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ATA N° 51 / 2013 (Ordinária) 

Aos 30 (trinta) 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 49/2013, da Sessão Ordinária do dia 23/12/2013, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 50/2013, 

da Sessão Solene do dia 30/12/2013. Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o 

uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Coloca que na parte da manhã 

tivemos a Sessão Solene e em nome do senhor Roberto, do Leandro, do Lucídio e Serginho, deixa 

um agradecimento pelos mesmos tomarem “peito” para que hoje, graças a Deus, tenhamos uma rádio 

no município, que é um orgulho para todos. Deseja a todo o povo cipoense e aos seus colegas 

vereadores um feliz ano novo com muita paz, saúde e amizade. Pede ao secretário Jaques que 

arrume a estrada que vai do Carovi, que passa pela Alice Cardinal e vai até a RS 377, pois a mesma 

está em péssimas condições. Coloca que na última sexta-feira esteve visitando o Rincão dos Palharini 

e também nos Mamoneiro onde ouviu queixas sobre a nossa água, pois diz que ontem fechou dez 

dias que já estão sem água. Ressalta que a bomba era para ter chegado na última segunda-feira e 

até agora nada. Pede para que o nosso Executivo, prefeito e secretário tomem peito disso, pois diz 

que isso não pode acontecer. Fala que foi levado um pouco de água, mas que algumas pessoas 

ficaram sem. Coloca que no governo passado eram muito criticados, mas nunca passaram quatros 

dias sem água. Ressalta que isso não é comparação e sim a realidade. E fala a quem achar que isso 

não é verdade, que desça no Rincão dos Palharini e vá de casa em casa e veja.  Diz que o governo 

que ia ajudar, que ia fazer mudanças, na verdade, até hoje, não está acontecendo nada. Diz ainda 

que o seu Altair está limpando o poço que fazia anos que está sem usar água e teve que limpar para 

continuar tendo água. Ressalta que isso é uma vergonha, pois nós temos um recurso de mais de dois 

milhões para a água. Fala ainda que o eletricista está de férias, mas fala para contratar outro durante 

esse tempo. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SDD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Fala ao 

Jones Diniz que nos devemos muito a ele, pelo trabalho que realiza no nosso município. Ouvindo as 

falas do seu colega Diego, diz que tem coisas que, realmente, têm que ser solucionadas. Diz que no 

passado nós, também, ficávamos sem água, ficávamos sem saúde, pois quando vinha um feriado 

fechavam o posto. E quem, realmente, sofre com isso é o povo. Diz saber o que é receber um 
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orçamento do ano passado e a pessoa ter que enxugar esse orçamento para poder virar o próximo 

ano. Fala ainda que, muitas vezes, nós queremos fazer as coisas, mas não podemos, pois não 

deixaram orçamento. Tem certeza que irão comprar bombas para deixar de reserva para atender a 

esse tipo de necessidade. Lamenta muito essa falta de água, pois é uma coisa delicada que se 

estendeu e que a AES Sul demorou a vir. Agradece ao Miguel, a Ana, ao Jaques, ao Jairo e a Regina, 

pois se esteve aqui representando esse Poder Legislativo foi porque teve o voto dos seus colegas e 

diz aos mesmos que irá retribuir da mesma forma. Pede para que Deus ilumine esse Poder Legislativo 

para que o futuro presidente faça o melhor para o povo, o melhor para Capão do Cipó. Ressalta que 

confia nos mesmos, pela dedicação, pela humildade, pelo trabalho e pela seriedade. Fala ainda que 

quando se pega um Poder Legislativo, que se tem um orçamento de quase um milhão de reais, tem 

uma responsabilidade imensa de fazer tudo sério, com transparência e com o melhor para o seu 

município.  Deseja a todos seus colegas vereadores um Feliz Ano Novo, com muita paz, saúde, 

prosperidade e solidariedade. 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 quatro 

minutos, pois cedeu um minuto a vereadora Regina Weidmann. Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza a rádio Cipoense e também a rádio 

Santiago que sempre nos eventos importantes do nosso município se faz presente. Parabeniza o 

Jones Diniz que, além de ser um radialista, é um amigo particular. Diz que a Sessão Solene do dia de 

hoje foi um sucesso e que o Serginho foi merecido o diploma, a rádio Cipoense também fez por 

merecer esse diploma, pois já se faz três anos de existência da mesma. Agradece pelo ano de 2013, 

que todos os cipoenses ouviram a Câmara de Vereadores em seus lares e, também, deseja a todos 

os munícipes um feliz 2014, com muita saúde, paz e prosperidade. Falando em água, diz ser um 

problema sério que atravessamos nos últimos dias, pois ficar dois ou três dias sem água, com esse 

calor, é terrível. Agora diz que falta de competência, de trabalho do nosso DEMAC, da administração, 

não foi, pois viu todos empenhados. Diz querer encaminhar indicação ao Executivo para que se 

providencie outra audiência pública com a empresa fornecedora de energia elétrica do município. Diz 

que precisamos de uma solução o quanto antes, pois não podemos deixar a produção cair, nem 

exterminar com os pivôs que é uma necessidade para a produção do município.  Assim como está 

queimando as bombas de água, diz que com isso, também, está queimando os freezers, 

eletrodomésticos nas casas, e é um problema que tem que ter solução o mais rápido possível. 

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 Jones, que tanto ao movimento 

de emancipação, quanto o ensino médio dava problema, o ex-prefeito Serafim corria para a rádio. Diz 

que, depois, aprendeu com ele fazer isso, pois as pessoas sempre diziam: “Ouvi na rádio”. Sobre a 

manhã de hoje, quando se faz a escolha, diz que o presidente foi muito feliz na escolha para dar os 

certificados para os fundadores da rádio e diz que, também, tem outras pessoas merecedoras desse 

titulo, que muito fizeram para o município. Diz a todos que considera 2013 um ano bom, tivemos 

tragédias regionais como o caso da Boate Kiss, mas também safras boas, tivemos conquistas boas, 

também tivemos discussões  nesta Casa. Ressalta que este é o espaço que têm para externar as 
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opiniões. Fala que a bancada do Partido Progressista estará sempre atenta para as ações do 

Executivo, não no sentido de criticar e sim fiscalizar. Diz que, às vezes, tem gente que não gosta das 

suas ações, não gosta que apontem os erros e gostam apenas de elogios. Coloca que hoje de manhã 

o prefeito foi muito feliz quando dividiu o sucesso do primeiro ano do mandato dele com a Câmara de 

Vereadores, pois diz que os vereadores do Partido Progressista não precisariam, mas sempre 

colocaram até o próprio nome do partido, pois PP quer dizer primeira as pessoas. Diz que entendem 

isso, primeiro as pessoas de Capão do Cipó, esse foi o objetivo e continuará sendo. Deseja a todos 

cipoenses, colegas vereadores, que 2014 seja um ano rico, seja um ano bom, que todos tenhamos 

saúde para enfrentar as dificuldades. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Pede que sejam colocadas pedras na estrada que sai do asfalto até a residência da dona Nair e 

do seu Neves e que, também, no Entre Rios lhe colocaram que as estradas estão em péssimas 

condições. Sobre água, diz que está sendo um problema mesmo, pois os poços de água têm, mas o 

que está, realmente, faltando são as bombas e diz achar que o secretário esteja providenciando. 

Como disse seu colega Diego, o dinheiro existe já está na conta e, de repente, deveriam contratar 

outro eletricista durante o verão, pois o consumo é maior e, talvez, as bombas estejam queimando por 

serem tocadas 24h por dia. Acha então que a água é o que o povo mais está reclamando no 

momento. Deseja votos de pesar a família do senhor Reinoldo Dias que faleceu no último dia 27 e, 

também, aos familiares da senhora Elenir Nascimento, falecida essa semana. Deseja a todos os seus 

colegas vereadores e munícipes um ano cheio de paz, que 2014 chegue com muita saúde e diz que 

devemos agradecer a Deus pelo 2013, que estamos chegando ao final do ano com saúde. Fala que 

devemos rezar e pedir a Deus por aquelas pessoas que já partiram, dar conforto aos seus familiares. 

Fala ao seu Geraldo que o caminhão logo está chegando e, se Deus quiser, hoje o projeto vai à 

votação e se depender da sua bancada estão aqui para ajudar o município. Diz que estão aqui para 

ajudar o povo, isso é promessa e vão cumprir.  Parabeniza a rádio, por tudo o que estão divulgando e 

espera que continuem divulgando aquilo que é bom, independente de partido e que em 2014 mais 

pessoas sejam convidadas a participar dos programas da rádio. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Coloca que, muitas vezes, essa tribuna é usada, 

principalmente, por parte da oposição, para críticas, e diz estar certo isso, pois se cresce com as 

críticas. Diz que o que se faz de bom, muitas vezes, acabam não dizendo, pois até mesmo, 

particularmente, parte do princípio de trabalhar e assim as coisas vêm aparecendo ao natural. Mas diz 

que a partir do momento que a crítica começa a vir em demasia, a mesma passa a ser uma verdade e 

o que se faz acaba não aparecendo. Diz se sentir na obrigação de fazer um breve relato com relação 

à Secretaria da Agricultura, durante esse ano, onde cita que foram feitas duzentas e setenta horas de 

silagem, foram distribuído três mil e quinhentas toneladas de calcário, foram feitos mais de nove mil 

fardos de feno, forma encaminhados, juntamente com a Emater, vinte e sete projetos de micro açudes 

onde dois já estão concluídos, foram plantadas em torno de trezentos e cinquenta hectare de milho 

para pequena propriedade, foram feitas três mil horas de grade aradora e grade niveladora, foram 
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distribuídos doze toneladas de aveia, de um programa municipal de forrageiras de verão, foram 

distribuídos quinhentos e quarenta e duas dose de sêmem de gado de corte e de leite e foram feitas 

em torno de trezentas inseminações, através da secretaria. Diz que isso irá refletir daqui a uns anos 

no aumento da produtividade de leite. Se sente na obrigação de dizer, que em relação aos trabalhos, 

se existem falhas querem corrigir, mas as intenções foram sempre das melhores possíveis. Ressalta 

que a Secretaria da Agricultura e a administração municipal estão empenhadas em fortalecer as 

pequenas propriedades. Com relação à água diz que foi informado que já está funcionando a água no 

Rincão dos Palharini e nos Mamoneiros. Sabem que na administração anterior a falta de água 

também acontecia. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com sete minutos, pois o vereador Jairo 

Charão e a vereadora Ana Maria Lourenço lhe cederam um minuto de seu tempo regimental, 

cada. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Como havia prometido irá 

fazer um relatório de cada secretaria, irá ficar faltando algumas secretarias, mas início de fevereiro irá 

falar, também. Começa pela Secretaria da Saúde que no começo do ano era a Marli a secretária, 

onde foram comprados lençóis e edredons, foram consertados os carros, foi feito o projeto da 

ambulância e da van, que já estão aqui, foi encaminhada cirurgias para Cruz Alta, que estavam 

atrasadas, foi adquirido móveis para o posto de saúde, a farmacêutica de 20h passou para 40h, 

estavam dando atendimento médico no Passo do Tibúrcio, foi feito um projeto com pedidos para 

melhoria do posto de saúde, foi aderido ao programa Provab onde contrataram a Drª. Rochele, foram 

feitos os projetos na época da dona Marli, e chegaram agora no comando da Adriana, para as 

identificações das placas dentro dos posto, foi retornado as verbas do ESF, foi feito convênio com o 

Dr. Eurique para cirurgias e exames para o Hospital de Santiago, renovaram todos os contratos que 

estavam vencidos, foram contratados mais médicos o Dr. Ronei 10h e o Dr. Gustavo 40h, que é do 

ESF, foi dado novamente andamento ao atendimento do médico no Carovi, com pediatra, foi 

comprado um carro Fiesta, foram feitas todas as ressonâncias que estavam atrasadas, também foi 

incluído o PIM no Pemaq, Diz que a parte que a secretária Adriana lhe passou sobre os exames onde 

são feitas, na média, oito ressonâncias por mês, sete tomografias por mês, mamografia foram 

realizadas cento e cinco, depois mais noventa e nove e mais cento e sessenta e cinco desde janeiro 

até dezembro, consultas e exames, de média e alta complexidade, pelo consórcio, mais ou menos, 

quarenta e cinco por mês, as próteses dentárias que foi uma grande conquista, mais ou menos, 

sessenta e três  já foram entregues e tem outras noventas sendo encaminhadas. Por esse motivo 

parabeniza a secretária Marli que assumiu a secretaria e logo após a secretária Adriana deu 

continuidade. Diz que ainda a Secretaria da Saúde não está como a gente quer, mas está bem melhor 

que estava e deseja que em 2014 trabalhem mais ainda. Sobre o relatório do secretário Jaques, da 

Secretaria de Obras, onde o mesmo assumiu a secretaria no dia 02/01/2013 e pegaram os 

maquinários todos sucateados, foi mandado arrumar um pouco e logo estragava, foram consertadas 

as três motos niveladoras, foi colocado o caminhão e a retro funcionar, foi conseguida uma moto 

niveladora nova do governo federal pelo PAC2, foram arrumadas as estradas, no mínimo, duas vezes 

esse ano. Mas, diz saber que tem algumas que estão precisando ser arrumadas novamente, foi 
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colocados mais ou menos mil e quinhentas cargas de cascalho nas estradas, foi colocado terra no 

campo de futebol e foi feito em torno de trinta bueiros no município. Sobre o relatório da Secretaria de 

Assistência Social onde foi feito a conclusão dos projetos do PNHU, Programa Nacional de Habitação 

Urbana, foi feito o acompanhamento social do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, foi feito 

a campanha do agasalho onde foram arrecadadas em torno de cinco mil peças de roupas, essas 

recebidas do Grupo Batista, do Sr. Ricardo, Defesa Civil e comunidade em geral, a loja de agasalho 

atende o público todas as quartas-feiras, foram atendidas a denúncias de maus tratos a idosos e 

abandono, assim como encaminhamentos a idosos ao lar assistencial Santa Isabel em Santiago, 

participação na organização das festividades do município, foi dado início ao projeto Programa 

Nacional de Habitação Rural onde estão inscritas trinta e duas famílias, gestão do Índice de Gestão 

Descentralizada e adesão ao Fundo Estadual de Assistência Social, atendimento diário ao Conselho 

Tutelar, oficinas com banda marcial, muay thai, música, grupo de danças, informática, foram feitos 

novos cadastros da Bolsa Família, mais ou menos setenta, benefícios eventuais, cestas básicas foram 

duzentos e trinta e seis, auxilio funeral foram oito, foram atendidos quatorze moradias com doações 

de materiais, estão sendo construídas duas casas com recurso próprio, Cursos de Geração de Renda 

foram vinte e quatro cursos, grupos de convivência foram cinquenta grupos, em quinze localidades. 

Também participou e ajudou na Festa de Páscoa, Festa Julina do PIM, Festa Dia dos Avós, Desfile 20 

de Setembro, Outubro Rosa, Festa das Crianças. Agradece a todos os secretários pelo relatório, e diz 

estar contente, mas não está satisfeita com o trabalho dos mesmos, e que em 2014 irão trabalhar 

melhor. Diz não estar satisfeita com o seu próprio trabalho e em 2014 a administração tem que 

trabalhar mais, o seu João, o Jaques, os noves vereadores. Diz terem trabalhado para chegar aonde 

chegaram. então em 2014 temos que trabalhar melhor que 2013 e em 2015 melhor que 2014. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Deseja a todo o povo cipoense um Feliz Ano 

Novo e aos agricultores pede para que chova, pois chovendo sabe-se que a agricultura vai bem. 

Ressalta que o ano foi muito bom, colheram trigo, colheram soja e que 2014 venha, também, com 

bastante chuva. Coloca que escutou uma reportagem, essa semana, onde em Santo Cristo tem uma 

máquina que mata erva daninha através do choque elétrico. Fala que tem sete máquinas em todo o 

país, e no Rio Grande do Sul é a única, é uma tecnologia que está chegando e não sabemos até que 

ponto vai funcionar. Diz que estão usando muito na área urbana da cidade, pois não dá para dissecar. 

Acha que deveriam visitar aquele município para dar uma olhada. Sobre a sessão solene, que 

aconteceu pela parte da manhã, diz que a mesma estava muito boa, com a participação do presidente 

da Assembleia Legislativa. Acha que Capão do Cipó está de parabéns, pois sempre que convoca os 

deputados eles vêm e vêm para ajudar o município. Diz à administração que pode contar com ele e 

com a sua bancada também, pois são parceiros. Sobre as críticas, diz que se fossem fazer o que 

faziam no passado, mas diz que são parceiros e só criticam o que está errado. Diz que não irá criticar 

o pessoal da água, pois sabe que os mesmos trabalham, só que as bombas queimam e a 

comunidade liga. Diz que a função do vereador é colocar. Deseja aos seus colegas vereadores e 

comunidade cipoense um Feliz Ano Novo, farto de chuva para ajudar os produtores. Agradece e 
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devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): A vereadora 

fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto a vereadora Regina Weidmann. Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Inicia pedindo votos de pesar a família do senhor 

Reinoldo. Em nome da Chica faz um agradecimento a todos os seus colegas, onde a mesma mandou 

um Feliz Ano Novo a todos que estiveram junto à família da mesma durante aquele momento de dor, 

que foi o dia que perdemos o companheiro Odir. Sobre o projeto que está indo à votação hoje 

agradece o prefeito, a administração, ao Érico que se empenhou em colocar o projeto em ordem, 

onde para a cooperativa a doação deste caminhão será de grande importância. Ressalta que foi uma 

grande luta para montar e seguir com esta cooperativa, pois toda a conquista vem através de uma luta 

e tem que haver perseverança, e na pessoa do Geraldo e demais membros viram a perseverança 

para a fundação desta cooperativa. Coloca que através da cooperativa o povo está sendo beneficiado 

com calcário, recuperação de solo, adubo orgânico, resfriadores, tudo pelo MDS com 50% de 

desconto, e três anos de carência para começar a pagar. Agradece muito a fala da sua colega 

Marilene por apoiar o projeto e dizer que são companheiros. Diz não duvidar disso. Novamente 

ressalta o agradecimento a administração por fazer essa doação. Agradece e devolve a palavra à 

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

política pauta suas ações sempre em uma política pública e eficiente. Pensa que tem que se usar de 

um cargo público para dar uma resposta à comunidade e a mesma está aqui para julgar e saber como 

anda as coisas. Diz ter dois dados: o primeiro uma coisa que avançou no Capão do Cipó é termos 

médicos durante os finais de semana, segundo dado de recurso passado do governo estadual para o 

município: ano de 2011 cento e dezessete mil reais e ano de 2012 cento e oitenta mil reais, agora no 

ano de 2013 quatrocentos e trinta e um mil reais. Diz que esse dinheiro não veio à toa para o 

município e esse tipo de situação é importante que a comunidade saiba para avaliar o trabalho. 

Ressalta que na vinda destes quatrocentos e um mil reais agradece ao empenho do Fabinho, através 

do deputado Ciro Simoni. Com relação ao projeto do caminhão, diz ser favorável, pois pensa e 

entende que o mesmo cumpriu um papel importante dentro do município, é uma peça importante 

dentro da cooperativa do assentamento e, através da mesma, várias coisas vieram para o município e 

poderão vir. Deseja a todos seus colegas e comunidade cipoense um Feliz Ano Novo. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa.  O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SDD: Coloca que esses 

dias vieram lhe fazer um comentário, agradecendo a secretária da saúde a respeito da traumatologia. 

Diz ser muito bom e alguém tem que levar os méritos, mas tem que ser reconhecido o empenho do 

Renato, junto ao deputado Pedro Westphalen. para conseguir a traumatologia para o município. Deixa 

um agradecimento ao Renato Souza, manda um abraço a ele e que o mesmo está recebendo a 

homenagem da rádio, e em nome dele todos os locutores, também. Diz ao Geraldo que, se votar, seu 

voto será favorável para doar o caminhão para a cooperativa, mas, provavelmente, não chegará para 

ele dar o voto. Deixa seus votos de pesar a família da dona Lenir e também aos familiares do seu 

Reinoldo. Deseja a todos, mais uma vez, um Feliz Ano Novo, com muita saúde e que 2014 seja 

repleto de felicidade a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 
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trabalhos da Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Só para concluir 

sua fala de antes, diz que quer mais de toda a administração em todos os setores. Diz ao povo 

cipoense que se tem problema, se está faltando água, que devem pegar e ligar para o prefeito, para o 

vice-prefeito, para a prefeitura e para os vereadores, pois estão aqui sendo pagos pelo povo e têm a 

obrigação de resolver os problemas do município. Sobre a água diz ter falado agora com o seu Luiz, 

que faz parte do DEMAC, e ele lhe passou que nos Mamoneiros acabaram agora e no Rincão dos 

Palharini, também, já está tudo pronto. Esse problema da água diz que já estão martelando faz tempo, 

já foi licitando para comprar as bombas e fala que, agora, em 2014 querem ver se terminam com esse 

problema que já vem se arrastando há anos. Diz ficar contente com o seu colega Diego que, das 

outras vezes, não via o mesmo falar que faltava água, mas hoje diz que ele está no seu time e está 

ajudando a fiscalizar. Ressalta que quanto mais pessoas trabalharem unidas pelo município irão 

assim conseguir tornar o mesmo um lugar melhor para se viver. E isso diz que depende, muitas 

vezes, dos políticos desta Casa, e como o deputado Pedro falou, muitas vezes, têm que largar seus 

afazeres para vir aqui e se dedicar para o município. Agradece por esse ano trabalhar junto com os 

seus colegas, agradece a sua administração, pede desculpas ao povo cipoense se disse algo que o 

povo não gostou, e se coloca a disposição para 2014 continuarem trabalhando para fazer uma 

administração cada vez melhor. Deseja a todos os seus colegas e comunidade cipoense um feliz 

2014. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: 

Coloca que o Geraldo já havia lhe procurado e haviam se comprometido com ele que iriam votar a 

favor do projeto, e irão votar. Diz que, algumas vezes, os secretários são criticados, só que os 

mesmos têm uma dotação orçamentária para trabalhar ali dentro, e dentro daquilo ele irá trabalhar e 

fora disso ninguém faz milagre. Pede que 2014 dê tudo certo. Diz ao seu colega Miguel que quando 

se consegue dinheiro diz que cada ano irá aumentar as verbas, só que nos quatros que passou não 

falavam que vinha verba de deputado nenhum, esqueceram de Capão do Cipó e agora começaram a 

aparecer. Torce para que venham e continuem trazendo verba para o município. Ressalta que o Luiz 

Carlos Heinze nunca se esqueceu de nós, e é só nós colocarmos os quatrocentos e um mil reais o 

mesmo já trouxe umas quatro vezes mais que isso para o município. Diz que devem cobrar os 

deputados, não só para os anos eleitorais virem em Capão do Cipó, e, sim, durante os quatros anos, 

pois todo o dinheiro que entra é dinheiro extra dentro das secretarias. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Em nome do senhor 

José Oribe, da Sepé Tiarajú e em nome do senhor José, do assentamento Nova Esperança, agradece 

a administração, principalmente a Secretaria da Agricultura, também o empenho da Emater, pelo 

projeto que se havia perdido e foi recuperado, onde agora estão lá os dois açudes.  Diz ao seu colega 

Jairo que deveria fazer uma audiência pública nesta Casa, mais ampla, com a AES Sul. Sabe que já 

foram feitas outras, mas que no decorrer deste novo ano seja feita outra para que os mesmos fiquem 

mais a par da situação das quedas de luz que está ocorrendo no município. Deixa um Feliz Ano Novo 

a todos os seus colegas, a toda a comunidade cipoense, a todos os seus companheiros de luta, 

deseja a eles que esse ano seja cheio de paz, muita alegria, muita saúde, que é o que nós 

precisamos e que em 2014 estejamos recebendo essas emendas, esses projetos. Agradece e 
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devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Pede ao 

secretário de Obras que seja feita uma limpeza na localidade do Carovi, pois está precisando. Só para 

não deixar sem resposta, diz ao seu colega Miguel que há dois tipos de críticas, tem a crítica que 

constrói e tem a crítica destrutiva. Então, diz que nos quatro anos que passaram levaram aquela 

crítica destrutiva, até de votar contra projetos, um exemplo era a compra de um carro para a 

Secretaria de Agricultura e não foram a favor.  Diz que essa é diferença e que se precisarem criticar, 

particularmente, não irá criticar aqui nesta Tribuna, irá ligar para o Alcides ou para o Anselmo. 

Ressalta que a sua bancada tem uma relação extremamente boa com o prefeito e que se esse tipo de 

crítica feriu alguém, diz que cabe aos mesmos pedir desculpa, mas que procuraram fazer e andar com 

a transparência. Fala ainda que não rejeitaram nenhum projeto, todos que entraram nesta Casa 

votaram. Como líder de bancada coloca que o partido está convidando o prefeito para dia 25 vir 

prestigiar o evento do Partido Progressista e diz que este mesmo partido está com ele e não vai o 

deixar mal. Diz que a crítica que fazem é uma crítica construtiva. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Parabeniza o presidente pela 

sua gestão onde está devolvendo duzentos e cinquenta e seis mil reais para os cofres públicos do 

município. Ressalta que isso foi à economia da Câmara de Vereadores na gestão Ibanez. Fala à 

comunidade que aqui está que pode olhar o quadro, gestão 2013-2016, pago pelo presidente por 

cento e vinte reais e o da outra gestão setecentos e cinquenta reais. Questiona a diferença entre 

esses quadros, e que aí vem o princípio de uma boa economia, de um bom administrador. Ressalta 

que temos que zelar por esse recurso que não é nosso, e, sim, do povo e isso faz parte de uma boa 

administração. Parabeniza o Ibanez e também a todos que compõe o partido da Solidariedade que 

veio para somar e ajudar a desenvolver o município de Capão do Cipó. Coloca que hoje temos eleição 

da Mesa Diretora da Câmara, onde diz ter protocolado uma chapa, dos quais concorre à presidência, 

juntamente, com demais colegas. Diz que em eleições a gente sabe ou ganha ou perde, não se 

empata.  Ressalta que vive a democracia, gosta da política e está aqui para o que der e vier, mas 

contando com os seus companheiros. Diz ao seu colega Alacir que de 2009 a 2013 foram cinco 

emendas parlamentares, e como o seu colega mesmo diz, que antes era laranja, agora, talvez, seja 

bergamota o nosso secretário de Planejamento, e em 2013 foram seis emendas parlamentares de 

projetos enviados pelo setor de planejamento, do secretário Christian. Diz ao Christian, que hoje é 

feriado e o mesmo está aqui pleiteado um recurso federal que sobra das emendas parlamentares. 

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

recebidas: OF. GAB. Nº 255/2013, do gabinete do prefeito, encaminhando Mensagem Aditiva nº 

004/2013. MENSAGEM ADITIVA Nº 004/2013, do Poder Executivo que, “Modifica o artigo 1º do 

Projeto de Lei nº 80 Autoriza o município de Capão do Cipó, Poder Executivo, a doar um caminhão 

tanque à Cooperativa Regional dos Assentados das Missões LTDA, e dá outras providências”. 

REQUERIMENTO, da Líder de Governo, solicitando urgência especial à Mensagem Aditiva nº 

004/2013. MOÇÃO DE PESAR 026/2013, dos vereadores aos familiares de Reinoldo Dias. Após o 

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

Mensagem Aditiva nº 004/2013 vá à votação na sessão de hoje, sendo aprovado por unanimidade. 
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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 a Mensagem Aditiva nº 004/2013 ir à 

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

colegas para discutir e votar: MENSAGEM ADITIVA Nº 004/2013, do Poder Executivo que, “Modifica 

o artigo 1º do Projeto de Lei nº 80 Autoriza o município de Capão do Cipó, Poder Executivo, a doar um 

caminhão tanque à Cooperativa Regional dos Assentados das Missões LTDA, e dá outras 

providências”, aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 080/2013, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o município de Capão do Cipó, Poder Executivo, a doar um caminhão tanque à Cooperativa 

Regional dos Assentamentos das Missões LTDA, e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 026/2013, dos vereadores aos familiares de Reinoldo Dias, 

aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a Vereadora Regina Weidmann para 

secretariar a chamada nominal dos vereadores para a votação, aberta, e ler aos colegas e presentes 

como será efetuada a votação. Após o senhor Presidente informa que foram inscritas duas chapas 

que, por ordem de protocolo na Casa, ficaram assim denominadas: CHAPA 1: Presidente: Vereador 

Jairo de Lima Charão; Vice-Presidente: Vereadora Regina Aparecida Araujo Weidmann; 1º Secretário: 

Vereador Miguelangelo Callegaro Serafini e 2º Secretário: Vereador Ibanez Garcia dos Santos. 

CHAPA 2: Presidente: Vereador José Rodolfo de Brum; Vice-Presidente: Vereador Diego Santos do 

Nascimento; 1º Secretário: Vereadora Marilene Margutti e 2º Secretário: Vereador Alacir Dessoe. 

Após a secretária designada inicia a chamada nominal, em ordem alfabética, para a votação. Após a 

votação a CHAPA 1 obteve 05 (cinco) votos e a CHAPA 2 obteve 04 (quatro) votos, ficando eleita 

para a Mesa Diretora de 2014 a CHAPA 1. Após o senhor Presidente informa que ficam, 

automaticamente, empossados a partir de 1º de janeiro de 2014 os integrantes da CHAPA 1. Após o 

senhor presidente pede aos presentes uma salva de palmas ao presidente eleito. Após o senhor 

presidente passa votação da Comissão Representativa para o recesso de 2014. Após o senhor 

Presidente convida a Vereadora Regina Weidmann para secretariar a chamada nominal dos 

vereadores para a votação, e ler aos colegas e presentes como será efetuada a votação. Após o 

senhor Presidente informa que foi inscrita uma única chapa, que ficou assim constituída: Vereador 

Jairo de Lima Charão, Presidente; Vereadora Regina Aparecida Araujo Weidmann, vice-presidente e 

Vereador Miguelangelo Callegaro Serafini, 3° Membro. Após a secretária designada inicia a chamada 

nominal, em ordem alfabética, para a votação, que é secreta. Após a secretária designada faz a 

contagem dos votos, sendo que a chapa única obteve 05 (cinco) votos sim, 01 (um) voto não e 03 

(três) votos em branco, ficando eleita para a Comissão Representativa do recesso de 2014. Após o 

senhor presidente dá os parabéns aos eleitos, desejando sucesso e que saia a festa e passa a 

palavra ao Presidente eleito para fazer seu pronunciamento. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, 

Presidente eleito para o ano de 2014: Diz que festa é saúde para todos. Diz à comunidade, aos 

colegas vereadores, de todas as bancadas, que agradece aos colegas que compõem a UDP (Partido 

Solidariedade, PT e PMDB), e tinha certeza, pois construíram um novo amanhã para o povo. Tinha 

certeza, através dos colegas, independente, por exemplo, eleito agora, ou se fosse o Miguel ou a Ana 

ou a Regina, certamente, teriam os cinco votos. Diz aos colegas do PP que, hoje, está aqui, já passou 



0397 

 

o seu Alacir, está passando o Ibanez, por essa Casa, como presidente, que aqui dentro têm que 

trabalhar de acordo com o Regimento Interno da Casa, dando sustentação ao governo municipal, pois 

aqui está, realmente, tudo aquilo que o prefeito realiza para o nosso povo de Capão do Cipó. Como 

diz a bancada do PP, jamais serão contra projetos que beneficiam o nosso povo. No passado, 

também, jamais votaram contra projetos que beneficiassem o nosso povo e vão continuar assim, 

sendo democráticos, fazendo a boa política. Diz que podem contar com sua pessoa e seus colegas de 

Mesa, pois querem fazer uma boa gestão para todo o povo cipoense. Muito obrigado. Após o senhor 

presidente, Ibanez Garcia, agradece a todos os colegas, aos funcionários, pelos doze meses que 

trabalharam juntos, e espera que tenham alcançado os objetivos e que prevaleça, sempre, a 

democracia e os direitos, pois isso que é bonito. Diz que, talvez, não agrade a todos, mas tem que 

agradar a maioria. Espera que tenha feito um trabalho voltado para o município do Capão do Cipó e 

almejando, cada vez mais, o crescimento desse município. Deseja que fiquem com Deus e 

aproveitem as festividades de fim de ano com paz e saúde, no coração de cada um. Verificando não 

haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão 

Legislativa do ano de 2013. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que será devidamente 

assinada pelo senhor Presidente e o 1° Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 30 de dezembro de 

2013. 

 

 


