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ATA N° 13 / 2013 (Ordinária) 

Aos 02 (dois) dias do mês de abril 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 12/2013, da Sessão Ordinária do dia 26/03/2013, 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 e informa que o vereador Jairo Charão não se faz presente por motivo de 

saúde de seu pai, e trará atestado médico justificando a falta. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (PP): O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): O vereador não se fez presente, motivo de saúde de seu pai. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade e ouvintes da 

87.9. Lamenta a morte do pai do Jader, sempre presente na escola, mais conhecido por ’Seu Peixe’, 

ao qual não pode comparecer no velório. Fala ao colega Miguel que esteve na casa de sua filha, em 

Videira, e viu mais de perto o sistema de irrigação, na cidade de Pinheiro Preto, onde lá existe um 

único açude, com oito bombas que levam água a cada lote e o proprietário irriga duas hectares e 

meia, onde esse açude tem capacidade para vinte hectares. Fala que o senhor Claudio lhe disse que 

sobra água, mesmo fazendo seca, e tudo com aspersão, não com pivô. Ressalta que esse sistema foi 

financiado pelo governo de Santa Catarina, onde o governo entra com quarenta por cento, os 

produtores com trinta e as associações com os demais trinta, e a produtividade das vacas de leite é 

fantástica. Se faltar água ligam a bomba e cada produtor tem sua conta de luz. Diz que esse sistema 

existe em vários lugares e aqui temos água e, de repente, divide pela metade esses números. Fala 

que lá estão começando a plantar hortaliças, só o que não pode é ampliar a área, pois pode faltar 

água. Diz ser um belo exemplo a ser seguido aqui. Diz que há novidades acontecendo, pois temos 

uma comunidade dinâmica, e quando era suplente sempre dizia que muitas coisas nem sempre saem 

como o prefeito quer, porém irá deixar para comentar após as versões dos colegas sobre a dinâmica 

política do município, onde temos acertos e erros, e nada melhor que um dia após o outro para se 

avaliar as coisas. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta os colegas e comunidade presente. Pede a Secretaria de Obras que troque as 

lâmpadas do posto de saúde até o seu Bender, pois está muito escuro. Pede patrolamento e 

empedramento na estrada do seu Eberon Garcia do Nascimento, a qual os colegas já pediram. Diz 

que o senhor Darci da Silva, do assentamento Sepé Tiarajú, está sem água e já solicitou a Secretaria 

do Meio Ambiente, está aguardando. Pede a Secretaria de Obras que empedre a estrada da granja do 

Estado do Rio Grande do Sul 
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senhor Juca Picolli e faça roçada na curva, pois dona Lucinéia lhe disse que seu filho ficou vários dias 

sem ir à aula, pois o transporte não entrava lá devido a essa curva e ela está com medo de perder o 

Bolsa Família. Sobre a Secretaria de Agricultura diz que seu Adolfo lhe ligou, do Santa Rita, pedindo 

emprestada a globe, e sugeriu a ele que peça o kit, pois estamos presenciando cidadãos usando bens 

públicos. Diz que isso foi muito criticado na administração anterior, e é ilegal. Diz que não tem nada 

contra, mas às vezes, tem trator em casa e ficam usando o da prefeitura que poderia ser usado por 

quem necessita e não tem. Comenta sobre o projeto de estufa hidropônica, uma excelente ideia para 

as crianças, não só da escola Júlio Biasi, e incentiva eles a terem gosto pela planta e pelo consumo, 

sendo que isso vai se expandir em casa e os pais também se incentivem. Diz ser uma bela iniciativa 

da URI em parceria com o município. Pede a Deus que dê tempo favorável para a colheita e agradece 

pelo tempo bom na hora do plantio. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR 

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

aos ouvintes da 87.9. Inicia falando sobre o trabalho feito pela secretaria de agricultura junto com a 

administração em relação à assistência técnica na lavoura. Fizeram um levantamento da demanda 

dos produtores e essa semana começaram o serviço. Fala, principalmente, na questão do leite e a 

ideia do colega Rodolfo será inserida a exemplo de se fazer ‘bóia’, e que isso seja contínuo. Diz que 

na questão do leite são três quesitos: alimentação, sanidade e manejo. Estão esperançosos nesse 

trabalho, onde terão um ‘xerox’ da propriedade e farão uma avaliação entre seis meses a um ano. 

Pede que os colegas coloquem nome nas pessoas que citam na Tribuna, e que se use o bom senso, 

de novo, pois o produtor em questão produz dezoito mil litros de leite por mês, considerado de ponta, 

um profissional do leite. Diz que o produtor ligou semana passada pedindo a globe emprestada, pois 

para as coisas andarem tudo tem sua hora certa, e a decisão da secretaria de agricultura, até que se 

consiga organizar, é que não se empreste nada a ninguém, e aí negaram a ele, pois a determinação é 

que o que é para um é para todos. Ressalta que fizeram o trabalho para ele e aí que entra o bom 

senso, pois na hora que o funcionário saiu para almoçar o produtor deu duas voltas no trator. Coloca 

que não foi de má fé, de forma alguma. Ressalta que acredita no trabalho da Secretaria de 

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

(PT): Cumprimenta os colegas, comunidade presente e ouvintes da 87.9. Fala sobre a reunião com o 

Executivo, hoje de manhã aqui na câmara, sobre creches e educação infantil. Fala que está para ser 

instalada uma creche, onde diz que estava meio por fora do tema, e a princípio será instalada na 

escola Júlio Biasi, e o prefeito explicou o porquê, de momento, será lá. Diz que o prefeito falou que o 

ex-gestor assinou um documento que até julho de 2013 tem que ser feita a creche, e o Tribunal está 

cobrando da administração e o município não tem dinheiro. Cita que uma creche sai em torno de 

seiscentos mil reais nos padrões federal. Diz que o prefeito e a secretária de Educação explanaram 

que até o fim do ano ficará na escola a creche e após será feita as adequações e devolvida as salas 

de aula para a escola. Eles falaram que o município irá se enquadrar no PAC para projeto de creche 

com dinheiro federal, quase 100% construída pelo governo federal, em torno de um milhão e meio de 

reais, padrão em todo Brasil. Fala que como foi assinado pelo ex-prefeito tem de cumprir, porém o 

atual gestor disse que se fosse ele à época, não assinaria. Diz que antes da reunião de hoje era 
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contra ser na escola, mas diante das explanações, é a favor, pois é provisória até a outra ser feita 

para cento e vinte crianças. Agradece a Secretaria de Obras que disse que o maquinário está no 

Entre Rios, e foram atendidos os pedidos e amanhã espera que termine o serviço. Agradece e 

devolve a palavra à mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Cumprimenta os colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala a respeito do erro que a 

administração cometeu em ceder o trator e a globe do município para pessoa que não é funcionário. 

Espera que isso não aconteça mais e o prefeito irá tomar providências, sim, e que não se repita com 

nenhum secretário isso, pois se acontecer algo é a administração que paga. Quando falaram que 

eram cobrados e, hoje, acontece isso, diz que, sim, eram e estão certos em cobrar, pois existe 

funcionário para fazer o serviço. Diz a todos os produtores de leite do município, a exemplo dos 

senhores Neri, Beco, Pepi e Fortunato, que a administração está trabalhando por eles e que isso foi 

um erro. Ressalta que a prefeitura está trabalhando por todos os produtores de leite, bem como os de 

soja e o comércio. Seus colegas sabem que está nervosa com os problemas na saúde, só deixa claro 

que nesse mandato tem chefe decidindo as coisas, porém tem gente boicotando o serviço, que era 

acostumado a receber horas-extras e não fazer. Espera até o fim de abril, pois quer falar amparada 

em lei. Sobre a creche diz que era contra ser feita na escola, porém o prefeito anterior assinou um 

TAC e se comprometeu a construir até 2013. Está com um papel assinado pelo prefeito Froner, 

dizendo que deixou trezentos mil reais para a creche, porém esse dinheiro não existe, só tem no 

papel. Achou o fim da picada quando soube que o gestor passado abriu mão de uma creche modelo, 

que o município foi contemplado. Diz que não sabe o motivo, porém é um erro gravíssimo. Diz que 

entre tantas revoltas, leu no jornal que o ex-prefeito entrou com advogado pedindo quatro anos de 

férias e quatro anos de décimo terceiro que não recebeu. Diz que isso é uma pouca vergonha, pois o 

prefeito sabe que tirou férias, e por que não se pagou no fim do ano. Pelo que leu no jornal não irão 

pagar e ele que entre na justiça. Achou uma falta de respeito para com os vereadores e munícipes. 

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

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Coloca sobre a reunião com o prefeito sobre a 

creche, onde todos os vereadores eram contra ser no pátio da escola e, hoje, pensam diferente, pois 

será feito provisória  esse ano. Diz que o diretor precisa de salas de aula, e no momento que sair a 

outra creche, nos padrões do governo e no valor de um milhão e meio de reais, elas serão 

readequadas. Agradece ao Jaques pelo serviço que pediu. Sobre o médico diz que só tem a falar de 

bem, porém o sindicato dos médicos vem para defender os médicos e a população quem defende são 

os vereadores. Hoje ficou indignado, até certo ponto, quando os colegas perguntaram se o médico 

atenderia mais pacientes e ele disse que não, que atenderia só doze fichas. Fala que aprovaram 

quarenta horas para ele e não doze fichas. Cita que a população liga para os vereadores quando a 

décima terceira ficha não é atendida, e tem que explicar para o povo o que alegam. Fala que lá na 

reunião foi dito que existe uma lei que os médicos só podem atender doze fichas, porém a colega 

Regina perguntou pela lei e não souberam responder. Fica preocupado, pois deveriam atender as 

pessoas que vem de longe, nem que seja para pegar um parecetamol. Diz que se vir aumento salarial 

para o médico, vota contra, pois lá foi dito que não atendem mais que doze mesmo estando de valde. 
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Ressalta que lá na reunião foi colocado que os vereadores querem fazer politicagem. Diz que os 

vereadores defendem o povo, e que médico sai um e vem outro. Fala que o atendimento é para posto 

de saúde e nosso município é diferenciado dos outros, pois o acesso é difícil e quando vem devem 

ser atendidos. Sobre o caso do trator, lhe ligaram várias vezes perguntando se aprovaram que se 

emprestasse para terceiros, onde disse que não e que tem certeza que o Jaques não foi quem 

emprestou. Diz que foi muito criticado aqui na câmara quando foi secretário, é só olhar as atas 

anteriores, porém sempre fez para quem não tivesse trator, e só pagavam a hora do tratorista na 

prefeitura e a hora-máquina, e hoje o que se vê é terceiros em cima do maquinário público. Ressalta 

que isso é crime. Fala que não é nada contra a pessoa que pegou o trator. Diz que sabia disso sexta-

feira de tarde, e que saiu de casa para não ter problemas. Fala que uma pessoa disse na rádio que o 

êxodo rural é grande no município, porém foi o primeiro que vendeu suas terras para o Banco da 

Terra, tem isso gravado. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9.  Agradece ao secretário Jaques 

e equipe pelo serviço feito e pede que seja terminado no Rincão dos Palharini até seu Adão Garcia. 

Pede troca de lâmpadas do posto de saúde até o seu Bender. Hoje teve reunião com o prefeito, vice-

prefeito e secretária de educação sobre a creche, e se tocasse de votar, seria contra, mas como eles 

conversaram hoje e disseram que é só até o ano que vem na escola e as salas retornam para a Júlio 

Biasi, ficaram de acordo com a obra. Diz que hoje tem mais um projeto para dar parecer verbal, o da 

contratação de professor, pois a professora Ana Paula ganhou nenê. Parabeniza a professora pelo 

nascimento do filho. Fala que o secretário de administração esperou ela ganhar nenê para depois 

mandar o projeto, mais uma vez acontece isso, e como ele mesmo dizia quando era vereador: ‘em 

cima das coxas’ tem que votar. Fala que eram criticados antes, mas pelo que se vê as coisas não 

mudaram. Diz que a lei manda que se de licença a ela, porém o secretário mandando em cima da 

hora, os vereadores tem que cruzar por cima do Regimento Interno. Diz que isso é vergonhoso, e pelo 

que vê só trocou a S10 pelo Uno. Sobre o trator diz que não é contra o dono da terra, pois tira leite e 

produz para o município, só que sábado aconteceu o fato e a população pergunta se teve lei 

aprovando o empréstimo para qualquer um pegar máquina pública e fazer serviço particular. Ligou 

para o prefeito e o mesmo lhe disse que não saia desse empréstimo. Acredita que o secretário Jaques 

não foi quem liberou.  Diz ao colega Miguel que eram 10h32min e não horário de almoço. Seria então 

horário de café. Diz que não é contra, só que tem trator tracionado em casa e usando o maquinário 

público. Quer saber se quebra o trator quando usado por terceiros, o que irão fazer. Vai entrar com 

pedido de informação para saber quem liberou o trator, o horário da saída e chegada na planilha e 

quem assinou a planilha. Diz ser uma pena que o vereador que sempre denuncia, ao certo, não 

estava no município. Agradece a colega Regina que disse que isso foi um erro da administração, 

mostra que está indo para o lado certo. Quer saber o que irá pedir na informação e se apresentarem 

lei que pode emprestar para terceiros, aí quer que seja para todos. Agradece e devolve a palavra à 

mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Diz concordar com seu 

colega Diego, pois é um direito seu e pode fazer por escrito, que tem que votar os pedidos de 

informações, diz que vai ser a primeira a votar a favor, pois os seus eram todos votado contra. Diz que 



089 

 

hoje foi um dia que se irritaram, fala que não batalhou tanto para trocar seis por meia dúzia, a casa 

está sendo organizada e não quer que fique naquela bagunça que estava na administração do Senhor 

Osvaldo. Diz que vai provar aqui, ainda, mas vai esperar até dia 20, pois tem certeza que o seu 

Alcides já tomou providências a respeito disso. Sobre o trator, diz que foi um erro essa pessoa dirigir, 

mas que não irá se repetir. E a respeito da saúde diz concordar com o colega Alacir, que está aqui 

para defender o povo e o que estiver certo sempre vai apoiar como fazia na gestão passada. Diz que 

sempre criticou a saúde porque sabia o que estava criticando, poderia ser mudado e espera que 

mude, que não fique nesses termos que foram colocados lá. Acha que é uma falta de respeito da 

pessoa do médico para todos que estavam lá. Diz que confia na secretaria da saúde, pois batalharam 

tanto e foi para melhorar. Tem certeza que a secretaria da agricultura, secretaria de educação, 

secretaria do meio ambiente, que graças a Deus está andando, porque em quatro anos só deu 

prejuízo, a secretaria de obras confia que vai andar pra frente, e pede para que arrumem as estradas. 

Diz que a secretaria da educação já está assumindo um “pepino” que foi deixado pela administração 

passada de fazer esta creche, que no papel tem dinheiro, mas no caixa não tem. Fala que foram uma 

série de erros, e que todas as ideias do prefeito Meneghini não conseguiram colocar em prática ainda, 

pois até agora só estão corrigido erros. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder de Bancada, PP: Inicia dizendo que sobre receber 13º é contra, e férias também. Diz 

saber que não pode, pois o Serafim foi apontado a devolver sessenta mil reais e o Neuso trinta mil, 

que o Ministério Público apontou, e até o presidente da Câmara, Meneghini, pagou, o Alceu, todos 

pagaram e diz que quando foi presidente não pagou 13º e também foi apontado a devolver do tempo 

dos colegas presidentes que haviam pago  a eles. Então é ilegal, o Froner não pode cobrar isso aí, 

pois isso é uma coisa que não vai pra frente. Quanto ao trator diz que realmente quando lhe ligaram, 

ligou direto pro Meneghini e disse o que estava acontecendo. Acha que a pessoa que emprestou o 

trator, tem que se esclarecer, pois diz que tem que saber mais ou menos o que está acontecendo por 

que se um pega, todos vão querer pegar trator de graça também. Agradece e devolve a palavra à 

mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: O vereador não se fez 

presente, motivo de saúde de seu pai. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, 

PP: Mas nem pensar nesta história de 13º passado, inicia dizendo. Sobre as dozes fichas, fala que 

tem um genro que é medico na cidade de Videira e lá ele atende trinta e cinco pessoas. Não é um 

atendimento exemplar, ele sabe que está pisando na bola, mas durante esses dois anos e meio nunca 

matou ninguém. Diz que só atende trinta e cinco pessoas, mas tem que atender, pois as pessoas vão 

lá nem que seja só para ver o médico. Diz que não pode ir à reunião, pois estava com alunos na sala 

e não podia deixar os alunos sem aula. Quanto ao vereador fazer política, diz que são cobrados, e as 

pessoas ligam e exigem, então isso faz parte de um vereador. Com relação ao Érico, acha que toda a 

semana vai falar do Érico, falar do que ele deixa de fazer, cada projeto era aquela polêmica, e de 

novo está entrando aqui, a nossa professora Ana Paula, daqui uns dias o bebê já está caminhando e 

não entrou a licença dela, então vamos agir. E essa história do trator, diz ser muito interessante isso, 

por que quem tinha que estar aqui hoje era o colega Jairo, apontava o dedo na ferida e hoje não está 

aqui. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 
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SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Diz que a colega Regina o lembrou para colocar aqui, que até 

em defesa à secretaria de administração, ao Érico, parece que esta criança nasceu prematura. Então 

é uma coisa inesperada, e não devemos ficar pegando em tudo que é ponta, pois isto é justificável. 

Diz que o que estão vendo é que os projetos estão chegando dentro de um ritmo normal. Comentando 

sobre o trator acha que o vereador tem o direito de saber da onde era o trator, só sabe que da 

agricultura não era. Volta a dizer que estão certo, e que a oposição está certa, pois ficam jogando no 

erro do adversário. Então diz que quando tem um errinho tem que pegar, não tem jeito. Com relação à 

secretaria da agricultura pode dizer que coisa já mudou, por exemplo, no fim do ano passado ficou 

uma lista de vinte e poucos mil reais que não foram cobrados, hoje, por exemplo, adotaram e isso 

podem até mudar, e é da opinião de fazer o serviço e o produtor pagar trinta dias depois, mas hoje 

como forma de colocar a casa em ordem o serviço é pago para depois ser realizado.  Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA, Representante de 

Partido, PT: A questão do trator diz que até foi uma polêmica, mas que é interessante. Acredita que 

aquele trator não foi produtor que foi buscar na prefeitura, alguém mandou aquele trator lá. E quanto à 

saúde é outra questão polêmica. Fala que graças a Deus somos o único município que temos três 

médicos, mas hoje pode dizer que ficaram em uma saia justa porque o vereador não tem que ir lá 

decidir coisa de saúde. Diz que isso é uma coisa que se administra dentro da administração, e hoje 

em dia fala que estão lutando, tentando fazer uma administração séria e correta. Acha que esta parte 

dos médicos eles estão um pouquinho audaciosos, pois queira ou não queira estão ganhando bem e 

questão da ficha isso não quem que ser doze fichas, ficha é só para organizar a ordem de chegada. 

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 021/2013. Ofício 009/2013, da Secretaria de 

Agricultura, solicitando empréstimo Plenário para reunião com os produtores para tratar do plantio da 

erva-mate, às 14:00 horas do dia 12 de abril de 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 021/2013, sendo que ambas 

foram favoráveis. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE 

LEI 021/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo 

determinado, de 01 (um) professor (a) para atuar na Escola Municipal Júlio Biasi e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 015/2013, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 

2013”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 016/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 017/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”, aprovado 

por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 09/04/2013 no 

mesmo horário e local.Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara 
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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, 02 de abril de 2013. 

 

 

 


