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ATA N° 03 / 2013 (Ordinária) 

Aos 15 (quinze) 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 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 02/2013, da Sessão Ordinária  do dia 08/01/2013, 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 DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, rádio Cipoense, comunidade. Diz aos secretários presentes que se coloca a 

disposição, pois não interessa o partido, trabalha para todos. O que for bom para a comunidade será 

parceiro. Dá boas vindas ao médico, Dr. Renan, e diz que críticas sobre fichas sempre ocorreu, e isso 

é o maior problema, pois a população esperava que não tivesse mais fichas, como era falado em 

programa eleitoral. Sabe que em campanha é feito promessa que não é cumprida. Pede calma ao 

povo. Diz que teve várias ligações do Carovi sobre as fichas. Sobre a matéria no Expresso do “Rei da 

Sucata”, diz que quem perde é o povo, e não entende como o jornal colocou cinco patrolas, se só 

temos três. Quem passou para o jornal ou não sabe, ou não mora aqui. Diz que em Santiago as 

pessoas comentam que em 2008 era o ”Rei do Açúcar” e hoje é o “Rei da Sucata”. Diz que quando 

assumiram ficou parado três meses e agora também. Diz que o Expresso gosta de pisar no governo 

que sai. Diz que gostou terça que a colega Regina disse que cobrou os erros do prefeito Froner, só 

que agora quer que a colega cobre do prefeito Alcides de trazer pessoas de fora, como o chefe de 

gabinete. Quer saber se agora ele, também, veio só levar o dinheiro do povo. Diz que as  críticas 

devem ser analisadas. 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. Acha que é um privilégio olhar no olho de cada secretário e fazer os 

pedidos. Diz que não sabe por que o povo não pede direto aos secretários, pois vereador nem tudo 

consegue.  Diz que o Procurador não é seu, é da câmara, e que foi cobrado na sessão passada, o 

qual apresenta, Dr. Felipe, filho do Rubem Batista. Agradece ao secretário Jaques, pois tem três 

moradores do Rincão dos Palharini que ficaram felizes que arrumaram a estrada. Lembra quando era 

o secretário Turra, que começou por lá a arrumar. Diz que quem ganha é o produtor, que é quem 

produz e paga os salários. Conversou com o Claudinho, e ele tem ideia de colocar calcário e correção 

de solo, para trezentos produtores que tem quinze hectares, atendendo o pequeno produtor. Diz a 

Marli que ela não irá resolver tudo em nove dias. Deseja boas vindas ao Renan e diz que uma pessoa 

lhe disse que o encontrou cansado, o que diz que é para estar mesmo, pois é jovem e não tem como 

atender trinta fichas no posto. Diz que existem queixas, sim, mas em nove dias nem que coloque o rei 
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no governo que não arruma. Diz que vai melhorar e que certamente terá a técnica em enfermagem no 

Carovi e a ambulância, que pediu durante quatro anos e pede agora. diz que irão contratar mais um 

médico para ajudar o Renan. Dá boas vindas a Adelaide. 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, aos secretários e aos ouvintes da 87.9. 

Especial ao médico Renan, que está atendendo muito bem o povo. Parabeniza o retorno do Dr. Felipe 

à Casa, tem capacidade, ética, eficiência e é honesto, tudo que precisa para fazer um belo trabalho 

jurídico. Registra a posse do diretor e da vice da escola Júlio Biasi, ontem às 8:30 horas, onde o 

prefeito se pronunciou dizendo que seu sonho é que todos os alunos sejam uniformizados. Quer 

igualdade na escola, o que concorda, pois fica mais transparente o estudo no município. lembra que 

estava sentado no plenário, quando o atual prefeito era vereador e apresentou projeto de uniforme 

nas escolas, e que agora espera que ele execute. Diz que domingo deu entrevista ao Serginho na 

87.9, onde falou da tarifa social da água, projeto que apresentou na Casa e quer falar com o prefeito, 

se ele for colocar em prática irá reapresentar. Fala sobre a proximidade do Carnaval, de 8 a 12 de 

fevereiro e que o ABC está trabalhando, junto com o executivo para fazer um excelente evento. Diz ao 

colega Diego que o prefeito Meneghini iria preferir receber as máquinas com açúcar, do que vinte e 

três carros nas condições que recebeu. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP):  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade. Cita a dona 

Adelaide e em nome dela saúde os demais secretários. Agradece ao Jaques por resolver o problema 

do acesso do Carovi ao Passo, que estava ruim. Diz que quando está certo, elogia. Diz que não 

esperava ser nessa presteza que fez, pois o município é grande. Jamais criticou pura e simplesmente, 

pois não é seu estilo e não vai cair nessa. Deseja um ótimo governo a dona Adelaide, e que esteve 

por dez meses a frente daquela secretaria, e sabe que não é fácil lidar com professor, alunos, 

principalmente pras pessoas mais esclarecidas, que tem que ter mais argumentos. Diz que o quadro 

funcional é ótimo, mas a câmara era bom e veio para cá. Sobre a saúde é delicada a questão, e que 

batiam direto aqui, mas nada melhor que um dia após o outro. Diz que nunca se atira pedra quando 

se tem telhado de vidro. Diz a secretária Marli que foi dito por colega vereadora, que ela não era 

competente para estar no posto de saúde do Carovi, no governo passado, e hoje a Marli é secretária. 

Diz que a irmã da Marli cuida de seu pai, a respeita e deseja bom trabalho, mas coloca que as coisas 

devem ser ditas. Acredita que ainda não foi contratada pessoa para abrir o posto. Deseja um bom 

trabalho ao Claudio, e diz que só calcário não adianta, mas é um começo. Diz que o Dr. Renan é um 

menino, e que sua esposa foi professora dele, e disse que foi um bom aluno. Deseja boas vindas e diz 

que não é fácil. Diz que se houverem erros não irá criticar na Tribuna, pois primeiro irá falar com os 

superiores. É seu estilo. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA MARILENE 

MARGUTTI (PP):  Cumprimenta os colegas, os presentes, em especial o Dr. Renan, que tenha êxito, 

pois vontade de trabalhar ele tem. Esclarece sobre o convite que fez aos colegas para residir no 

município, o qual causou uma certa irritaçãozinha no presidente, sendo que ele até se manifestou fora 

do tempo por se sentir ofendido. Cita artigos do Regimento Interno, onde fala nos deveres do 

vereador, o qual o advogado da UVERGS lhe encaminhou, e neles não diz que o vereador tem que vir 

tomar chimarrão na câmara todos os dias. Acha que o vereador deve, sim, visitar os munícipes, 
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ouvindo seus pedidos. Dá boas vindas ao Dr. Felipe, honrado e digno. Se coloca a disposição dos 

secretários, pois quer o desenvolvimento do município. solicita ao secretário de Obras que troque uma 

lâmpada, na Rua Getulio Vargas, em frente a casa da dona Zuleica. Solicita a Secretaria do Meio 

Ambiente que tome providencias quanto a animais em um terreno baldio, em frente ao seu Valmir 

Vendrúsculo, que estão causando mau cheiro e moscas e, as vezes, estão pela Avenida, queixa feita 

a sua pessoa por várias pessoas da vizinhança.  Diz que recebeu ligação do Carovi, não  sobre o 

atraso do médico no Carovi, mas pela forma como a secretária de Saúde falou com as pessoas, meio 

alterada. Acha que se deve ouvir mais e depois falar. Quer saber do tratamento de água dos poços 

artesianos. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI (PMDB): Cumprimenta aos colegas, aos presentes e aos ouvintes da 87.9. Diz que o 

nosso município tem um potencial muito grande na bacia leiteira, onde é produzido em torno de 

quatrocentos mil litros de leite/mês, e mais de duzentas famílias vivem da bacia leiteira, porém sofrem 

com os baixos preços e com os custos. Diz que está sendo feito projeto, o qual está em fase de 

análise, para forrageira de inverno e após de verão. Diz que com esse incentivo, a curto prazo irá 

aumentar a produção. Pede ao pessoal que pretende fazer reserva de sementes, na Agricultura, que 

se dirija ao secretário para saber mais sobre o projeto. Sobre o problema que houve no Carovi, diz 

que está tendo uma dimensão maior do que teve, realmente. Houve um acidente na estrada, e o 

médico estava passando pelo local e parou prestar socorro, por isso deu o atraso. Diz a colega 

Marilene que havia prometido não a responder, por achar que estava encerrado o assunto, mas como 

a colega falou, novamente, diz que o povo merece mais dos vereadores, do que vir com picuinhas 

políticas, na Casa. Diz que o povo os elegeu para que apresentes projetos com políticas de resultado, 

que produza efeito fora. Sobre seu endereço, quando se candidatou, entregou a documentação na 

justiça eleitoral, a qual possui a documentação e não teve problemas. Diz que o fato de posar em 

Santiago, em nada altera o seu rendimento na câmara. Diz que o que devem é usar o tempo para 

defender os interesses da população, e não questões pessoais. Agradece e devolve a palavra à 

mesa. VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA (PT): Cumprimenta os colegas, comunidade 

presente, jurídico. Agradece a presença do médico, Dr. Renan, o qual ajudou na mudança para Santa 

Maria. Deseja um bom trabalho a ele, pois é uma profissão digna. Recebeu reivindicação para que 

sejam arrumadas  as estradas, e conversou com o Jaques, onde disse que os pedidos fará 

pessoalmente à ele, não em público. Em público só virá agradecer pelo serviço prestado. Pede 

paciência aos munícipes. Diz que na Agricultura o Claudinho está fazendo a sua parte. Diz que 

problemas de fichas sempre teve e terá, e ninguém tem bola de cristal para saber quando vai 

adoecer. Quisera Deus que o doutor ficasse as quarenta horas parado, que aí sinal que não temos 

doentes no município. Agradece e devolve a palavra à mesa.  VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta os colegas, comunidade e ouvintes da 87.9. Importante 

esclarecer aos ouvintes, pois deram seu voto de confiança, e tudo que falam e votam é importante o 

povo estar ciente. Saúda o secretário Claudinho, que havia esquecido de citar na outra sessão,e  em 

nome dele os demais secretários e funcionários. Discorda do colega Odir sobre as fichas, pois sonha 

que um dia acabe as fichas. Diz que trabalhou quase oito anos na Saúde e nunca teve fichas e 

funcionou bem, obrigada. Diz que após o prefeito Osvaldo assumir que começou as fichas e não deu 
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certo. Diz que não votou no Osvaldo, mas quando tomou posse, torceu por ele. Diz aos colegas que 

não tem como defender um governo onde sumiu cento e cinquenta mil do patrimônio, que os 

funcionários não cumpriam horário, e alguns até mandavam no prefeito, onde foi o único município no 

estado que não fez nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida. Diz que não foram todos os 

funcionários que não cumpriam horário. Diz que o que ele fez de certo, elogiou e está gravado. Os 

projetos a favor do povo, jamais votou contra. Diz que o Dr. Renan terá muito trabalho, e que, hoje, 

esteve no posto com um pessoal de Santa Maria, e que o município tem um milhão, seiscentos e 

oitenta mil reais em projetos, muitos na área da saúde. Estão pleiteando outro médico quarenta horas. 

Diz que a secretária está arrumando a casa, e que nosso povo não é doente, mas, sim, carente de 

atenção. Diz que a saúde tem que melhorar, sim, e que confia no trabalho do Renan e da Marli. Diz 

que os exames tem que ser ampliados, pois via SUS é pouco. Virá projeto com relação a isso, o qual 

terá o aval dos nove vereadores, tem certeza.Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes presentes, ouvintes da 87.9.  Dá boas 

vindas ao Felipe.. parabeniza o professor Rafael, empossado diretor da escola Júlio Biasi, junto com a 

professora Jacira. Sobre o maquinários estragado diz que quando assumiram a secretaria de 

Agricultura tinha só três tratores funcionando e hoje tem seis, portanto, está melhor. Diz que tinha 

quinhentos mil reais de orçamento p secretaria e, hoje, tem oitocentos e dez. sobre o maquinário 

sabotado, diz que teve uns que foi liberado só em abril. Diz que o secretário de agricultura tem que se 

desdobra, pois é em torno de trinta telefonema na mesma hora, e se faz seca ou chove, é para todos. 

Diz que sobre as fichas, deram muito laço na câmara, até o Jairo disse que doutro Guilherme só 

atendeu vinte e duas fichas e ia embora. Só que a volta vem e, hoje, só tem doze fichas. Quem tá de 

fora é fácil, mas para o secretário é complicado. Sobre o Carovi é complicado e embora saída da 

competência do doutor Renan e da Marli, o povo quer ser atendido. Não critica, só lembra como eram 

as coisas. Sugere ao Jaques que licite horas de patrola para fazer um tapa-buraco nas estradas. Diz 

que em dezembro choveu mais de trezentos milímetros, estragando todas as estradas. Diz que o 

Cristian antes era chamado de laranja e, hoje, está na prefeitura, o que não irá criticar, pois era bom 

funcionário. Só fala por que quando ele era PP os vereadores diziam isso aqui. Diz que o vereador 

fala e se esquece de escuta o que disse. Diz ao Miguel que a colega Marilene apenas sugeriu que ele 

more aqui, e não fez crítica. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Sobre tratamento de água, diz que em nove o Froner deixou em dia 

e não precisa tratar. Diz que as redes serão terminadas, assim como a calçada da câmara, a praça, 

as salas de aula da escola Júlio Biasi, o campo de futebol, os poços artesianos e o parque de 

exposições. Todas as obras do governo Froner o Meneghini vai concluir. Pede que os colegas 

cobrem, e irá cobrar, se daqui a três anos o governo Meneghini não cumprir de oitenta a cem por 

cento do plano de governo. Diz que cobrar coisa em nove dias é demagogia com o povo. Coloca para 

o povo que pelo que a colega disse, não adianta o presidente ter casa no interior, então ele que faça 

uma casa aqui no centro que água o Meio Ambiente paga e luz a colega Margutti paga. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido PP: 

Cumprimenta o doutor Felipe, que muito lhe deu carona. Diz que mora  no colégio do Carovi com seu 

pai. Sobre a eleição da Mesa, que o colega Ibanez disse que a lei fala em constituir a Mesa 
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pluripartidária, cita o artigo 9º do regimento Interno, que diz que na medida do possível deve ser 

assim. Fala que eles tem cinco vereadores e poderiam compor eles a Mesa, mas na hora não deu 

para fazer. Diz que quem apanha não esquece e em algumas sessões ainda terá que fazer algumas 

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

SERAFINI, Líder de Partido  PMDB:  Diz que em nove dias de governo estão arrumando a casa, e o 

ritmo de trabalho não é do dia para a noite. Ressalta que o Meneghini e o Anselmo estão bem 

intencionados, e toda sua equipe. Diz que eles têm boas ideias e vieram com vontade de trabalhar. 

Pede calma à comunidade, pois a cada dia as coisas irão melhorar. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA, Representante de Partido, PT:   

Cumprimenta a rádio 87.9. Diz que encerra amanha os pedidos de aveia e azevem, com pagamento 

para agosto, e começa os pedidos de alevinos, na Secretaria de Agricultura. Diz que a casa está 

sendo organizada, e que daqui a dois meses dá para começar as cobranças, por enquanto é cedo. 

Acredita que os colegas da oposição irão ajudar, pois o município merece. Agradece e devolve a 

palavra à mesa.  VEREADORA  REGINA WEIDMANN, Líder de Governo  PMDB: Diz aos colegas 

que fez a sugestão e o prefeito concordou, que a cada terça-feira venha um secretário usar a Tribuna 

e explanar como encontrou a sua secretaria, e que a primeira será a dona Marli. Diz que o mês de 

janeiro todo já ficaram marcados exames na saúde e os contratos não foram renovados. Diz que 

também está louca para cobrar dos secretários, só que em quinze dias é impossível solucionar tudo. 

Diz que agora não é como em 2001 que tiveram tempo para aprender, se o funcionário não der certo, 

troca. Sobre o Marcelo Brum, devolve as mesmas palavras ao colega Diego, e diz que o Meneghini 

lhe disse que tem dois funcionários que são de sua extrema confiança, chefe de gabinete e motorista. 

Diz ao colega que quando era do seu lado o Marcelo, ele concordava, e agora critica, se incomoda. 

Ressalta que não retira uma vírgula do que falou aqui dentro no governo passado. Agradece e 

devolve a palavra à mesa. ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP:  Diz que o Froner deixou campo 

de futebol, parque da feira, quadra no Carovi, asfalto, e o Serafim só deixou o calçamento na Avenida 

Tancredo Neves. Pede que vejam e pesem os oito anos do Serafim e os quatro do Froner. Houve 

erros, mas devem ser esclarecidas as coisas. Diz que é bom os secretários virem na câmara para 

ouvirem os pedidos, e se fizerem serão elogiados, se não, criticados. Diz que irá ajudar o governo 

Meneghini, pois conhece a pessoa dele e que inclusive quem sugeriu que o prefeito Froner trouxesse 

o Marcelo Brum, foi o próprio Meneghini. Diz que o colega Diego criticou apenas por que os colegas 

criticavam antes que era de fora, só que ele voltou e continua morando fora e no mesmo emprego. 

Não critica, só lembra aos colegas, pois quem apanha não esquece. Agradece e devolve a palavra à 

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

recebidas: CONVITE, da Assembleia Legislativa, convidando para Sessão Solene de eleição e posse 

da Mesa Diretora para o período 2013/2014 a realizar-se as 14:00 horas do dia 31 de janeiro de 2013 

no Plenário 20 de Setembro. Of.05/2013, do Gabinete do Prefeito, nomeando como líder de governo 

para o ano de 2013 a vereadora Regina Weidmann. Of.001/2013, do Partido Progressista indicando 

como líder de partido para o ano de 2013 o vereador José Rodolfo de Brum. Of.Circular   002/2013, 

da Assembleia Legislativa, colocando a sua disposição o Espaço do vereador, órgão técnico deste 

Poder, habilitado a oferecer-lhe todas as informações e instruções que dizem respeito aos 
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procedimentos legislativos. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 

22/01/2013 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, 15 de janeiro de 2013. 

 

 

 


