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ATA N° 02 / 2013 (Ordinária) 

Aos 08 (oito) dias do mês de janeiro do ano de 2013, às 18:00 horas, no Plenário 17 de Abril, da 

Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa 

Legislativa para a primeira 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 pede à 1ª Secretária que faça a leitura da Portaria 

003/2013, do vereador Jaques Freitas Garcia, que irá desempenhar as funções de Secretário 

Municipal de Obras, a Portaria 006/2013, da suplente Marli Terezinha Cazarotto Bortolozo, que irá 

desempenhar as funções de Secretária Municipal de Saúde e a Portaria e 008/2013, do suplente João 

Alfredo Vargas Chaves, que irá desempenhar as funções de Secretário Municipal de Assistência 

Social. Após o senhor Presidente convoca o 3º Suplente da UDP – União Democrática Popular – 

representando o PT – Partido dos Trabalhadores, senhor Odir Fernandes de Oliveira a entregar seu 

diploma, sua declaração de bens e fazer o juramento legal. Após o senhor Presidente declara 

empossado o vereador Odir Fernandes de Oliveira. Após o senhor Presidente cumprimenta os 

presentes, passando a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 01/2013, da Sessão 

Solene do dia 1º/01/2013. Após, o Senhor Presidente chama os vereadores para fazerem o uso da 

Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta 

o senhor Presidente, colegas e ouvintes da rádio Cipoense. Inicia o ano, o quarto mandato e se 

coloca a disposição da comunidade e da administração para trabalhar pelo desenvolvimento do 

Capão do Cipó. Cumprimenta o prefeito Froner pela grandeza de vir expor para a comunidade o 

trabalho que fez. Deseja ao Meneghini e ao Anselmo um bom trabalho. Diz que a comunidade espera, 

não só dos vereadores, mas deles, pois pagam os salários. Está para trabalhar para todos, e sua 

bancada, independente de cor partidária, irá trabalhar junto, porém quando tiver que criticar, 

certamente irá, assim como elogiar, pois a comunidade cobra. Espera fazer um bom trabalho na 

câmara, até 2016. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, rádio Cipoense, comunidade. Diz que não 

temos jurídico, mas certamente semana que vem terá. Agradece a Deus e aos eleitores por mais um 

ano estar aqui para representar a comunidade, pois sem ambos não são ninguém. Se coloca a 

disposição , pois não interessa o partido, e Capão do Cipó é pequeno, mas de pessoas de grande 

qualidade, e partido é só para concorrer de quatro em quatro anos. Agradece a rádio por mais um ano 

mostrando os trabalhos. Diz que o ex-prefeito Osvaldo Froner entregou o mandato de cabeça erguida, 

mostrando o que pode e o que não pode fazer, e se ficou a desejar o novo prefeito dará continuidade. 

Diz que o colega Rodolfo veio com Deus e vai com Deus, assim como os novos colegas. Sobre as 

críticas do passado, diz que o objetivo foi trabalhar pelo bem do povo. Diz que promessas teve. Diz 

que é bonito ver o vereador Jaques, agora secretário, aqui na Casa para ouvir os pedidos olho no 

olho. Parabeniza a atitude do colega que sempre disse que doa a quem doer está defendendo os 
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munícipes. É parceiro para que Capão do Cipó cresça. Agradece e devolve a palavra à mesa. O 

senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente para fazer uso da palavra.  IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas, comunidade. Cumprimenta 

os secretários do governo Meneghini e os ouvintes da 87.9. Deseja sucesso ao colega Miguel nessa 

nova caminhada, a qual foi vontade do povo, pois não estariam aqui se não fosse pelo povo. Deseja 

boas vindas aos Odir. Deseja boas vindas ao Rodolfo, vontade da comunidade, e certamente o colega 

fará como fez na escola Macedo Beltrão. Deseja boas vindas a colega Margutti, que tentou várias 

vezes e chegou com sua força e mérito para representar a comunidade. Diz que virá um procurador, 

sim, e só não veio, pois não tem projetos, ainda, para dar parecer, e que só necessita parecer os 

projetos técnicos, e quanto mais demorar a vir, menos o povo paga o salário dele. Diz que está 

tentando colocar alguém daqui, que resida e vote aqui, mas se não conseguir trará de fora. Diz que 

fará concurso esse ano para Procurador, pois o colega Jaques recebeu aponte do TCE. Diz que irá 

modificar a Lei Orgânica, a qual tem quase treze anos, e para alterar terá uma comissão da Casa, 

será ouvida a comunidade e o Executivo. Irá implantar o Portal da Transparência, esse mês, onde terá 

os gastos em diárias, servidores, salários, o qual será visto em todo estado do Rio Grande do Sul. Diz 

que será o mais transparente possível, e que se u partido é o povo, a partir de hoje. 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, munícipes, especialmente 

aos funcionários municipais, aos secretários e aos ouvintes da 87.9. Parabeniza o prefeito e o vice 

que assumiram e foram empossados, dia primeiro, na sessão solene. Parabeniza o presidente Ibanez, 

mais uma vez presidente da Casa, e o mais votado. Diz estar satisfeito em ser reeleito para trabalhar 

para o povo e quer que a comunidade observe os trabalhos da câmara e veja quem trabalha para o 

povo. Diz que todos aqui têm essa consciência. Fala sobre o assalto ao Bradesco e ao Mercado 

Central, e pede ao prefeito e a câmara que agilize uma viagem a Porto Alegre para falar com o 

secretário de Segurança Pública do Estado, para providenciar mais efetivo, pois temos várias 

agencias bancárias, lotérica e só um soldado atendendo as ocorrências. Diz que o soldado até fez 

bem em não vir, pois nas condições da Brigada Militar daqui, não teria como evitar. Fica indignado 

com as notícias dos jornais e blogs que noticiam que o ex-prefeito Froner deixou um milhão de reais, 

os quais a comunidade cobra. Diz que no outro dia da posse foi falar com o prefeito Meneghini, o qual 

lhe disse que não é verdade o que foi falado na sessão solene, pois ficou em torno de duzentos e 

vinte mil reais e, desse valor, quarenta mil reais é do seguro do carro do gabinete. Agradece e devolve 

a palavra à mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP):  Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, em especial e, principalmente, os ouvintes que, a partir das vinte e 

uma horas, passam a acompanhar os trabalhos da Câmara de Vereadores. Diz que sua fala, hoje, 

será bastante light, pois é a primeira sessão. Diz que nos quase três anos como suplente do vereador 

Alacir, viu os colegas criticarem por criticar, o que diz que não irá entrar nessa. Agradece os cento e 

cinquenta e seis votos que obteve, de famílias inteiras que acreditaram no professor Rodolfo, e aos 

progressistas do Partido Progressista que o avalizaram. Diz que se não fosse cada um, não estaria 

aqui. Diz que teve duas emoções, pois se elegeu, porém seu prefeito não, e que na outra eleição foi o 

contrário. Agradece o voto depositado na urna, para o número 11123, os quais identifica a maioria e 
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irá retribuir da melhor maneira possível. Escutou na rádio de São Luiz o pronunciamento de uma 

vereadora que o seu partido é o povo, igual o colega Ibanez disse, o qual não concorda, pois é do PP 

e para se chegar a cargo político tem que ter partido, assim como os demais colegas que são de 

outras siglas e que representam o município inteiro, juntos, não interessa o partido. Diz que cada vez 

que entrar projeto de interesse do município, será sempre sim e nunca não. Diz que se vir projetos em 

cima da hora, porém bom para a comunidade, será favorável. Cita a função fiscalizadora do vereador, 

a qual irá cumprir. Diz que conhece a quase vinte e dois anos o atual gestor e deseja a ele e ao seu 

vice o maior e melhor sucesso, dando continuidade aos governos Serafim e Froner. Com relação a 

eleição da Mesa, fará esclarecimentos na próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP):  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, secretários, 

em especial as pessoas que estão em seus lares os ouvindo. Agradece a Deus e aos que confiaram 

em sua pessoa e depositaram o voto na urna com carinho e esperança, aos quais se compromete de 

trabalhar com lealdade, seriedade e honestidade. Diz aos colegas o que disse ao prefeito Meneghini, 

que os bons projetos que virem a essa Casa, podem contar com sua pessoa, porém o que for para 

uma ou algumas pessoas irá votar contra, assim como votou no seu próprio governo, por achar cedo 

tal projeto, e foi avaliada. Parabeniza o novo médico, doutor Renan, filho dessa terra, que seja bem 

sucedido no município. Sobre o assalto que o colega Jairo falou, diz que parecia que a paz iria reinar, 

porém voltamos a um episódio nada agradável. Acredita na vontade de trabalho da Brigada Militar, só 

que o efetivo é pequeno e só um carro. Tem que haver reunião para voltar o sossego de antes. Diz ao 

presidente que gostou dele priorizar o jurídico e o funcionário da Casa em serem daqui, só pede que o 

presidente convide o colega Miguel, que mora também em Santiago, e venham morar aqui, pois 

várias pessoas passam por essa fase na vida, de ficar um tempo separado da família. Agradece e 

devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

Cumprimenta o senhor Presidente, colegas, comunidade presente, secretários, funcionários da Casa, 

rádio Cipoense. Diz que em março de 2013, fará dez anos que está aqui trabalhando de técnico 

agrícola concursado, e sua esposa era técnico contábil. Diz que é natural de Jaguari e por força do 

destino e por ter feito concurso público, chegou aqui e de imediato gostou do povo daqui, e não é 

demagogia, mas adotou como a segunda terra natal. Diz que assim como o colega Rodolfo falou que 

é do PP, seu pai e sua mãe são do PMDB, gaúcho de marca e sinal, por isso herdou o partido e 

quando chegou aqui aprendeu muito com seu Serafim Rosado a trabalhar da forma mais correta para 

que o município cresça, e os primeiros passos na política. Na eleição passada foi o sexto mais votado, 

mas por força da lei não se elegeu, e agora conseguiu. Não se candidatou só para estar na câmara, 

mas por ter vontade e saibam que podem contar com seu trabalho para que o município cresça mais. 

É seu propósito. Agradece as pessoas que votaram e deram seu apoio, as quais não cita nomes para 

não cometer injustiça, mas as pessoas quando ouvirem a rádio irão saber que foram citadas. 

Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA (PT): 

Cumprimenta o senhor Presidente, colegas, secretários municipais, demais munícipes. Agradece a 

confiança que depositaram o voto de confiança para que pudesse estar aqui. Cita o colega Rodolfo 

que disse que devem ter sigla sim, e cita que tem orgulho em defender o PT, que, hoje, é respeito a 

nível municipal, estadual e federal. Diz que o que for de bom podem contar. Diz que as comunidades 
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pedem auxílio, porém pede paciência, pois herdaram da gestão passada um maquinário que está na 

UTI. Diz que no momento que o tempo der condições as estradas serão arrumadas. Cumprimenta a 

rádio 87.9, pois através dela é levado aos quatro cantos do município os trabalhos dessa Casa. 

Agradece e devolve a palavra à mesa.  VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN 

(PMDB): Cumprimenta a Mesa Diretora, demais colegas, em especial a colega Margutti, pois torce 

pela força da mulher, o público presente e os ouvintes da 87.9. Agradece pela sua reeleição, aos 

cento e vinte e três votos que teve e está a disposição, mais uma vez, porém quer fazer diferente. 

Teve dificuldades na administração anterior, por não haver diálogo, e agora não concorda grande 

parte com o atual prefeito e irá cobrar dele se cometer algum erro, pois não irá tapar o sol com a 

peneira, quem a colocou aqui é o povo. Diz que tem sigla para concorrer, mas terminada a eleição, se 

trabalha por todos, e o prefeito precisa dos nove vereadores. Ouviu as palavras dos colegas, 

atentamente, por ser a última, e diz que é o terceiro mandato do vereador Ibanez e só agora os 

colegas cobram que more aqui, sendo que não é só ele, pois tem vereador que posa aqui e lá em 

Santiago. Diz que tem vereadores que trabalham e produzem aqui, e se fosse cobrado isso, deveria 

ser desde o início e não agora. Sobre o assalto diz que é preocupante e precisa haver reunião com o 

secretário de Segurança Pública do Estado, pois é vergonhosos o nosso policiamento, e junto com o 

progresso vem coisas que não se quer, a exemplo da violência, a qual pode ser praticada de novo. 

Diz que se o Executivo tem o poder de intervir, que faça o possível. Parabeniza o prefeito e o vice, em 

nome da secretária Marli, pelo médico quarenta horas. Diz que estão tentando implantar o ESF, o qual 

perderam ou por falta de vontade ou incompetência, não sabe. Diz que agora está funcionando o tão 

sonhado plantão aos sábados. Diz que é tudo novo, que algumas coisas têm que ser corrigidas, mas 

acredita que a comunidade irá cobrar, pois teve, sim, promessas de campanha, assim como os 

vereadores prometeram muito, sim, pra chegar até à Casa, as quais tem que cumprir, agora. Fala que 

a Secretaria de Obras está um caos, não entende de mecânica, mas pelas fotos em blogs vê a 

precariedade. Pede paciência aos munícipes, pois as coisas irão mudar. Agradece e devolve a 

palavra à mesa. ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Cumprimenta a Marilene pela eleição. 

Sobre segurança diz ser um grande problema, e que a camionete que veio, foi quando a câmara foi 

em Porto Alegre pedir. Diz que foi junto com o colega Jaques e pediram. Sobre energia elétrica é o 

maior caos, tendo vários produtores de leite perdendo grandes quantias por falta de energia, e nem 

sinal de telefone tinha. E no assalto de ontem, praticamente impossível a Brigada intervir. Diz que tem 

postes que se der vento cai tudo. Parabeniza a Marilene pela atitude, pois a mutuca tira o boi do mato. 

Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: Prestou atenção aos esclarecimentos que o gerente da AES Sul fez na rádio Cipoense, no 

sábado, onde disse que a companhia está tentando melhorar a rede, porém é muito extensa a nossa 

rede e pede calma. Teve privilégio de falar com o prefeito Meneghini e com o Anselmo, onde eles lhe 

disseram que o governo anterior perdeu um projeto de reflorestamento no valor de três milhões e 

seiscentos mil reais, através da UFSM, o qual irão tentar resgatar e implantar. Está contente, pois a 

fossa que estava aberta atrás da Secretaria de Agricultura, que tanto pediu na Tribuna para que fosse 

fechada evitando mosquitos nessa região, foi fechada. Agradece aos secretários de Obras e de Meio 

Ambiente pelo serviço. Parabeniza o Jaques pela coragem de assumir a Secretaria de Obras do jeito 
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que ela está. Diz que o colega foi bom secretário, e pede a comunidade que tenha paciência. 

Saudação especial a Daiane, de Porto Alegre, que quer visitar o prefeito. Agradece e devolve a 

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

Parabeniza o Meneghini, o Anselmo e o Ibanez, presidente da Casa. Acredita no trabalho dos três e 

tem certeza que, juntos, irão construir um Capão do Cipó melhor. Tem a concepção  que o gestor tem 

que ter transparência e realizar as coisas. Quando o seu Osvaldo falou que deixou mais de um 

milhão, não condiz com a verdade, e podem lhe contrariar se estiver errado. Diz que o prefeito teve a 

sorte de ter sido antecipado o ICMS, que seria dia cinco e veio dia vinte e oito. Não diz isso sem 

saber, pois há números que comprovam. Diz que parte desse valor que veio irão gastar para 

recuperar as máquinas. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ODIR FERNANDES DE 

OLIVEIRA, Representante de Partido, PT:   Cumprimenta a secretária Marli. Cita o colega Rodolfo 

que disse que até agora foi light, só que irá falar no sucateamento iminente do maquinário. 

Parabeniza o prefeito Meneghini e o Anselmo pelo bom trabalho e ressalta que os números que o ex-

prefeito citou na posse não condizem com a verdade. Espera que o seu Meneghini contorne a 

situação, pois a boca não é boa, e até o fim desse ano será apertada a coisa. Diz que o colega 

Jaques está sofrendo na secretaria, porém é novo e se recupera. Cumprimenta a Mesa Diretora, 

demais colegas. Agradece e devolve a palavra à mesa.  VEREADORA  REGINA WEIDMANN, Líder 

de Bancada PMDB: Diz que agora está dito, registrado e confirmado o sucateamento do maquinário, 

pois o colega Odir, além de ótimo vereador, é excelente mecânico. Diz que não sabia, ou não lembra, 

que foi a câmara que conseguiu a viatura, mas concorda que se vá novamente, pois desse jeito que 

está não dá. Sobre energia elétrica, é um caos, e o prefeito, se é que pode, tome providências para 

modificar essa realidade. Sabe de várias famílias que perderam leite e carne. Deseja um excelente 

trabalho aos colegas, os quais nomina um a um, e pede que trabalhem unidos e irá cobrar se votarem 

contra. Desafia alguém a trazer projeto que votou contra, que foi a favor do povo. Deseja ao 

presidente, colegas, e prefeito e vice, sucesso e que trabalhem com dedicação, fazendo jus ao salário 

que ganham no fim do mês. Agradece e devolve a palavra à mesa. Após o senhor Presidente convida 

a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: Portaria 003/2013, do Poder 

Executivo, nomeando a senhora Marli Terezinha Cazarotto Bortolozo, como secretária de Saúde. 

Portaria 006/2013, do Poder Executivo, nomeando o senhor Jaques Freitas Garcia, como secretário 

de Obras. Portaria 008/2013, do Poder Executivo, nomeando o senhor João Alfredo Vargas Chaves, 

como secretário de Assistência Social. OF. 01/2013, do presidente do PMDB, indicando como Líder 

Partidário para o ano de 2013 o vereador Miguelangelo Serafini. OF. 01/2013, da Bancada do PMDB, 

indicando como Líder de Bancada para o ano de 2013 a vereadora Regina Weidmann. OF. 01/2013, 

da Bancada do PT, indicando como Representante Partidário para o ano de 2013 o vereador Odir 

Fernandes. OF. 01/2013, da Bancada do PDT, indicando como Representante Partidário para o ano 

de 2013 o vereador Jairo Charão. OF. 01/2013, da Bancada do PP, indicando como Líder de Bancada 

para o ano de 2013 o vereador Alacir Dessoe. Após o senhor Presidente comunica que as Comissões 

Permanentes da Casa para o ano de 2013 ficaram assim constituídas: COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA: Presidente: Miguelangelo Callegaro Serafini, Vice-Presidente: Vereador 

Diego Santos do Nascimento e 3º Membro: Vereadora Regina Aparecida Araujo Weidmann, com 
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reuniões às 09:00 das terças-feiras; COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS: Presidente: 

Vereador Alacir Dessoe, Vice-Presidente: Vereador Odir Fernandes de Oliveira e 3º Membro: Jairo de 

Lima Charão, com reuniões às 09:30 das terças-feiras; COMISSÃO DE POLÍTICAS GERAIS: 

Presidente: Vereadora Marilene Margutti, Vice-Presidente: Vereador Miguelangelo Callegaro Serafini 

e 3º Membro: Vereador Odir Fernandes de Oliveira, com reuniões às 10:00 das terças-feiras; 

COMISSÃO DE ÉTICA: Presidente: Vereador José Rodolfo de Brum, Vice-Presidente: Vereador Jairo 

de Lima Charão e Relator: Vereadora Regina Aparecida Araujo Weidmann, com reuniões às 10:30 

das terças-feiras. Após o senhor presidente diz que a câmara irá formar uma comissão para averiguar 

os problemas que o município vem enfrentando com energia elétrica e segurança pública.Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 15/01/2013 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, 08 de janeiro de 2013. 

 

 


