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ATA N° 06 / 2013 (Ordinária) 

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro 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 Presidentepassa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 05/2013, da Sessão 

Ordináriado dia 29/01/2013, que foi aprovada porunanimidade. Após o senhor presidente solicita que a 

secretária de Saúde, Senhora Marli Terezinha Cazarotto Bortolozo, que faça uso da Tribuna pelo tempo 

de 10 (dez) minutos, a pedido da mesma, para explanar sobre seus trabalhos à frente da secretaria, 

nesse primeiro mês de governo.SENHORA MARLI TEREZINHA CAZAROTTO BORTOLOZO, 

Secretária de Saúde: Cumprimenta aos presentes e agradece a oportunidade de poder explanar os 

assuntos referentes à Secretaria de Saúde. Diz que não irá criticar os comentários maldosos, e sim citar 

os pontos negativos, que existem e têm de ser melhorados. Diz que a secretaria possui um conjunto de 

técnicos que procuram fazer um bom trabalho, não que sejam os melhores, mas dão o melhor de si 

para que todos sejam atendidos, com uma saúde para todos. Diz que temos uma médica inscrita no 

PROVAB, para vir para cá, e se não der certo com ela, já tem outro médico em vista. Quando entro na 

secretaria encontrou dificuldades, mas encontrou um grupo disposto a ajudar, independente de partido, 

cor ou raça. Ressalta que estão para trabalhar por todos. Concorda quando dizem que não é humilde, 

mas que sempre dirá o que tiver de dizer e a maioria da comunidade está satisfeita com seu trabalho. 

Diz que quando assumiu não tínhamos médico, e a sorte foi que o seu Meneghini encontrou o Dr. 

Renan, o qual está fazendo um excelente trabalho. Diz que tem acompanhado o Dr. nas visitas 

domiciliares, à noite. Não diz serem os melhores, mas procuram estar entre os melhores da região, e 

que a secretaria não está 10, mas antes também não era. Diz que tinha oitenta e sete mamografias 

para serem feitas, das quais praticamente metade já foi feita, chegando a vir quinze em uma só 

semana. Fala que o médico tenta atender a todos da melhor maneira, pois na lei diz que só é para 

atender doze fichas pela manhã e doze a tarde, porém tem dias que atende trinta e oito. Fala que a 

comunidade é compreensível e chega e agradece pelo atendimento de qualidade. Nunca gostou de 

‘enrolo’, por isso dia à comunidade o que pode ou não fazer. Coloca-se a disposição da comunidade da 

cidade e interior, pois quer trabalhar para todos. Jamais a comunidade irá ouvir de sua boca, que não 

quer ajudar e quer que provem o contrário se tratou mal à alguém, pois dá o mesmo atendimento à 

todos.  Pede que cheguem antes e conversem com ela sobre os problemas, e que está a disposição 

dos vereadores, como disse a vereadora Marilene que se ela cobrar algo que for verdade, irá dizer, 
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mas, se por ventura, cobrar de algum servidor ou secretário, e não for verdade, irá defender aqui na 

Tribuna. Diz que conversou com o vereador Diego e resolveram muitas coisas. Fala das dificuldades 

com os carros da Secretaria, ao que pede paciência, pois será resolvido e inclusive já foi feito projeto 

para aquisição de veículo. Costuma brigar pelo bem da comunidade e quer ajudar a todos a termos uma 

boa administração. Após o senhor presidente diz que um vereador por bancada tem direito a fazer uma 

pergunta à secretária, sendo que a Bancada do PP abriu mão da pergunta. A vereadora Regina, da 

Bancada do PMDB, usa a palavra e quer saber a respeito dos veículos, pois a secretária explanou por 

alto as condições que os encontrou, dos quais quer saber se estão em conserto e se poderão ser 

utilizados. Quer saber sobre as oitenta e sete mamografias, e se ficou mais exames a exemplo de 

ressonância e tomografia para serem feitos, que foram marcados pela administração anterior. A 

secretária diz que a cota é uma ressonância mensal e ficou cinco em cima de sua mesa, sendo que 

duas dessas foram pagas pela secretaria por serem de urgência e três estão entrando em acordo, pois 

cada uma custa mil reais e estão conseguindo por setecentos e setenta e cinco reais. Sobre os carros a 

secretária diz que estão para conserto e que dois já vieram, porém a dificuldade é grande, sendo que no 

dia de hoje pediu ao vice-prefeito que visse veículo para levar o Dr. Renan até o Carovi para 

atendimento naquela localidade, para que não ficasse sem assistência. O vereador Jairo, da Bancada 

do PDT, diz que não irá fazer pergunta e sim um agradecimento à secretária pela explanação dos 

trabalhos desenvolvidos nesses trinta dias de governo, e diz ser testemunha dos fatos narrados, pois o 

médico esteve na casa de sua mãe fazendo visita domiciliar, eram9:30horas da noite e tinha mais 

visitas a serem feitas, sendo que naquele momento estava com cinquenta e três atendimentos. O 

vereador Odir, da Bancada do PT abriu mão de sua pergunta. Após a secretária diz que encontrou o 

programa FAAS , que nunca havia sido implantado no município e que trata de que todo procedimento 

feito pelo consórcio seja repassado para a 4ª Coordenadoria de Saúde. Diz que foi numa reunião, a 

qual participou, que descobriu isso. Após a secretária agradece a atenção dispensada à sua pessoa e 

devolve a palavra à Mesa. Após o senhor presidente agradece à secretária pelos esclarecimentos 

prestados e chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 

minutos. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP):Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade. Inicia comentando sobre a fala da Secretária Marli, diz a ela que não se atira pedra atoa e 

também como se diz, nem em telhado de vidro, esclarecer sua ação o seu trabalho é bom, pois quando 

se mexe com a saúde diz a Marli, vice-prefeito e colegas, mexe com o interior da pessoa, saúde é muito 

importante porque quando o cidadão está doente é que precisa, quem está são nem lembra da 

Secretaria de Saúde. Diz à secretária que muitas vezes, ao longo de seu trabalho, irá ter que contar 

com a sua equipe, com o apoio do prefeito e que vai precisar sempre mais daquilo que dispõe seja 

carro, médico, dentista, ou exame. Diz que infelizmente a saúde virou um ponto de paternalista de 

Capão do Cipó, cita que até uma vez ele e Anselmo conversaram sobre isso e foram até na rádio 

discutir sobre isso, do fato do paternalismo da prefeitura estar ajudando, diz que hoje o cargo é seu e 

que então espera e também todos os quatros vereadores da bancada do PP. Diz à secretária que pode 
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saber, falando pela bancada, que nunca irão discutir e nem votar contra qualquer projeto da saúde, e 

também nunca irão contra qualquer projeto de qualquer outra secretaria. Diz que jamais irão boicotar a 

compra de algum equipamento, de um carro, pois diz que o trabalho aqui é fiscalizar e principalmente 

trabalhar pela comunidade e que é por aí que nós vamos pautar o trabalho dos quatros vereadores aqui 

a minha direita. Lamenta em nível nacional, o Presidente do Senado ficha suja e o Presidente da 

Câmara ficha suja. Diz que isso é lamentável e que essa prática política que lá em Brasília tem, nós 

aqui em Capão do Cipó, certamente, é contra e acredito que os nove colegas aqui não votariam. Quer 

acreditar que não votariam em Renan Calheiro e nem no Presidente da Câmara de Deputados. Diz que 

eles estão respondendo processo, a vida política deles está complicada, inclusive do seu partido diz que 

votaram, mas diz que a sua senadora Ana Amélia não votou no senador Renan Calheiro para 

presidente, graças a Deus. Diz que então nós aqui da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó temos 

que defender a boa prática política, de cara limpa de transparência com algumas brigas, mas sempre 

pensando no bem melhor da comunidade. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

VEREADORAMARILENE MARGUTTI (PP):Cumprimenta os colegas e comunidade presente.Pede ao 

secretário de obras, que está presente, o patrolamento geral nas estradas da comunidade de Entre 

Rios, Rincão dos Vargas e também do CTG até os pinheirinhos, devido o retorno às aulas. Diz que há 

poucos dias entrou em contato com o Senhor Marcelo, nosso secretário do meio ambiente, aonde falou 

sobre o recolhimento de lixo orgânico no interior. Diz que pode haver essa possibilidade da população 

se reunir e fazer um depósito, até amanhã diz que a sua comunidade irá fazer uma reunião para decidir 

o local e provavelmente o lugar será na escola da comunidade, diz ser uma boa ideia e o povo está 

pedindo. Diz ao Senhor Presidente, que há um problema que não é só dos moradores, Rua Juvenal 

Garcia dos Santos o pessoal está preocupado, poishá alguns postes de luz dentro do asfalto e pede 

que se possível façam a retirada. Diz querer saber do Senhor Presidente por qual motivo foram 

retiradas as bandeiras do município, do estado, do Brasil que foram colocadas perto da pracinha, perto 

na academia popular, porque foram retiradas. Diz a Marli se disponibilizar para sua secretaria e não só 

a sua secretaria, mas a todos os secretários que a gente está aqui para trabalhar pelo povo e defender 

o povo, nunca atrapalhando, é pelo povo que temos que trabalhar.Agradece e devolve a palavra à 

mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB):Cumprimenta aos colegas e 

aos presentes. Inicia sua fala hoje a respeito das políticas públicas, e convida colegas vereadores e 

comunidade que aqui se encontra, para parar e refletir sobre o que queremos em nosso município daqui 

a dez ou quinze dias, um gestor sério, ele guia sua administração em períodos de curto, médio e longo 

prazo, diz ter certeza, pois acompanha o trabalho, participa da administração, e que a administração 

está pensando no município em curto, médio e longo prazo. Diz que é bom parar e pensar porque é a 

partir daí que surgem as ideias, surgem as alternativas e daqui a pouco uma ação de recorrer, uma 

ação de simplesmente de busca de voto compromete o município para o resto de sua vida, e como já 

disse antes depois que nós sair daqui, o nosso sucessor vai pegar nosso município em condições 

viáveis que possa progredir. E falando em políticas públicas, fala da bacia agrícola, aonde a bacia 
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agrícola é uma política pública interessante, principalmente para o pequeno produtor, e hoje falando 

com o secretário da agricultura e fazendo o balanço diz que o que a secretaria da agricultura arrecada 

não é a metade do que ela gasta, isso faz a gente pensar e ver alguns meios aonde essa conta possa 

se equilibrar, já tocando nisso a gente tem um entendimento entre secretaria da agricultura e 

administração, associações comunitárias ela pode ser uma alternativa, diz que juntamente com a 

secretaria da agricultura e EMATER fazendo um trabalho para formar associações no município, aonde 

entra patrulha agrícola, e comunidade organizada calcula as melhorias chegaram à comunidade, então 

a gente está incluindo isso. Pede aos colegas que se tiverem ideias que os ajudem, vamos fazer um 

trabalho em conjunto. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR ODIR FERNANDES DE 

OLIVEIRA (PT):Cumprimenta os colegas, comunidade presente. Agradece a secretária pelo seu 

trabalho, ao secretário Jaques pelas máquinas que estão arrumando as estradas também, e diz que 

devagarzinho nós vamos dando continuidade. E em relação à prefeitura ela está indo bem, e todo 

mundo depende da prefeitura, pra isso e para aquilo, então fica ruim para um gestor. Como o Miguel 

falou, um gestor público é importante nesta área para ver pra onde sai as verbas para depois 

administrar, e no demais diz que acha que a nossa administração está indo pelo caminho certo, pro 

caminho que é de um bom desenvolvimento, e que Deus ajude que o tempo continue chovendo e que 

nos conseguimos uma safra boa e espera que daqui pra frente só melhore.Agradece e devolve a 

palavra à mesa.VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta os 

colegas, comunidade. Agradece a secretária Marli por ter vindo aqui e esclarecer seu trabalho, mostrar 

como está sendo difícil, mas que aos poucos vai conseguindo atender a demanda de toda a 

comunidade. Faz votos de coração para que outro médico venha trabalhar em nosso município, porque 

só um médico não pode. A respeito da viagem do nosso prefeito a Porto Alegre, diz que lá ele esteve 

na Secretaria Estadual da Saúde, aonde solicitou uma ambulância, uma van e a ampliação do posto de 

saúde do município e nos próximos dias será encaminhado o projeto.Esteve na Secretaria de 

Segurança Pública, solicitando reforço no policiamento, uma nova viatura para a Brigada Militar, e 

também a construção de uma Delegacia no município. Esteve na Secretaria de Obras Públicas, 

Irrigação e Desenvolvimento Urbano, onde solicitou a cedência de uma máquina de arrancar pedra e 

pediu agilidade no projeto de construção do ginásio doCarovi. O processo foi licitado e as obras devem 

começar logo. Também solicitou para encaminhar um projeto de mais um ginásio aqui, em nosso 

município de Capão do Cipó. Na Secretaria de Agricultura, solicitou o desenvolvimento de programas 

que beneficiem os produtores rurais do município, especialmente na agricultura familiar e também pediu 

a instalação de uma Inspetoria Veterinária em nosso município. Na empresa da OI, pediu máximo 

empenho da empresa para melhorar o sinal em nosso município, o presidente prometeu que técnicos 

estarão no município nos próximos dias para estudo de viabilidade de melhoria do sinal de telefonia e 

internet. Também esteve visitando a Assembleia Legislativa, onde manteve contato com diversos 

deputados pedindo empenho de todos para ajudar nosso município. Em relação à secretaria de obras, 

foi colocado pelo secretário Jaques, essa semana, as patrolas começam a funcionar, secretaria de 
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obras juntamente com o senhor prefeito e vice-prefeito saíram ver as estradas para avaliar o real estado 

de cada uma e para ver por aonde vai ter que começar a arrumar. Agradece e devolve a palavra à 

mesa.VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes.Inicia agradecendo a 

secretária Marli por ter vindo aqui, diz a ela que quando faltar carro, que vá a prefeitura, fale com o 

prefeito e arrume um carro, pois quando trabalhava na secretaria da agricultura diz que várias vezes 

foram pedir carro de lá, para ajudar a socorrer pessoas quando faltava. Lembra também que uma vez a 

secretaria ajudou com trinta mil reais da secretaria pra exames, pois diz que na secretaria da agricultura 

podia faltar alguma coisa, mas na saúde não pode parar. Em relação ao que o Miguel falou, diz que 

falou uma coisa certa, patrulhas agrícolas, diz que as associações tem que ter convênio, mas que as 

associações têm que tocar as máquinas com suas “pernas”, ajudar um seis meses. Diz que têm vários 

exemplos que deram certo, associações pegam o trator, o maquinário e tocam o maquinário, isso dá 

certo, cada comunidade ter isso aí, a tendência é dar certo, porque eles serão responsáveis pelas 

máquinas daí, e assim diminui o custo da prefeitura. Diz saber e muita gente sabe, que tem gente que 

tem trator em casa funcionando, mas quer que a prefeitura vá lá fazer. Sobre o projeto que vai ser 

votado hoje, quer dizer que quando era secretário este projeto não entrava e votavam contra, e hoje vão 

dar parecer verbal pra ajudar a agricultura, porque vereador não pode empacar a agricultura, e hoje sua 

bancada vai votar a favor, sem parecer, sem nada. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade. Diz que o 

primeiro passo é agradecer a Deus por essa chuva e também o segundo é porque a Câmara de 

Vereadores está “light”, está todo mundo tranquilo, todo mundo unido, trabalhando em conjunto. Fala ao 

Doutor que ele está atendendo muito bem a população. Fala a Marli que se de depender dele pode 

saber que sempre vai ajudar e que jamais vai querer atrapalhar. A respeito do projeto da agricultura, 

que o colega Alacircolocou, tudo que o que for bom para a nossa comunidade deve ser aprovado, 

aproveitando que o nosso vice está aqui também deve ser dito, já que nós estamos aqui para ajudar o 

nosso povo. Diz que o Anselmo e o Meneghini, os presidentes de carnaval e o ABC que transferiam o 

carnaval devido a tragédia que aconteceu em Santa Maria, pois acham que o momento não era certo, 

pois muitos de nos tínhamos amigos lá se divertindo e acabaram falecendo e também em respeito. 

Caso algum bloco participe de alguma festa, diz que não terão nenhum compromisso se caso aconteça 

alguma coisa, estamos livre. Comenta sobre o trabalho do secretário Jaques, que está conseguindo 

colocar o maquinário pra funcionar e diz que isso não é fácil, todo mundo vai querer serviço, mas a 

prioridade agora é as estradas geral devido a safra e o retorno das aulas. Fala do pedido da 

comunidade do Passo do Tibúrcio, aonde pede que a cada quinze dias ou uma vez por mês, um médico 

faça a visita na comunidade na antiga escola e pede que olhem com carinho esse pedido, pois a nossa 

comunidade também tem direito de ter um médico em quinze, quinze dias ou um mês. Agradece e 

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

presidente.VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP):Cumprimenta os colegas vereadores, 

comunidade presente.Inicia aqui elogiando a todos seus colegas pela postura na câmara. Diz ter 
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certeza que depois da sessão irão sentar e discutir, pois ficou triste pela sessão passada não ser 

transmitida e essa também não será transmitida. Diz que vão pensar porque dinheiro público tem que 

se saber como é gasto, pois é cada um de vocês que vão pagar a conta. Diz que a rádio não está 

cobrando a transmissão, mas o que está saindo caro é a gravação, caro para um município de Capão 

do Cipó e então hoje vai ser discutido com cada um de vocês, para ver o que vocês querem para a 

nossa Câmara e para a comunidade. Falando de postura, diz que bom Miguel que vocês e que os 

outros estrão preocupado com Capão do Cipó isso é importante. Diz a Marli que a saúde do governo 

Froner foi exato ao do Serafim, o prefeito Meneghini está tendo uma secretaria que sempre foi um 

orgulho no Capão do Cipó, porque o que se faz aqui não se faz em lugar nenhum e continua se fazendo 

e não é só feito hoje vem se fazendo de outros governos passados, buscar em casa, levar em casa , 

internar e mandar um carro buscar isso só tem em Capão do Cipó, não existe outro lugar. Então hoje o 

atendimento é diferente e continua sendo. Diz que está mudando e graças a Deus para melhorar e é 

isso que cada vereador quer, é isso que Capão do Cipó quer, é isso que o povo quer, e se melhorar, diz 

aos colegas que não estão fazendo mais que a obrigação, pois é por isso que somos renumerados 

aqui. Diz ao secretário de obras que até março, abril ou maio as estradas têm que estar em boas 

condições para que os produtores possam tirar a produção de suas lavouras. Comentando, sobre o que 

a colega Regina já colocou aqui do pedido da OI, partiu de nós para que o serviço melhorasse, e o 

prefeito foi atrás e também da segurança pública.Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente retorna os trabalhos da Mesa.VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta 

o senhor Presidente, colegas, munícipes.  Agradece a secretária Marli, que veio aqui trazer aos 

munícipes, o trabalho que está desenvolvendo em sua secretaria. Em nome do Paulo, motorista da 

ambulância que hoje representando os motoristas do nosso município, trabalho indispensável, diz que 

os motoristas estão de parabéns, tratam com carinho os pacientes e ajudam em tudo que precisa. Diz 

que acredita que a nossa saúde aqui no nosso município esteja de parabéns. Em relação à boa prática 

política lá em Brasília, diz que já existe até um projeto de lei transitando por lá para que vereadores dos 

comitês menores do Brasil abaixo de cinquenta mil habitantes não tenha salário. Diz que ganham 

líquido cerca de mil e oitocentos reais, e não vale a pena pagar para nós trabalhar para a nossa 

comunidade. Diz que tem seu vizinho aqui e pode falar a verdade que quase nunca para em casa, está 

sempre para cima e para baixo, e uma boa parte do seu salário vai para a prestação de serviço a 

comunidade. Diz que lá em cima eles trabalham terça, quarta e quinta e depois vão embora, e lá não 

tem cobrança da comunidade que nem aqui. Diz que olhem o tamanho da vergonha que está virando o 

nosso País, eles deviam olhar com carinho sua comunidade. Aproveita que a comunidade Santo 

Antônio está presente e que hoje podemos cobrar desse governo Meneghini e Anselmo, a nossa 

academia popular no Bairro Santo Antônio, que tantas vezes pedi aqui. Diz que chegou ao governo 

municipal: “Ao cumprimentá-lo cordialmente vimos informar que não foi possível firmar convênio do 

programa Irrigando a Agricultura Familiar de 2012 porque o município estava no CADI”. Diz que o 

governo anterior deixou nosso município no CADIM, perdendo assim muitas verbas, muitos recursos 
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que poderíamos já ter tido e não tivemos. Sobre a colega vereadora Marilene, diz que as estradas do 

nosso município estão ruins em todos os cantos, estariam boas se tivesse pegado uma patrola. 

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

de Partido, PT:Diz ao colega Rodolfo que os eleitos não têm culpa, pois fomos nós que os colocamos 

lá. Ressalta que a ética deve ser cultuada aqui, pois o município é pequeno e devemos deixar de lado o 

que acontece lá pra cima, pois o que é para eles alguém está vendo. Agradece e devolve a palavra à 

mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB:Fala sobre a maravilhosa chuva 

que veio em nosso município, e que ao redor choveu só 10 mm. Ressalta que o pessoal irá tirar o 

investimento que fez para plantar, ao menos. Diz ter uma listagem dos serviços feitos pela Secretaria do 

Meio Ambiente, em especial pelo DEMAC. Sobre o médico no Passo do Tibúrcio, conversou com a 

secretária Marli, pois prometeu ao senhor Enio, que teria ao menos de quinze em quinze dias e a 

Unidade Móvel, onde a secretária lhe colocou que estão vendo a possibilidade e que o espaço da 

escola é bom. Diz que irá entrar com essa indicação semana que vem, pois a secretária que colocar em 

todas as localidades o atendimento médico, pois sobre hipertensos e diabéticos é só palestras e não 

consultas. Sobre a secretaria estar enfrentando problemas administrativos, mas estão fazendo um bom 

trabalho, e tem bom assessoramento jurídico. Diz que quando se trata de saúde, se perde a paciência, 

e só quem passa por lá pode entender isso. Agradece e devolve a palavra à mesa. ALACIR DESSOE, 

Líder de Bancada PP:Quanto aos políticos de fora diz que os deputados ganham setenta e oito mil 

reais, mais décimo terceiro, décimo quarto e décimo quinto salário, e quando mandam emendas para os 

municípios não fazem mais que a obrigação. Cita que o erro nosso é colocarmos eles lá. Quanto às 

estradas diz que o secretário Jaques não irá enfrentar problemas de cascalho, pois estão todas 

empedradas, só tem problemas em patrolamento. Sobre a chuva, diz que foi boa, e como a colega 

Regina disse não choveu parelho na região, mas torce que venha mais para ajudar os produtores. Diz 

que um presidiário na cadeia, que tenha um filho menor, ganha setecentos e noventa e oito, mais que o 

salário mínimo, e cita exemplo se tiver cinco filhos, todos ganham esse valor. Diz que isso foi 

sancionado por decreto. Agradece e devolve a palavra à mesa.VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT:Sobre o Carnaval diz que o Executivo e o ABC foram sensatos em 

cancelar, e que sempre o Executivo ouviu o ABC nas reivindicações. Cita que se houver alguma festa 

carnavalesca aqui no município, os responsáveis não são o Executivo, nem o ABC. Pede direto ao vice-

prefeito, a pedido de moradores, ventiladores na capela funerária, dois de cada lado soluciona o 

problema. Diz que foi falado sobre a obra da câmara estar parada, só que antes deve ser visto a 

empresa que ganhou a licitação, pois é notório que ela tem obras inacabadas no município, a exemplo 

da praça, e o presidente já pegou parecer com o Tribunal de Contas sobre isso e sobre a contratação 

da rádio, pois a conta quem paga é o atual gestor. Agradece e devolve a palavra à Mesa.VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido PP:Saúda o Severo, de Santiago, o Tinta e o Jair. Com 

relação à subvenção para rádio comunitária, sua bancada esteve conversando, pois se votarem a favor 

dessa, terão que votar todas a favor para as demais entidades. Pede que se pense nisso. Solicita troca 
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de lâmpadas no Carovi. Fala que a empresa OI está trabalhando na torre do Carovi. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa.VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI,Líder de Partido 

PMDB:Agradece a secretária Marli pela explanação, importante a proximidade com os vereadores e os 

secretários. Em nome da Carine, do Renan e do Paulo parabeniza os funcionários da saúde, pois sabe 

do esforço e do empenho de todos para atender a comunidade. Associa-se as palavras dos colegas 

Diego e Regina quando se referem a atendimento médico nas comunidades, é só ver a forma da 

Unidade Móvel fazer isso e mais comunidades serão atendidas. Agradece ao presidente e aos colegas 

por votarem hoje o projeto de forrageiras de inverno e verão, primeiro programa da secretaria de 

Agricultura dessa nova administração. Ressalta a importância de se votar hoje, para dar agilidade na 

compra, devido à escassez do produto. Em nome da Secretaria e da administração agradece aos 

colegas. Agradece e devolve a palavra à Mesa.Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para 

fazer a leitura das correspondências recebidas:REQUERIMENTO,da vereadora Regina Weidmann, líder 

de governo, solicitando urgência especial ao Projeto de Lei 003/2013, do Poder Executivo. INDICAÇÃO 

002/2013, da vereadora Regina Weidmann ao prefeito municipal. OF.GAB. 022/2013, enviando Projeto 

de Lei 004/2013.PROJETO DE LEI 004/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a 

repassar subvenções sociais à Associação Comunitária de Radiodifusão Cipoense, e da outras 

providências.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 001/2013, do Poder Legislativo, que “Dispõe 

sobre ponto facultativo na Câmara de Vereadores nos dias 11 e 13 de fevereiro de 2013 e das outras 

providências.” OF. ESPECIAL, da Câmara de Vereadores de Santa Maria, agradecendo manifestação 

de pesar e solidariedade às famílias das vitimas da boate KISS. OF.GAB. 023/2013,informando que a 

prefeitura municipal está no CADIN desde 15/04/2011. MOÇÃO DE PESAR 002/2013, dos vereadores 

aos familiares de Vinicius Montado Rosado. MOÇÃO DE PESAR 003/2013, dos vereadores aos 

familiares de Olmiro Primonas de Oliveira.  MOÇÃO DE PESAR 004/2013, dos vereadores aos 

familiares de Sergio Pivetta.  MOÇÃO DE PESAR 005/2013, dos vereadores aos familiares de Silvarina 

Santos do Nascimento. 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 003/2013, do Poder Executivo, que 

“Autoriza oPoder Executivo a implantar e regulamentar o programa  “Troca-Troca” de sementes de 

forrageiras de inverno e verão no município de Capão do Cipó e da outras providências”, aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 001/2013, do Poder Legislativo, que “Dispõe 

sobre ponto facultativo na Câmara de Vereadores nos dias 11 e 13 de fevereiro de 2013 e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade.Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

sessão dia 19/02/2013 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 
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presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e 

a 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 05 de fevereiro de 2013. 


