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ATA N° 04 / 2013 (Ordinária) 

Aos 22 (vinte e dois) 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 03/2013, da Sessão Ordinária  do dia 15/01/2013, 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. 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 e o 

vice-prefeito, Anselmo. Comenta a respeito da reunião, hoje pela manhã aqui na câmara, com o 

senhor Rogério Guterrez, do Centro Empresarial de Santiago, para que seja criado aqui. Importante, 

pois os comerciantes tiraram suas conclusões e foram ouvidos, onde fizeram uma reivindicação, que 

sirva de lição aos novos administradores, para que seja dada prioridade ao comércio local, e não 

como se fazia antes que uma caixa que custava dez reais a mais na Farmácia Oliveira, era comprado 

em Santiago, sendo o seu custo maior ainda com a viagem.  É justa a reivindicação, pois é daqui que 

sai os salários dos vereadores e prefeito e vice. Sobre a reivindicação dos colegas a respeito da OI, 

diz que teve com o prefeito e que ele já entrou em contato com eles e com o deputado Ernani Polo, 

que se encarregou de ver isso. Sobre as quedas de energia elétrica o prefeito entrou em contato com 

o gerente da AES Sul e será feita reunião na câmara, mais uma vez, pois já teve outras sem solução. 

Diz que o contribuinte paga e não tem energia de qualidade. Sobre segurança pública, entrou em 

contato com o capitão Müller e terá, em breve, retorno para dar aos colegas. 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.  Cumprimenta o vice-prefeito que veio ouvir os colegas vereadores que fazem as 

reivindicações da comunidade, pois são a voz do povo. Pede moção de pesar aos familiares de 

Olmiro Primones de Oliveira, falecido dia dezessete, grande desportista da localidade de Carovi, 

apelido de Bira, o qual deixará saudade. Diz que o Tribunal de Contas está na prefeitura, e todos 

sabem que faz só vinte e dois dias do novo governo, o que quer dizer que não têm nada a  esconder. 

Simplesmente pelo fato da antiga administração deixar resquícios, inclusive faltando coisas no 

patrimônio, pelo fato de não ter sido feito transição. Diz que só irão receber item por item, passado 

pela ex-funcionária para a atual. Diz que não quer ser mal interpretado, porém não foi passado o 

patrimônio. Diz que foi muito importante a palestra sobre Associação Industrial e Comercial, e que dia 

31 às 21 horas se fará uma nova reunião para ser constituída aqui.  Coloca para a comunidade que 

tenham calma no atendimento à saúde, pois não se tinha médico a meses e agora tem e a 
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administração está empenhado em mais um. Diz que o Dr. Renan não está conseguindo atender a 

demanda, mas está fazendo um excelente trabalho. Diz que nenhum munícipe vai deixar de ser 

atendido no Posto de Saúde, e se ali não tiver  fichas ou esgotou o tempo do médico, será levado a 

Santiago, como aconteceu hoje. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR JOSÉ 

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

o vice-prefeito e diz que nada como um dia após o outro. Usa as palavras do colega Jairo como 

exemplo, e diz que muitas vezes o ‘pau pegava’ e tinham que se defender sobre a saúde. Diz que não 

se brinca nem se usa a saúde das pessoas. Diz que a Marli foi tachada de incompetente aqui e, hoje, 

está fazendo o que pode na saúde, assim como o prefeito Froner fez, e os atuais administradores 

estão fazendo. Ressalta que só que eles não são donos da verdade e quando der o ‘bolor’, como deu 

hoje, tem que se saber agir. Diz que não é seu feitio criticar e denegrir ninguém, e que o Anselmo leve 

isso ao seu Alcides e diga que as coisas se ajeitam com o tempo, só que não adianta pedir calma 

quando prometeram mundos e fundos. Diz que  hoje teve um diálogo perfeito com o secretário 

Jaques, que lhe explicou as coisas e não foge da raia. Ressalta que críticas levam a um momento 

efêmero de felicidade, que passa. Diz que seu Alcides foi eleito com mais de cem votos para 

administrar para todos, assim como os vereadores. Diz que o Renato, que está presente, levou muito 

choque aqui. Diz ao Dr. Renan que continue o seu trabalho, só que é humanamente impossível 

atender quarenta pessoas. Fala que a saúde do Capão do Cipó é uma das melhores, e que o jurídico 

do Froner era fraco que não contratou médico, pois agora apareceu jeito  e não irão votar contra a 

contratação. Diz que o objetivo é mais médicos. Pede que quando o médico não puder vir que se 

coloque um bilhete avisando para não dar confusão como hoje, pois a verdade não faz mal. Quer que 

o município cresça e não vá para as páginas de jornais por assaltos ou críticas. Agradece e devolve a 

palavra à mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP):  Cumprimenta os colegas, os presentes 

e ouvintes da rádio. Pede que seja feito empedramento em frente a Igreja Deus é Amor, da Sepé 

Tiarajú. Diz que o ex-vereador Sergio lhe pediu para falar ao Jaques que terceirize serviço de 

patrolas, pois a estrada está toda empedrada, só falta arrumar. Fala que semana que vem mais um 

empreendimento está vindo para o município, o escritório de advocacia e assessoramento jurídico da 

doutora Marta Souza, das 09 às 17 horas da manhã, ao lado da Farmácia Oliveira. Convida para 

jantar-baile na Progresso, ao preço de dez reais o cartão, com o Dilmar e na Casa Lotérica. Diz que 

em relação a palestra de hoje, será muito bom a implantação da Associação Comercial, aqui, e que 

tentaram a dois anos e não obtiveram êxito. Deixa convite a todos os comerciantes, inclusive os que 

não puderam comparecer, hoje, e que tenham CNPJ, que compareçam na próxima reunião. Diz que o 

Dr. Renan está se saindo bem, e o povo adora sue trabalho, só que hoje sentiu um pouco pesado, 

mas é possível dar conta do serviço. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta aos colegas, aos presentes e aos 

ouvintes da 87.9. Inicia sua fala sobre o foco que querem dar à Secretaria de Agricultura, baseado no 

município que é essencialmente agrícola, e o objetivo é uma política agrícola que atenda as 

necessidades dos pequenos produtores. Semana passada, a pedido do prefeito, esteve em Entre-

Ijuís, pois é bom ter saídas e ouvir os trabalhos de outros municípios, pois só vem a somar e, 

conversou com o secretário de agricultura de lá e ele expos um trabalho forte na parte das 
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associações. Diz que tem dezoito associações no município, onde a prefeitura consegue repassar 

mais de cem equipamentos agrícolas para elas. Vê isso como uma saída para nós, pois o trabalho da 

secretaria, hoje, o carro-chefe é a prestação de serviço, e querem mais que isso, não diminuindo esse 

serviço, ao contrário, mas o foco é levar um projeto de desenvolvimento para o pequeno produtor. 

Estão iniciando o projeto de forrageira e depois virá o de calcário. Conversou com o prefeito e com o 

pessoal do Banco do Brasil, onde disseram que estão preocupados com o endividamento, porém 

estão com disposição para renegociar, saindo da inadimplência, fazendo o fundo de agricultura 

funcionar. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA 

(PT): Cumprimenta os colegas, comunidade presente, jurídico, sua filha que está em férias e a 87.9. 

Diz que o colega Miguel abordou um assunto interessante e que preocupa bastante. Diz que estão 

almejando uma boa safra, a qual espera que se concretize, pois a agricultura é o nosso carro-chefe. 

Diz que tudo é uma sequencia e que para termos uma boa safra, também dependemos de estradas 

boas, fato este que não ocorre e que foi agravado pelas fortes chuvas. Espera que até a colheita o 

secretário deixe em condições de tráfego. Fala sobre o difícil acesso para as máquinas pesadas, 

devido as nossas pontes serem estreitas. Pede que seja feito projeto para alargamento das pontes, 

principalmente no Entre Rios, no Carovi, sendo que na divisa com Camaquã fica mais caro o reparo, 

melhor que se faça uma ponte nova. Diz que se o município não tiver recursos que se busca a nível 

estadual ou até mesmo federal. Diz que semana que vem pretende conversar com seu Meneghini 

para ver a viabilidade de um projeto para essas obras. Agradece e devolve a palavra à mesa.  

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta os colegas, 

comunidade e ouvintes da 87.9.  Diz que nada melhor que um dia após o outro. Vai direto, pois disse 

que a Marli não tinha formação para atuar. Diz que não bateu em ninguém, e cobrou por que achou 

que poderia. Sempre disse que ninguém entende melhor de saúde que sua pessoa, pois foi secretária 

e sabia cobrar. Diz que o secretário Renato, que se faz presente, não teve seu aval, não fez um bom 

trabalho e, agora, só por que votou no seu Alcides não muda nada. Diz que agora o Rodolfo diz que o 

jurídico que era fraco, só que se tivessem ganho a eleição ele estaria trabalhando, ainda. Isso que 

não gosta. Sobre o atendimento no posto diz que tem que ser mudado, só que temos apenas vinte 

dois dias de governo, e sabem as dificuldades que enfrentam lá, pois pessoas não cumpriam horário e 

a secretária está cobrando. Esteve na secretaria da fazenda e diz que tem muita coisa que foi mal 

feita só por má fé, na gestão anterior. Se cobrou sobre a saúde na gestão passada, pois não foram 

feitas muitas coisas, porém as coisas boas elogiou. Diz que agora não venham fazer demagogia só 

por que é seu Alcides o prefeito. Diz que foi repassado cento e cinquenta e nove mil  reais para a 

bacia leiteira, e falou com seu Alcides para que seja destinado exclusivamente para quem tira leite e 

que a prefeitura empedre as estrebarias e compacte com o rolo, só que tem só um trator funcionando. 

Diz que será líder de governo até quando notar que as pessoas estão mostrando serviço e com 

vontade, quando isso não estiver acontecendo não será mais, pois não foi o prefeito quem lhe colocou 

aqui. É líder para trabalhar e não para ganhar salário e nem por promessas políticas, como antes. Não 

compareceu na reunião, hoje, mas acha importante para dar maior prioridade ao comércio local, e não 

se fazer compras em Tupã ou Santiago, como era feito antes, e os nossos comerciantes acabam indo 

embora, pois pessoas de fora não veem fazer compras aqui. Agradece e devolve a palavra à mesa. 
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VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes presentes, ouvintes da 

87.9.  Sobre as estradas tinha comentado a possibilidade de licitar patrolas, do que reformar o 

maquinário, para arrumar as estradas, pois daqui uns dias inicia o transporte escolar. Sobre as 

associações que o Miguel falou, acha bom, e que em Frederico Westphalen é repassado o trator e 

eles tomam conta, fazendo uma caixinha para manter a associação. Sobre a bacia leiteira, realmente 

as mangueiras vão ser empedradas, pois tem gravado a promessa de todas empedradas, e o vice-

prefeito era o que mais prometia. Sobre o patrimônio diz que tem todas as atas, só que tem 

carpinadeira de boi no patrimônio que sabe que não existe mais, não deram baixa e está lá. Sobre a 

saúde diz que recebeu ligação e até a última semana levaram pau por não ter médico. Diz que o 

Renan veio, só que o projeto não veio antes, e o secretário Erico, quando era vereador criticava o 

Paulo Genro por mandar projeto ‘em cima da perna’ pra aprovarem, só que agora ele fez igual, mas 

vão aprovar , pois a comunidade precisa. Sobre terminar as fichas no posto, diz que isso não existe, 

por que na hora que abre a porta todo mundo quer ser o primeiro. Diz isso, pois foram criticados por 

incompetência. Diz que a Regina falou da Marli e falou do Meneghini quando foi presidente da feira, 

por não apresentar a prestação de contas. Sabe que ele fez na maior honestidade, pois conhece o 

Meneghini e foi parceiro, assim como sabe que a Marli é competente. Diz que o Renato foi um bom 

secretário e ela disse que foi incompetente. Agora quer ver de quem ela vai falar, pois só ela que foi 

boa secretária.  Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

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

Jaques que saiu fazer visitas e as pessoas pediram para o parabenizar pela limpeza da cidade. Diz 

para a secretária de Saúde que esteve presente no posto e estão fazendo o máximo. Diz para o 

Renato que ele foi um ótimo secretário. Diz que foi prometido em campanha e a realidade é essa e o 

pessoal chamava na música: “Meneghini e Anselmo ajudem a saúde, por favor”! Sabe que quinze dias 

de governo não é fácil, mas eram criticados por não fazer. Tomara que venha mais um médico, 

semana que vem. Não concorda com a colega Regina, pois ela mesma não tinha experiência, pelo 

que sabe nunca foi secretária antes. Diz que cada um pode ser secretário, tendo amizade e 

conversando com o povo. Diz que não se nasce com experiência, se aprende no dia a dia. Pede que 

seja feita troca de lâmpada em frente ao Banrisul e em frente ao Sandro Tamiosso. Pede que seja 

visto o problema de água empossada em frente ao Mercado Ponto Certo. Diz que a nossa saúde é 

das melhores, com excelente quadro de funcionários e quem ganha é o povo. Diz que tem as fitas de 

campanha gravadas. Diz que também prometeram e não cumpriram tudo, e tem gravado, também. 

Diz que o povo chama os vereadores, pois quer suas reivindicações atendidas. Agradece e devolve a 

palavra à mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido PP: Esqueceu de citar 

os ouvintes da 87.9. Diz ao seu amigo e irmão Renato, que muitas vezes o defendeu aqui, e diz que 

não se precisa ter experiências nas coisas e, sim, humildade, o que a colega não tem nenhuma. Diz 

que ela só vem ofender as pessoas com a sua arrogância. Diz a Marli que seja humilde, pois pessoas 

como ele e ela têm uma certa empáfia, mas não dizem que são donos da verdade. Diz que foi uma 

pena o prefeito Froner  não ter contratado a colega Regina, quem sabe teria dado certo. Diz à Marli 

que em seis meses ela será muito entendida em saúde. Fala no ex-colega Erico que vivia criticando 

que os projetos chegavam em cima da hora e, hoje, está mandando um assim e irão votar a favor, 
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assim como irão lutar para vir mais médicos. Sobre o projeto de irrigação, diz ao colega Miguel, de 

dividir um açude entre quatro famílias. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido  PMDB:  Com relação a saúde que foi 

o tema principal hoje, diz que é só quinze dias de governo e as coisas irão melhorar. Acha que o 

Renato e a Regina fizeram um bom trabalho. Falou com a secretária Marli e ela disse que ninguém 

ficou sem atendimento, apesar do problema que deu. Fala sobre a vinda do senhor Rogério que deu 

bela palestra a respeito da formação da Associação aqui, a administração está empenhada, e com a 

associação montada e iremos atrair novos investimentos e empresas pro município. Diz que foi dado 

o pontapé inicial e não irão deixar morrer a ideia. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA, Representante de Partido, PT:   Agradece ao Jaques pelo 

serviço na comunidade Santo Antonio. Diz que não será a primeira vez o tema saúde. Diz que temos 

que ter paciência com isso. Sobre a reunião, foi muito importante, e ficou escolhida a colega Marilene 

como coordenadora, para fazer edital, dar início estatuto. Diz que isso só engrandece o município e 

incentivar o pequeno comércio. Diz que vieram sem ônus dar a palestra e espera que dia trinta e um, 

às vinte e uma horas venha mais gente para formarmos a associação. Agradece e devolve a palavra à 

mesa.  VEREADORA  REGINA WEIDMANN, Líder de Governo,  PMDB: Volta ao assunto  de saúde 

para finalizar e diz ao colega Rodolfo que não irá entrar em seu jogo. Diz ao Renato que essa é sua 

opinião ao seu respeito como secretário, assim como pode achar que não foi e não é boa vereadora.  

Diz que o colega Rodolfo tenta destilar seu veneno entre os colegas, isso consigo não cola. Esse 

negócio de falarem em ‘levar pau’ aqui, pede que mudem o palavreado e tenham um pingo de 

educação, principalmente o colega que é professor. O vereador Rodolfo ri da colega e o senhor 

presidente pede que os colegas não interrompam  quem está na tribuna e saibam de comportar 

no plenário, com educação. A vereadora torna a palavra e diz que irá mastigar o que o presidente 

falou , pois é para que quando um vereador estiver usando a tribuna, mesmo que o outro não goste 

do que foi dito, não é para ficar de hahahaha, e isso é exclusivamente para o colega Rodolfo. Como 

vereadora quer uma educação melhor, saúde melhor, estrada melhor, agricultura melhor, pois foram 

eleitos para isso. Torce que a Marli seja ótima, pois tem condições e vai conseguir com a  ajuda de 

todos.  Irá trabalhar pelo melhor, pois foi eleita com seus cento e vinte e três votos para fazer o 

melhor. Diz que a administração passada, ao seu ver, não foi boa e essa tem que ser melhor e assim, 

sucessivamente. Diz que é isso que irá cobrar dos secretários, do vice-prefeito e do prefeito, pois 

ajudou a colocá-los lá e o que eles fizeram de errado irá falar, assim como elogiar as coisas certas. 

Sempre que a população precisar da vereadora Regina, irá ajudar, pois a sigla partidária terminou e 

estão para trabalhar por todos. Não retira uma vírgula do que disse os quatro anos como vereadora. 

Cobrou, sim, a prestação de contas da feira, e se alguém assinou algo sem ler, não é problema seu, 

pois cobrava da Secretaria da Fazenda, basta pegar as atas, não ter preguiça e escutar. Está aqui 

para trabalhar e não por política. Agradece e devolve a palavra à mesa. ALACIR DESSOE, Líder de 

Bancada PP:Diz que todos querem uma saúde boa, temos bons profissionais. Sobre a educação 

todos querem uma educação de qualidade, não só um vereador. Se preocupa com a velinha que 

tossia na campanha, se ela não chegar até as 8:30 no posto de saúde, não sabe se ela aguenta até a 

chegada do inverno, sendo um sério problema.  Quer saber da vereadora Regina, se tivesse perdido a 
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eleição e tivesse na oposição se estaria com esse mesmo discurso. Diz a Marli que se cuide, pois a 

Regina sabe tudo da saúde e amanha ou depois o Meneghini coloca ela como secretaria e Marli 

perde o emprego, e ela continua fazendo como fez Pedro Turi, que o Érico teve que mandar um carro 

buscar, porque a secretaria não tinha, diz que muitas vezes buscou pessoas e que muitas vezes ela 

esteve em sua casa pedindo que buscasse pessoas. Diz que ninguém sabe tudo, que temos que ser 

humilde e aprender muitas vezes com a pessoa porque a arrogância leva muitas vezes de cento e 

noventa e nove à cento e vinte e três.   Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT:Diz ter pena dos novos administradores, pois dezessete 

apontamentos colocaram o município Cadin, o que vai trancar verbas não podendo fazer coisas que 

desejam nessa administração por culpa do ex- prefeito Osvaldo Froner. Quer explicação dos colegas 

de oposição, como isso aconteceu. Diz que fizeram caixa dois na 2ª Expocipó, pois os stands foram 

pagos fora da tesouraria, caracterizando caixa dois. Afirma que isso é roubo. Diz que o melhor 

secretario de educação do governo Froner se chama  Adair Fracaro Cardoso, se não fosse ele a 

educação estava brecada, e o pior secretário está aqui: Professor Rodolfo, formado e dito pela 

comunidade. Diz ter em casa o jornal aonde saiu a matéria do auditório da Escola Júlio Biasi, na 

gestão do colega Rodolfo o qual não saiu do papel. Quer saber porque não saiu e se veio o dinheiro 

para a obra onde está.Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. 009/2013, do Gabinete do 

prefeito, enviando Projeto de Lei 001/2013. PROJETO DE LEI 001/2013, do Poder Executivo, que 

“Autoriza a contratar, em caráter emergencial por tempo determinado, de 01 (um) médico para atuar 

junto ao ESF do município de Capão do Cipó”.  OF. DCF 169/2013, do Tribunal de Contas do Estado, 

informando auditoria ordinária nesse Poder. REQUERIMENTO, da vereadora Regina Weidmann, líder 

de governo, solicitando urgência especial ao Projeto de Lei 001/2013.  Após o senhor presidente 

coloca em votação o requerimento da vereadora Regina Weidmann, líder de governo, que foi 

aprovado por unanimidade.  Após o senhor presidente solicita aos membros da Comissão de 

Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal  sobre o 

projeto, sendo que ambas foram favoráveis. Após o senhor presidente convida os colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI 001/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratar, em 

caráter emergencial por tempo determinado, de 01 (um) médico para atuar junto ao ESF do município 

de Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão dia 29/01/2013 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, 22 de 

janeiro de 2013. 

 

 

 

 


