toda a 

equipe trabalhou e não parou o atendimento, e tudo está no lugar. Esclarece ao colega Alacir que 

falou sobre o atendimento dos dentistas, no Carovi, que a tarde falou com a Carine, que esteve 

participando de reunião representando a secretária, e ela colocou que a cadeira está em 

funcionamento, e hoje a dentista já atendeu duas pessoas e o pediatra também fez atendimento. Diz 

que está normalizado o atendimento e que toda terça-feira terá atendimento dentário e a primeira 

terça-feira de cada mês, terá atendimento pediátrico. Fica feliz que o projeto das próteses está em 

andamento, onde quatro ou cinco pessoas já estão usando e quarenta e oito estão em andamento, e 

que irá permanecer o projeto. Diz que está para vir outra doblô para a saúde. Em nome de dona Elusa 

agradece toda a Secretaria de Saúde, pois conseguiu fazer a cirurgia em Cruz Alta qual esperava há 

tempos. Deixa seus sentimentos ao Pires, e que tenha força, pois faleceu o pai dele. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 
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comunidade, ouvintes da 87.9. Participou sábado da posse da nova patronagem do CTG Gumercindo 

Saraiva, onde a colega Regina é a patroa. Diz que também faz parte da patronagem, antes já fazia, e 

torce para que a entidade se alinhe e participem mais, só fica triste que a patronagem nem na posse 

foi, a maioria, e só a união dá certo. Cita que o CTG é o melhor lugar de se ir, pois todos fazem festa. 

Diz que domingo teve o baile da segunda e terceira idade, com mais de duzentas pessoas de fora, 

grupos de outros municípios, onde diz ser válida a integração dos dois grupos da cidade e os de fora.  

Sobre o exame preventivo, diz ter falado com a Carine e a mesma lhe disse que a partir do momento 

que voltar o convênio, irá voltar os preventivos. Sobre a patrulha agrícola, diz que o pessoal do 

assentamento ainda não plantou a pastagem. Fala, pois levou ‘cacete’, quando foi secretário, e agora 

tem trator parado mais de quarenta e três dias por causa de relé e antes não acontecia. Diz que até 

falavam antes que não tinha secretário, o que justifica não estar na secretaria, pois estava ajudando 

montar ou desmontar máquinas, pois pastagem tem época certa. Quanto a Emater, diz que é mais 

uma perda o juiz tirar a filantropia, pois sabe o valor que a mesma tem, sendo que os Pronafs 

dependem dela e as cartas de aptidão. Diz que devem se unir, pois o que é de graça tem que ficar, 

apesar que esses dias queriam tirar a Ângela daqui. Cita que nada melhor que um dia após o outro. 

Quanto ao vendaval, diz que sempre pega o posto de saúde, o que é uma pena, pois se perde 

equipamentos, mas ainda bem que não houve feridos. Quanto à cadeira do dentista, diz que falaram 

na terça-feira e na quarta-feira já estava no Carovi. Diz que fizeram como o vice, Anselmo, fazia na 

campanha eleitoral, que dizia que cobrava as coisas e no outro dia o Froner fazia. Diz brincar, mas 

são de acordo com as coisas a bem do município. Agradece ao Serginho pelo convite para participar 

de seu programa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO 

DA SILVA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fica feliz que o 

projeto Brasil Sorridente está em ação e o pessoal está se inscrevendo, pois primeiro faz a avaliação 

com a dentista, pega laudo na assistência e depois serão contemplados. Fica feliz sobre a van que o 

município recebeu, de vinte e um lugares, onde cem mil reais foi do estado e sessenta mil reais de 

contrapartida do município. Pede moção de pesar a família do senhor Ari, pai do funcionário Pires, e 

que o mesmo tenha bastante força, pois é um momento difícil. Avisa as mulheres que está havendo o 

encerramento dos grupos de convivência do CRAS, onde hoje inicia em Areias, no Progresso irá ser 

dia 4/12 no salão da comunidade, no Carovi e no Areieiros no salão da escola no dia 06/12, no Rincão 

dos Vargas no salão da comunidade dia 05/12, Inhacapetum no salão da comunidade dia 10/12, no 

Assentamento 14 de Julho, Nova Esperança, Santa Rita e Sepé Tiarajú serão no dia 12/12 no salão 

comunitário da Santa Rita, Entre Rios no dia 16/12, na escola, Rincão dos Palharines e na Sede no 

dia 17/12, todos a partir das 14h00min horas. Pede que as mulheres participem dos encontros, pois 

haverá sorteio de brindes, brincadeiras e palestras. Fala sobre a festa de Natal, dia 20/12, na praça 

central, organizada pela administração e pelo CRAS. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

87.9. Agradece ao secretário Jaques e sua equipe, pela roçada no Carovi, feita hoje. Sobre terem 

falado na outra terça-feira do dentista no Carovi, diz que na quarta-feira foi a cadeira e hoje teve 

atendimento, onde quem ganha é a comunidade. Diz que o pessoal do Carovi pede que seja 
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arrumada a estrada do Ibanez até a escola Macedo Beltrão. Também pede para que seja feito 

cascalhamento e patrolamento na estrada no Rincão dos Becker, do senhor Denílson e o senhor 

Ângelo, também pede que seja feito empedramento no Rincão dos Mamoneiros, a pedido do seu Didi. 

Coloca que no último sábado aconteceu a posse da nova patronagem do CTG, deseja a sua colega 

Regina, nova patroa e a equipe da mesma, muito sucesso. Sobre a sindicância que o colega Jairo 

disse ter três livros sobre peças, do governo Froner, diz achar que tem tantas outras coisas para se 

abrir sindicância, e que se faça um pacotão. Cita que tem a do sumiço dos pisos e do ‘gato de água’ 

na Juvenal Garcia dos Santos. Diz que tem que achar os culpados, e não adianta só bater e não ter 

solução, pois o culpado tem que pagar. Sobre politicagem, diz ao colega Miguel, que sua postura é 

séria e o que cobra é o que a comunidade lhe pede, e o que citou foi o que um produtor lhe disse que 

precisou e não tinha folha e teve de ir a Santiago. Fala que o colega Alacir que trouxe as folhas na 

quarta-feira. Diz que o colega Miguel se alterou e gritou com sua pessoa e demais colegas e que se o 

mesmo morasse aqui, poderia cobrar, por enquanto só pega o dinheiro do povo e vai embora para 

Santiago. Ressalta que o colega não mora aqui e não conhece a realidade do município. Diz que 

nesses nove meses de governo já receberam dois tratores do deputado do Luiz Carlos Heinze, e nos 

quatro anos passado até hoje não viu nada. Diz que isso é politicagem. Diz que estão ajudano o 

Meneghini e o Anselmo. 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. Diz que não é defender o colega Miguel, mas a 

justiça aceitou ele ser candidato, então haveria de ter mais rigor. Diz que terminou o terceiro ano do 

Ensino Médio e sentiu na pele o quanto é difícil, e irá fazer gestão pública, em dois anos. Diz ao 

colega Miguel que não dê ouvidos às criticas, pois é funcionário público e ajuda o município, sim. 

Sobre as próteses diz ter sido a primeira pessoa na Casa a querer implantar, e chegou a trazer pronto 

e mastigado o projeto para a secretária, ano passado, e engavetaram. Acredita que não implantaram 

só para não dizer que foi projeto seu, e agora o Meneghini e o Anselmo estão implantando, pois 

sorriso bonito é importante e muitos precisam no município. Preocupa-se, pois é o terceiro vendaval 

que veio no município e arranca o posto de saúde. Diz achar que está na hora de ver o que houve 

com a obra, trazer um engenheiro de nome para ver, pois é a terceira vez que o povo paga o pato. Diz 

ter algo errado, pois só acontece com o posto. Diz que terça-feira passada os colegas cobraram da 

patrola parada quinze dias, mas esqueceram de cobrar uma que ficou mais de um ano parada na 

propriedade do seu Ardi Jaeger, e só trouxeram na véspera da eleição, pois no outro dia o Tribunal de 

Contas veio ao município. Diz que seu Ardi pediu que retirassem, pois já estavam dizendo que era da 

Bossoroca. Diz que não se resolve as coisas dessa forma. Sobre a cadeira, diz que é bom que a 

cadeira foi e está funcionando e que irá sair um novo posto no Carovi e o da sede será ampliado. Diz 

que teve informação que as casinhas estão paradas, pois repassaram o dinheiro para a Chrenor e a 

mesma não fez o repasse para a empresa. 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. Associa-se na moção de 

pesar ao Pires, pelo falecimento de seu pai, no sábado. Pede moção a família do seu Oremo Morais 
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Souto, do Passo do Tibúrcio, pelo falecimento de sua esposa. Fez indicação e pede ao secretário de 

Obras que arrume a estrada do seu Zeferino Nascimento, o Pino, pois ele necessita e tem problemas 

de saúde na família e dias de chuvas, se necessitar, fica difícil sair. Diz que hoje, dia 03 de dezembro, 

é o Dia Internacional do Deficiente Físico, onde nossa saúde está procurando atender esses 

munícipes, bem como o governo federal. Parabeniza a colega Regina pela patronagem do CTG. 

Parabeniza o grupo Conquistando Amigos, pelo baile de domingo no ginásio, o qual não participou por 

motivo de força maior. Sobre a patrulha agrícola, quando o colega Alacir diz que levou ‘lenha’, diz 

concordar, pois foi um que bateu forte, pois lembra que os produtores não plantaram rama por falta de 

trator. Diz que tem produtor que diz não saber se foi perseguição, e que o mesmo disse que pode 

dizer o nome, pois atravessaram a estrada e não foram fazer em sua propriedade, dizendo não ter 

ordem, tendo que pagar particular. Sobre a van diz ser mais um auxílio para atender a saúde. Diz ao 

colega Diego que governo sério faz sindicância, e que só mostraram, mas não cobraram os quase 

trezentos mil desviados dos cofres. Sobre o ‘gato de água’, diz que foi um gancho que lhe fizeram, 

pois o pedreiro fez num dia e tiraram foto para fazer politicagem.  Diz que houve um ‘gato de luz’ que, 

sim, prejudicou os cofres públicos e os colegas não falam. Diz que só batem na mesma tecla, e se 

têm algo contra sua pessoa que lhe botem na justiça, pois não tem medo e tem a cabeça erguida e 

não se dobra. Diz que o colega Miguel ficou quatro anos parado e, hoje, está trabalhando dentro da 

administração, ajudando os pequenos produtores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

da 87.9. Diz que nada melhor que um dia após o outro. Teve o prazer de ir ao Carovi na quarta-feira e 

ver a chegada da cadeira. Cita que tinha um companheiro que queria soltar foguete. Diz que deve ter 

ocorrido algum desencontro que a cadeira não foi, como acontecia no passado. Sobre as quarenta 

casinhas, diz imaginar se fosse ano passado que isso tivesse ocorrido. Diz acreditar que deve ser 

algum trâmite burocrático, e não critica, pois deve haver problemas que não é Meneghini, nem A, B ou 

C que irão resolver. Se fosse no passado, era o Froner e pronto. Diz que queria ter vindo na janta do 

CTG, mas por problemas na família não pode, assim como não pode vir no baile do grupo 

Conquistando Amigos, do colega Alacir. Diz que o CTG, no nosso mundo conturbado, é uma 

referência para os jovens e as famílias. Diz ao secretário Jaques Freitas Garcia, que uma vez tiraram 

uma foto de uma ponte entre Santiago e Carovi, com um buraco bem menor que o que está agora e 

que é só o secretário levar brita e massa e faz em cima da ponte mesmo. Diz que é do lado de 

Santiago, mas em uma hora resolve o problema. Peque que sejam arrumadas as estradas do Rincão 

dos Ávila, pois ficaram quatro anos parado e agora tem seu Hélio trabalhando aqui e a estrada precisa 

de umas cargas de pedras e abrir a sarjeta. Finalizando diz ao colega Miguel, sobre a Emater, que faz 

anos que entendem que não é filantrópica, e qualquer pessoa precisa saber a importância da entidade 

para o progresso do município. Se tiver que fazer um documento ou um movimento aqui da câmara, 

será parceiro. Infelizmente diz que cabeça de juiz não se sabe o que tem, e ela já cassou a filantropia. 

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

senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Parabeniza mais um empreendimento na 

cidade, a Mecânica JV, do senhor Rodrigo Bohn, e que está à disposição da comunidade. Pede que 
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seja arrumada a estrada do CTG, descendo do seu Valmir Bender até a Fazenda da Taipa, pois até 

os motoqueiros reclamam. Lamenta que o colega Ibanez sempre frisa que o governo passado deixou 

voltar emenda de cem mil reais, então quer saber por quer o colega não pegou três mil reais e foi a 

Brasília buscar, sobrava noventa e sete mil reais para investir na saúde que está faltando para 

remédios e exames. Diz que tem exames agendados para fevereiro e poderia servir para adiantar. 

Parabeniza a colega Regina pela patronagem do CTG, bom trabalho, e diz ser companheira. Fica feliz 

que a colega disse que em janeiro teremos transporte do interior à cidade, e outros gestores tentaram 

e não houve interesse, pois não teriam lucro, mas a prefeitura ajudando deverá ter interessados. Diz 

que o comércio sente prejuízo, pois os aposentados vão a Santiago receber e gastam lá. Deixa seus 

sentimentos ao funcionário Pires e família pelo falecimento de seu genitor, em Santo Ângelo. Diz ter 

recebido convite da professora Elisandra Ceolin e de duas alunas, para festa de formatura da escola 

Roseli Correa, no ginásio de esportes, dia 06 de dezembro. Eles desde já agradecem a participação 

de todos. Sobre a saúde ressalta que tem exames agendados para janeiro e fevereiro, e tomara Deus 

que o prefeito e o vice não ouçam os conselhos do colega Ibanez de parar as ambulâncias de Capão 

do Cipó a Porto Alegre. Ressalta que o colega disse que alguém tem que tomar uma atitude. Acha 

que o povo necessita e que os ricos usem com bom senso e não usem a saúde. Diz que quanto ao 

‘gato de luz’ irá falar na próxima semana, pois foi um equívoco. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz ao seu colega Ibanez que irá falar da 

patrola que o mesmo disse que estava um ano parada. Fala a ele que também era vereador e tinha 

que ter ajudado a cobrar, só que os tratores ficaram dois anos parados e diz que nunca viu o mesmo 

ter reclamado e tinha que ter ajudado a cobrar também. No Rincão dos Palharines, quando era o 

Froner, fala que o seu colega cobrava toda a semana sobre a associação. Diz que foi deixado no 

orçamento novamente e não viu seu colega cobrar nenhuma vez os sessenta mil. Diz ser crítico 

algumas vezes, mas tem que haver o bom senso. Sobre as casinhas falou com o prefeito e ele disse 

que a Caixa não repassou o dinheiro para a Crehnor. Sobre a ‘patrolinha’, diz que se a mesma tivesse 

ficada parada lá no Ardi e tivesse criado eucalipto embaixo, teria sido muito melhor, pois sobrava 

dinheiro para a saúde, os dois tratores que estavam parados não precisavam ficar e para outras 

coisas também, pois fala que são setenta e cinco mil. Ressalta então que tem coisas que até mesmo 

o Anselmo sabe que era melhor não ter feito, pois daí sobra para outras coisas melhores. Sempre diz 

que cobrar, tem que cobrar, mas tem coisas que cobram que não é a realidade, que só quem trabalha 

dentro de uma secretaria sabe como funciona. Diz ao seu colega que cobre também os tratores que 

estão parados, pois os produtores também precisam plantar. Tem certeza que se o secretário Jaques 

tivesse hoje setenta e cinco mil reais na mão não parava nada e fazia todas as estradas. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: 

Também deixa seu apoio a Emater e pede desculpa a mesma e também a comunidade por não poder 

participar junto com eles na Audiência Pública em Porto Alegre, sendo que recebeu convite dos 

mesmos. Também pede desculpa ao Serginho, pois não pode participar do programa do mesmo, mas 

diz que haverá outras oportunidades e também pede desculpa a sua colega Regina, pois não pode se 

fazer presente na janta da nova patronagem, mas parabeniza ela e sabe que a mesma irá fazer um 
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bom trabalho juntamente com toda a patronagem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Sobre os venenos na área urbana diz que as 

pessoas que caminham praticamente tomam um banho de veneno, pois está trafegando praticamente 

dentro de uma lavoura. Então juntamente com o Executivo e Secretaria do Meio Ambiente acha que 

se deve achar um jeito, pedir para que o pessoal que passe veneno para cuidar mais. Diz que se 

veem muitas casas, mas se encontra as lavouras no meio da cidade, que no seu ver diz achar que até 

não poderia e pela legislação não pode. Também de autoria da Mesa Diretora, parabeniza a iniciativa 

que tiveram e, principalmente, iniciativa do Presidente Ibanez, de fazer uma Sessão Solene para 

entrega de diplomas beneméritos à imprensa, no caso a Rádio Cipoense dos quais prestam um 

serviço muito valioso na comunidade que é transmitir atos Solenes, a Câmara de Vereadores e 

também o programa do Serginho. Ressalta que isso é muito importante. Cobrança existe e sempre irá 

ter, mas diz que é porque estão no governo e estão fazendo um bom trabalho. Sobre a cadeira do 

dentista, diz que foi trocado a tarja dela, foi comprada uma cadeira boa, mas colocaram uma tarja de 

uma cadeira ruim. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, 

Líder de Partido, PP: Fala ao seu colega Jairo que sobre o veneno é simples, não sabe quem são os 

proprietários dessas áreas, mas que os mesmos têm que tratar a sua plantação. Coloca que lá em 

São Miguel das Missões, o Pedro Evelin tinha um pulverizador e adaptou uma saia ao redor dos bicos 

quando ia passar ao redor das cidades, uma coisa simples. Ressalta então se um de todos esses 

produtores fizer essa saia, termina o problema. Sobre dessecar diz que havia uma polêmica sobre 

isso, mas que nós temos o nosso calçamento e temos que tem dessecar para deixar limpa a cidade. 

Ressalta que a sua bancada não irá denunciar e tem mais que passar secante aonde precisar para 

assim deixar a cidade limpa. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Sobre a patrulha agrícola que o secretário pediu 

para comentar, coloca que dentro de dez dias o pessoal que está inscrito na secretaria terá o serviço 

feito. Ao colega Diego que falou que o mesmo estava fazendo politicagem, diz novamente que o 

mesmo estava fazendo politica e explica, diz não saber se faltou boa vontade ou inteligência do seu 

colega, pois diz que ele não teve a capacidade de ir à Secretaria de Agricultura e perguntar o que 

estava acontecendo e fala mais uma vez o que estava acontecendo. Diz que na sexta-feira a médica 

veterinária, Márcia, esteve na inspetoria em Santiago e não tinha folha de GTA, na segunda-feira diz 

que já havia um pouco de GTA aqui, pois o secretário Pinheiro veio de meio-dia e passou pegar, na 

terça-feira diz que esteve lá na inspetoria e também não tinha e foi vim parece que quarta-feira. 

Ressalta que não precisa ir ninguém pegar GTA, pois diz que possuem gente na secretária para 

pegar. Diz que até seu colega Alcir passou pegar, mas não precisa. Diz ao seu colega Diego que acha 

engraçado o mesmo dizer que não fez nada por Capão do Cipó, mas diz a ele que faz dez anos que 

está aqui, tem seu vínculo empregatício com o município e também acha engraçado que fez mais voto 

do que seu colega. Então não sabe o que o seu colega fez por Capão do Cipó. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SDD: 

Acha que houve um equívoco da sua colega vereadora, pois diz que não falou da ambulância da 

forma, talvez, que sua colega Marilene tenha interpretado. Diz ter falado que carro que tem que estar 
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a serviço da comunidade quando tem uma necessidade extrema e diz que tem gente que deixa em 

frente ao Posto de Saúde. Diz que a sua colega sabe disso, pois não é demagoga, deixam uma 350 e 

pegam uma unidade da saúde para usar. Diz achar que isso não é viável, acha que tem gente que 

precisa e guarda o carro em casa e pega o da saúde. Acha que a saúde tem ser usada para quem 

precisa. Diz se lembrar de que no passado carro público se fazia farra, saía daqui e ia namorar com 

carro público em Santa Maria. Ressalta que não havia nenhum vereador aqui com a coragem de 

chegar e cobrar as farras que faziam com os carros públicos. Sobre as farras com as diárias, diz a sua 

colega Marilene, novamente, que tem um secretário hoje em Brasília e já fez os pedidos a ele. 

Questiona então se adianta acompanhar o mesmo e gastar três mil de diárias, como diz que a mesma 

fez juntamente como outros colegas, fizeram farras em Brasília gastando o dinheiro da Câmara. Sua 

colega Marilene tenta lhe interromper, mas diz à mesma que não pode falar somente semana 

que vem. Ressalta que a sua colega também não trouxe nada de Brasília, nenhum centavo. Diz então 

achar melhor devolver dinheiro aqui e diz que alguns têm mágoa, pois irá devolver mais de duzentos 

mil reais. Mas diz que aqui se fez farra com diária e não irão fazer enquanto estiver como Presidente. 

Ressalta que já colocou cinquenta mil para saúde e a hora que quiserem, diz que libera. Diz não ter 

passado o seu tempo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, 

Líder de Governo, PMDB: A vereadora Ana, esqueceu de colocar que dia oito tem festa no 

assentamento Nova Esperança a partir das 09hr00min e no assentamento Sepé Tiaraju também tem 

festa a partir das 09hr00min, está todo mundo convidado. Agradece ao Paulinho Nascimento 

juntamente com toda sua patronagem, que lhe passaram o CTG e agradece a todos que cofiaram 

nela e também a toda sua patronagem. Diz que irão batalhar pelo CTG, que é vereadora, mas que lá 

dentro não haverá política. Parabeniza o grupo da 2ª Idade Conquistando Amigos pelo belíssimo baile 

e pode contar com sua pessoa. Diz ao seus colegas a respeito da cadeira do Carovi, que não é só 

porque os mesmos disseram e no outro dia foram atender, diz que a mesma já estava a caminho e 

não se importa com o que seus colegas pensam, pois diz que tudo que vier desta Câmara, de 

qualquer vereador, e que for para o bem de Capão do Cipó, tem certeza que o Meneghini e o 

Anselmo irão cumprir na hora, não importa partido. Diz que se os seus colegas tivessem ouvido a sua 

bancada, com certeza eram eles que estavam no poder hoje. Diz ao seu colega Miguel para que não 

se preocupe com os comentários que falam que ele não mora aqui, pois se alguém tem algo contra o 

mesmo vai à Justiça Eleitoral e o denuncia lá. Sobre o ônibus diz que a sua colega está 

completamente equivocada, pois diz que não falou que em janeiro começa o transporte do ônibus 

urbano no município e sim a partir de janeiro começa o processo de licitação, sendo que devem seguir 

uma lei que, infelizmente, existe e, às vezes, atrapalha. Diz à sua colega que no ano que vem pode 

lhe cobrar, que em 2014 irão ter que colocar esse ônibus nas estradas para fazer o transporte urbano. 

Sobre o medicamento que está faltando no posto e sobre a ambulância que o seu colega Ibanez 

falou, diz que ambulância é para urgência e emergência e os carros da saúde diz que é favor de 

continuar levando o pessoal em Santa Maria ou Porto Alegre quando necessário. Ressalta que cada 

caso é um caso e se precisa analisar. Coloca que foi secretária da saúde e cansou de chegar às 

casas e estar lá o carro na garagem. Como seu colega Alacir falou às vezes as pessoas estacionam o 
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carro em frente ao posto e usam o da saúde. Diz que não é contra que as pessoas que geram ICM, 

geram produção, sejam atendidas, mas diz que a prioridade é para quem mais necessita. Fala que a 

saúde continua dando o atendimento e os medicamentos que estão faltando diz que irão ver se é do 

básico, pois diz que o básico não pode faltar, mas também diz que pode ser um que não está nos 

básicos e a prefeitura quem sabe ano que vem irá dar um jeito de comprar isso. Agradece e devolve a 

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

correspondências recebidas: CONVITE, da Escola Roseli Correa da Silva, para formatura da 8ª série 

do Ensino Fundamental, a ser realizada às 20h30min do dia 06 de dezembro de 2013, no Ginásio 

Municipal. OF.207/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 078/2013. PROJETO DE 

LEI 078/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial no orçamento do exercício de 2013”. INDICAÇÃO 049/2013, do vereador Jairo Charão, ao 

prefeito municipal. PROJETO DE RESOLUÇÃO 006/2013, da Mesa Executiva, que “Dispõe sobre a 

realização de Sessão Solene para entrega de Diplomas Beneméritos à imprensa local e dá outras 

providências”. PROJETO DE RESOLUÇÃO 007/2013, da Mesa Executiva, que “Dispõe sobre a 

alteração das datas das Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores dos dias 24 e 31 de dezembro 

de 2013 e dá outras providências”. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, 

que será dia 10/12/2013, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor 

Presidente declara encerrado 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, 03 de dezembro de 2013. 

 

 


