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ATA N° 14 / 2013 (Ordinária) 

Aos 09 (nove) 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 13/2013, da Sessão Ordinária do dia 02/09/2013, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente solicita a 1ª Secretária que faça a leitura do Ofício 029/2013, da Secretaria 

do Meio Ambiente, solicitando espaço na Tribuna na sessão de hoje, para que a Fiscal Ambiental, 

Sra. Maria Cristina do Nascimento faça convite para 1º Passeio Ciclístico Ecológico do Município. 

SENHORA MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO, Fiscal Ambiental: Está realçando o convite para o 

1º Passeio Ciclístico Ecológico do Município, com o intuito de congregar as famílias e mostrar a 

importância do meio ambiente para todos. Esclarece que o roteiro do passeio começará com saída da 

Praça Rubem Lang, às 13h30minh do dia 13 de abril, destino Carovi, onde o Exército estará 

esperando. Pede aos participantes que levem cobertores. Fala que na chegada ao Carovi será feito 

brincadeiras e explanações e será servido um jantar a todos, e na parte da manhã será servido café e 

será iniciado o retorno ao município, com chegada, provavelmente, às 13h30minh, onde terá sorteio 

de cinco bicicletas doadas, entre os participantes o sorteio, e participarão da mateada. Tranqüiliza os 

pais, pois as crianças estarão acompanhadas de ambulâncias, o Exército e toda a equipe da 

Secretaria do Meio Ambiente, sem perigo algum. Convida todos os ciclistas que ainda não se 

inscreveram e possuem bicicleta que se inscrevam na secretaria. Após o senhor presidente chama os 

vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, assessor 

do deputado Ernani Polo e ouvintes da 87.9. felicita a dona Maria Cristina pelo 1º Passeio Ciclístico 

ecológico do Capão do Cipó, idéia essa que surgiu quando ainda estava na secretaria, e tem seu 

apoio no que precisar. Fala que hoje, dia 09 de abril, é o Dia Nacional de Combate á Corrupção no 

Brasil, onde cita que se vê problemas Brasil a fora e tanto povo precisando de saúde, educação, 

estradas, obras e o dinheiro sendo desviado. Diz que fazem parte da fiscalização e devem pedir aos 

deputados, senadores e a própria presidente, a qual diz estar fazendo um bom trabalho de combate à 

corrupção, mas ainda deixa brechas para que se avance no dinheiro do povo, que levem mais a sério 

o dinheiro público. Diz que vivemos num município sadio, que já está com treze anos de emancipação 

político-administrativa e é com muito orgulho que fala das festividades em comemoração ao 

aniversário, onde dia 11, às 10 horas teremos abertura solene, com homenagem das Escolas ao 

Município – Júlio Biasi e CRAS, em frente a prefeitura; dia 12 às 9 horas teremos saúde na praça 
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Rubem Lang, com verificação de pressão, glicose e HIV e às 14 horas lançamento do projeto Cultura 

da Erva-mate e diversificação da propriedade; dia 13, às 13:30 horas teremos largada do 1º passeio 

Ciclístico ecológico, na Praça Rubem Lang, com chegado no Carovi às 16 horas e show da Banda 

Geração Trilegal; dia 14, às 15 horas teremos, na Praça Rubem Lang, bolo de aniversário e mateada, 

show com as bandas Geração Trilegal e Banda Balanço, brinquedos infláveis, brechó da Assistência 

Social, feira do artesanatoe feira da agricultura familiar, tiro de laço da vaca parada e retorno do 1º 

Passeio Ciclístico ecológico, dia 15 às 9 horas curso de inclusão digital na Praça Rubem Lang e às 16 

horas lançamento do Projeto Chute Certo: Esporte e Cidadania e dia 16 ás 9 horas curso de inclusão 

digital na Praça Rubem Lang e ás 18 horas  Sessão Solene na Câmara Municipal de Vereadores. 

Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador 

fica com dois minutos e vinte segundos, pois doou o restante de seu tempo ao vereador Alacir 

Dessoe. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade e ouvintes da 87.9. Parabeniza o 

secretário de Obras, pois está de carreteiro, e a estrada do Carovi está muito boa. Diz que na fala 

rápida da fiscal do meio ambiente, poderia e faz mais um comentário, devemos nos dar conta da 

importância que é o 1º Passeio Ciclístico Ecológico, haja vista que terá muita segurança, com 

ambulâncias, Exército, muito bem organizado. Pede que os pais deixem seus filhos participar, pois um 

bom exemplo deve ser apoiado. Cita que hoje chegou uma enxurrada de projetos, os quais irá deixar 

entrar em discussão para depois comparar o que era e o que é hoje, como foram tratados antes e 

hoje. Não pela parte da prefeitura, mas aqui entre os colegas, como eram recebidos os projetos antes. 

Irá rememorar a postura dos colegas no passado e hoje para depois tirar conclusões. Deixa o restante 

de seu tempo ao colega Alacir. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA MARILENE 

MARGUTTI (PP): Cumprimenta os colegas e comunidade presente, assessor do deputado Ernani 

Polo e família Bender. Agradece a explanação da fiscal do meio ambiente, Cristina, a qual falou muito 

bem o recado para esse evento. Parabeniza o colega Rodolfo que está aniversariando hoje, e que 

continue esse colega com postura, sempre fiel ao trabalho, ao povo e especialmente a sua Bancada. 

Domingo esteve conversando com o Sr. Hélio Pletz, o qual lhe disse que lhe fora prometido em 

campanha que em noventa dias ele teria água em sua residência, porém já passou o prazo e até 

agora nada. Diz isso para verem como a coisa não é fácil. Fala sobre a medicação da Sra. Vicentina, 

para diabetes, o qual é caro e ela é aposentada, paga aluguel e lhe ligou de Santiago, pois havia ido 

comprar a prazo essa medicação devido a secretaria de saúde daqui dizer que não tinha como 

comprar para ela. Fala que o pessoal do Pró-jovem está com saudade da professora Cecília, e as 

crianças estão dispersas matando tempo. Fala sobre o projeto que entrou na Casa criando mais um 

CC 4, diretor do posto de saúde, com salário de R$ 1.894,66 (um mil, oitocentos e noventa e quatro 

reais e sessenta e seis centavos). Diz não saber se é justo esse projeto, até por que nunca houve 

necessidade e criticavam o seu Osvaldo que se excedia nos cargos e agora vê a mesma coisa. Diz 

que os agentes de saúde são os porta-vozes da comunidade e deixam muita coisa a não acontecer 

em prevenção, pois gastam combustível e desgastam suas motos para fazer as visitas, assim como 

os operários que estão ganhando menos que o salário mínimo, então que se ajude à eles. Diz que irá 

pensar sobre o projeto e que só depende da consciência de cada vereador, só acha que esse governo 
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está indo para o mesmo caminho do Froner pelo que vê e prestigia. Agradece e devolve a palavra à 

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

e aos presentes e aos ouvintes da 87.9. Sobre os projetos que chegaram irão discutir no momento 

oportuno, e cada um tem sua justificativa, pois tudo é altamente pensado com responsabilidade para 

que a comunidade saia ganhando. Coloca que o município tem um potencial imenso na questão 

leiteira, onde cita a Normativa 51, a qual exige que o leite tenha uma qualidade mínima, que era para 

vigorar já em 2013 e foi adiada para 2016. Fala que mais dia menos dia irá entrar em vigor e vai pegar 

os produtores desprevenidos, sendo que a condição básica é que os produtores tenham resfriador de 

expansão, substituindo o tarro. Diz que o governo estadual lançou o programa chamado Mais Leite de 

Qualidade, e o município está fazendo a sua parte, que é a divulgação do programa para que o 

produtor entenda como funciona. Diz que não está totalmente em pleno funcionamento, e é especifico 

para os produtores que se enquadram no Pronaf, onde o município de encaixa, tendo dez anos para 

pagar e o governo estadual paga a última parcela. Cita que para os produtores terem acesso ao 

resfriador primeiro ponto é chegar a Emater, fazer o projeto, escolher a instituição financeira que bem 

entender, adquirir o resfriador de quem bem entender e encaminhar o projeto ao banco. Dá exemplo 

se o produtor pegar quinze mil reais o subsídio do governo será de dez mil reais. Em reunião em 

Porto Alegre questionou o pessoal da Secretaria, pois pela experiência e dificuldades que o meio 

enfrenta, grande parte dos produtores estão com a capacidade do Pronaf esgotadas. Diante disso diz 

que o governo decidiu abrir uma linha de crédito específico para os produtores de leite e terá o 

empréstimo e irão se salvar. Pede aos produtores que se dirijam até a Emater para maiores 

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

(PT): Cumprimenta os colegas, comunidade presente e ouvintes da 87.9. Comenta que essa semana 

é festiva em nosso município, pelos treze anos de emancipação, onde ajudou a fazer frente na 

emancipação o senhor Bender, que se faz presente, assim como o colega Rodolfo para que hoje 

possam estar fazendo essas discussões sobre projetos de melhor qualidade de vida ao povo 

cipoense. Diz que as festividades iniciam dia 11 com encerramento dia 16, e que seja de muita alegria 

para os munícipes, pois a cada dia temos um município mais evolutivo. Comenta que sexta-feira 

esteve, juntamente com o secretário Jaques e o colega Ibanez, na vinda do governador a Santiago, e 

lá tiveram reunião com o governador e os deputados Paulo Pimenta e Valdeci Oliveira, no Palace 

Hotel São João, a qual foi muito proveitosa, pois lá souberam de vários projetos que podemos nos 

enquadrar. Cita que lá foi falado sobre os projetos já encaminhados ao governo do estado, os quais o 

governador não garantiu nada, porém está se empenhando, em especial a Ponte do Cardinal. Informa 

a colega Marilene sobre a chegada de recursos no valor de R$ 2,2 milhões, da FUNASA, para rede de 

água, um projeto de grande abrangência que irá beneficiar vários munícipes, e como a colega disse 

há muita gente sem água, e essa é só uma parcela do valor total de mais de R$ 7 milhões. Pede 

calma, pois todos terão água. 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 da colheita que iniciou forte essa semana, e é o que sustenta o município, e 

deseja bom tempo para a colheita e que renda e valha bem a soja. Parabeniza os organizadores do 
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baile do DBV, os que trabalharam direta e indiretamente, e coloca que seja mudada a data, ou para o 

inicio ou para o fim da colheita, pois fica difícil do pessoal comparecer. Sobre o passeio ciclístico, diz 

ser de extrema importância, uma coisa boa que veio para somar, pois nos dias de hoje o lixo está em 

toda parte e a educação começa em casa. É incentivadora e convida a comunidade que participe. 

Sobre os R$ 2 milhões, da FUNASA, é muito importante para o município, pois cada vez é pior os 

problemas com a falta de água e que os vereadores devem acompanhar e fiscalizar a aplicação dos 

recursos, para ver se não será feito com caixa d’água baixa, o que não dá vazão, entre outros 

problemas. Sobre a bacia leiteira, diz ser muito importante e que os vereadores têm que cobrar mais, 

a exemplo de ter um veículo para sair fazer inseminação, pois quem trabalha com isso sabe que não 

tem dia nem hora. Fala que quem não pede não ganha. Diz que os vereadores têm que ir atrás de 

recursos, mas principalmente a administração, cobrar os encaminhados e os prometidos, mais ainda. 

Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): O vereador fica com 

sete minutos e quarenta, pois o vereador José Rodolfo lhe cedeu dois minutos e quarenta 

segundos de seu tempo regimental. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9, assessor do deputado Ernani Polo. Fala sobre a Semana do Município, que começa na quinta-

feira a programação até terça-feira. Diz que importante, mas mais importante é que se faça sol para 

os produtores colherem a safra. Está forte a safra e amanhã tem previsão de chuva, a qual espera 

que zere. Diz que tem uma nota de esclarecimento do Sindicato dos Municipários, a qual irá ler: 

“NOTA DE ESCLARECIMENTO: Venho por meio deste, em nome do Sindicato dos Municipários de 

Capão de Cipó, esclarecer que jamais o Sindicato ou seu Presidente se manifestou contra as 

pretensões de qualquer funcionário público de Capão do Cipó, que desde nossa fundação em 

13/11/2006, sempre lutamos na defesa dos interesses de todos os funcionários públicos inclusive os 

comissionados e portando repudiamos veementemente qualquer declaração dada por quem quer que 

seja, inclusive integrantes do executivo municipal de Capão do Cipó com o intuito de jogar o 

funcionalismo contra o Sindicato. Ressalto ainda que nos últimos sete anos nunca ninguém ousou 

usar desses artifícios “má fé” para tentar intervir na entidade.Que fique claro para essas pessoas que 

o Sindicato por sua vez cumpre com seu papel que está resguardado pela carta magna de 88 que é 

de defender os interesses de todos os seus sócios. Solicitamos ao executivo cipoense os devidos 

esclarecimentos a respeito da questão “aumento do salário básico dos operários e cozinheiras” onde 

somos totalmente a favor dos anseios dessa categoria, inclusive protocolamos pedido nesse sentido 

ainda no mês de março de 2013 e por último não descartamos ainda acionar o judiciário para elucidar 

os fatos.GIOVANI LUIZ DIEDRICH – PRESIDENTE”. Coloca sobre os operários, onde nesses três 

meses de governo perderam oitenta e nove reais, os quais o prefeito Serafim e o prefeito Froner 

sempre pagaram. Todos sabem que são os operários que pegam no pesado e se tiver um meio legal 

de compensar, pois são vinte e quatro servidores, entre operários e cozinheiras. Diz que aprovaram o 

projeto do médico e a comunidade tem que saber o que está acontecendo, e tiveram reunião semana 

passada com o Dr. Renan, os colegas Odir, Regina e Miguel e lá foi dito que não atenderia mais que 

doze fichas. Diz que ficou surpreso de ver que o salário dele é de R$ 19.234,36 (dezenove mil, 

duzentos e trinta e quatro reais, com trinta e seis centavos), sendo que o salário do prefeito é em 
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torno de oito mil. Ressalta que com esse salário e atende só doze fichas. Gostaria que a comunidade 

olhasse se era essa a mudança que queriam, e que esse salário do médico em quatro anos dá quase 

um milhão de reais. Ficou até triste em ver isso, e irá abrir precedente para os demais médicos 

pedirem o mesmo valor, ou irão embora. Diz que a câmara aprovou R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), e ele só quer atender doze fichas. Cita a senhora de 82, do Carovi, que semana 

passada não foi atendida pelo Dr. Renan, pois era a décima terceira ficha, quando ela ver esse 

salário, irá lá e exigirá ser atendida, ou vira a mesa. Diz que se forem olhar o salário da presidente 

Dilma, não ganha esse valor, e aqui esse salário de marajá. Quanto aos projetos que entraram, diz 

que no passado quando queria se criar secretaria, e está gravado, diziam que por que se investir mais 

de cento e vinte mil reais, porém agora querem criar a nona, sendo que o ‘cara’ já ganha, e daí terá 

mais assessor, estagiário e demais cargos e gastos. Diz que entrou projeto para diretor de posto de 

saúde com salário de quase dois mil reais para atender doze fichas. Deixa esse questionamento para 

a comunidade ver se é justo e ver como funciona o que se prega num dia, no outro se cobra. 

Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Fala que hoje os discursos estavam light. Agradece 

ao secretário Jaques, pelo serviço no Passo do Valo, Carovi e Passo do Tibúrcio. Agradece, também, 

pela parada de ônibus para as casinhas populares, só falta o brasilit, o qual irão por. Diz que semana 

que vem comemoramos mais uma no de emancipação do município, e todos estão de parabéns, pois 

a cada ano o município cresce mais. É pequeno, mas grande em qualidade. Fala sobre a safra, que 

os agricultores estão felizes, e pede que Deus ajude e de tempo bom para a colheita. Comenta sobre 

os projetos que chegaram à Casa, e sobre os operários que estão ganhando oitenta e nove reais a 

menos no salário, e está entre vereadores, servidores e presidente do Sindicato resolver isso. Diz que 

mais uma secretaria está para ser criada e pelas suas contas, em doze meses dará em torno de trinta 

e seis mil reais, e não ter cem reais para dar aos operários. Fica o questionamento. Diz que eram 

criticados no governo passado, e com certeza, é para o mesmo cargo essa secretaria. Fala que 

quando se falava em mudanças era para corrigir os erros, mas vê que não, que veio, sim, para 

beneficiar promessas de campanha. Diz que não tem nada contra o médico, porém esse salário é 

demais para atender só doze fichas. Diz que o Dr. Renan é um ótimo médico e amigo, só que quem 

paga o pato é o povo. Pergunta se é esse o governo que queríamos, pois acha que não era. Diz que o 

colega Odir arrumou muito bem o trator da prefeitura, trabalho excelente, só que esqueceram de 

colocar óleo na caixa e não andou uma quadra e estragou. Diz que isso é falta de atenção do 

coordenador de mecânica, e que agora irá demorar muito tempo para se arrumar. Pergunta se é esse 

governo que o povo cipoense merece. 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, munícipes, rádio 87.9. Manda abraço ao Felipe, que está fazendo falta, mas 

devido sua seriedade e competência que age no Poder Legislativo, pediu demissão do cargo para 

colher, sendo que havia lhe dito que poderia se licenciar, porém ele lhe disse que não, pois é dinheiro 

do povo. Agradece a Silvane pelo belo trabalho dela e agora está fazendo o do jurídico. Ouvindo 

atentamente os colegas falar, diz que tudo passa por essa Casa e tem responsabilidade nas coisas, 
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pois a pouco tempo o projeto do médico passou por aqui e ambos aprovaram o valor, inclusive os 

plantões. Ressalta que são legisladores e fiscalizadores, inclusive dos valores gastos pela 

administração municipal, o que está vendo que está sendo feito. Concorda que os valores estão 

demais, só que assinaram para isso. Sobre o projeto da secretaria de Planejamento, diz que é de rir, e 

que o governo Froner não conseguiu aprovar. Diz que concorda que muitas coordenadorias se pagam 

sozinhas e valem como se fossem secretarias, assim como concorda que muitas secretarias poderiam 

ser só coordenadorias, como dizia a colega Regina.  Diz que tudo tem dois lados da moeda, e muitas 

não pagam nem o salário dos funcionários. Diz que está nas mãos dos vereadores, e o voto é 

pessoal. Parabeniza o secretário Jaques pelas estradas excelentes, e que pessoas de fora daqui se 

admiram da qualidade de nossas estradas. Espera que o Meneghini seja feliz em sua ida a Brasília, e 

que consiga recursos que foi buscar para uma fábrica para atender as pessoas que não estão aqui 

hoje por falta de emprego. Diz que é uma briga que os vereadores sugeriram para melhores índices e 

trabalho para os cipoense. Diz que no Rede Vivo em Santiago tem cinco cipoenses ganhando pouco 

mais que um estagiário, assim como em demais localidades, por falta de emprego. Diz que hoje 

recebemos um investimento do governo do estado no valor de dois milhões de reais, de um total de 

sete milhões de reais, para rede de água e esgoto do município. Diz que seja o Meneghini ou 

qualquer outro que for prefeito, não faz mais que a obrigação de aplicar bem os recursos e buscar 

esses recursos. Agradece e devolve a palavra à mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da 

Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz que quando foi aprovado o projeto 

do médico dizia salários e plantões, não se dizia quanto ia pagar por plantão, aprovaram R$ 13.500 

(treze mil e quinhentos reais) o salário. Quanto aos projetos acha que sim, interessa que venha, de 

qualquer governante, torce para que busque e que venham empresas para cá. Sabe que é difícil, pois 

sempre acreditavam que quando tivesse acesso asfáltico iam vim empresas, tem acesso asfáltico e 

não vieram empresas. E quanto à verba que veio para água espera que venha mais, pois tem várias 

localidades que falta água. Sobre o passeio ciclístico, acha importante que as crianças participem, 

pois será muito bom e haverá segurança. Em relação aos R$7.000.000,000(sete milhões de reais) diz 

que iremos ver mais daqui uns dias irá aparecer um padrinho de quem conseguiu esses sete milhões. 

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

PDT: Com R$7.000.000,000 (sete milhões de reais) acha que daí nenhuma comunidade nossa irá 

ficar sem água, mas diz que quem irá fazer a obra agora é o governo do Meneghini. Diz para a 

comunidade que essa secretaria irá ser criada para o coordenador de projetos, Secretaria do 

Planejamento, acredita que se pague, pois certamente será extinto alguns cargos e essa diferença só 

nos projetos que o prefeito levou para Brasília nas mãos são quinze projetos e desses quinze, 

conseguindo quatro, já se paga a secretaria. Deseja ao seu colega Rodolfo um feliz aniversário. 

Segundo o secretário de administração, diz aos colegas que os operários receberão suas diferenças. 

Por fim deseja boa festa a todos os munícipes, em comemoração ao aniversário do município. 

Agradece e devolve a palavra à mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, 

PP: Diz ter anotado para que a Líder de governo marcasse uma reunião com o prefeito, não só para 

correção desses R$89,00 (oitenta e nove reais), mas também para ver se juridicamente se é legal 
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essas pessoas ganharem mais. Com relação à semana do município, são treze anos, que parecem 

treze dias e pra quem acompanhou desde o primeiro dia cada vez que olhamos da vontade até de se 

beliscar para ver ser realmente é o nosso município, e realmente é. Diz que o Serafim foi um bom 

prefeito, a estrutura foi feita, o Froner da maneira dele foi um bom prefeito, trouxe as coisas que 

estamos colhendo o fruto agora, esses R$ 7.000.000,000 (sete milhões de reais) quem vai fazer é o 

Meneghini e vai fazer bem feito. Diz ao secretário Jaques, que ele tem uma boa equipe e que as 

estradas estão ficando boas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Comenta que ouve eleições complementares em 

quatro municípios, e o seu partido, de quatro cidades, saiu campeão em três. Diz que isso é bom e 

assim notamos que o PMDB é forte. E nessa semana do aniversário do município, diz que só a 

população sabe a vantagem que é um lugar se emancipar e a gente só tem a agradecer, pois hoje 

trabalha no município e graças aos emancipadores. Registra uma referência ao ex-prefeito Serafim 

que foi um líder incansável nesta batalha, então comemorar o aniversário de Capão do Cipó é uma 

coisa que nos enche de alegria. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ODIR 

FERNANDES DE OLIVEIRA, Representante de Partido, PT: Reforçando o convite para o passeio 

ciclístico e como já foi dito, diz aos pais que não se preocupem, pois temos uma equipe preparada. 

Diz que essa semana é uma semana festiva e que graças ao município estar instalado, estamos aqui 

hoje. Por fim deseja seus parabéns ao colega Rodolfo pelo seu aniversário. Agradece e devolve a 

palavra à mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Deseja ao seu 

colega Rodolfo um feliz aniversário, com muitos anos de vida e muita paz, e que o resto se ajeita. 

Sobre o médico do posto de saúde, fala que estavam na reunião e viram sua posição. Diz que não era 

o que esperava sobre o atendimento dele e fica se questionando principalmente seu colega Alacir e a 

colega Margutti, onde estavam quando há sete meses quando não tinha um médico para atender, 

queria que os colegas tivessem fiscalizando na época, e o salário quando falaram com ele 

prometeram R$ 14.000,00 (quatorze mil) líquido por mês. Fala que o jurídico na época anterior dizia 

que não dava para ganhar mais que o prefeito e hoje nos temos o médico, está aqui, mas 

pretendemos mudar essa formar de atendimento de doze fichas, pois não está certa, não tem 

cabimento, e falta pulso firme da administração. Diz que da porta pra dentro do consultório é com o 

médico, mas da porta pra fora é com a secretária e administração que resolvem. Sobre as criações de 

secretarias, diz que realmente era contra, pois antes não tinham chefe e a sua posição vai pensar 

muito a respeito dessa secretaria, de qualquer coisa, pois fala que está aqui para votar pelo certo e irá 

pensar pelo bem do município. Poderia fazer e usar as mesmas palavras que aos colegas que diziam 

que iam votar pelo seu prefeito, mas vai votar pelo que acha certo pelo povo e ver o que está faltando 

em cada secretaria. Se suspeitar que algo não está bem será a primeira a falar. Por fim deseja a 

todos os munícipes uma boa semana de comemoração, pois a festa é pra todos e ano que vem será 

melhor. Agradece e devolve a palavra à mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para 

fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 21/2013, do Tribunal de Contas, convidando 

para XI ERCO - Encontro Regional de Controle e Orientação, dia 23 de maio de 2013, das 9 às 17 

horas, no auditório da UNIFRA, em Santa Maria. CONVITE, da Acamvale, para palestra/almoço 
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promovida pelo Centro Empresarial de Santiago, às 11h30min do dia 21 de abril de 2013, no Centro 

Empresarial de Santiago. PROJETO DE LEI 024/2013, do Poder Executivo, que “Cria na estrutura 

administrativa do Poder Executivo do município de Capão do Cipó a Secretaria Municipal de 

Planejamento e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 025/2013, do Poder Executivo, que “Fixa 

o índice, concede revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos municipais, e dá outras 

providências”. PROJETO DE LEI 026/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a 

realizar transporte de grupo de estudantes para aulas em cursos técnicos profissionalizantes no 

município de São Vicente do Sul e dá outras providências”. CONVITE, da Acamvale, para reunião às 

14h do dia 26 de abril de 2013, no Clube União de Jaguari, com a AES Sul para tratar sobre os 

problemas de energia elétrica na região. OF. 061/2013, do Gabinete do Prefeito, encaminhando 

Projeto de Lei 027/2013. PROJETO DE LEI 027/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 

criação de cargo de provimento em comissão – Diretor de Posto de saúde”. PROJETO DE LEI 

003/2013, do Poder Legislativo, que “Fixa índice, concede revisão geral anual e concede aumento real 

na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, 

ocupantes de cargos de provimento efetivo, em comissão e contratos temporários de pessoal no 

Poder Legislativo, nos termos do artigo 37, inciso x, da Constituição Federal, e dá outras 

providências”. OF. 09/2013, da Secretaria de Educação, convidando para abertura da Semana do 

Município a realizar-se às 10h do dia 11 de abril de 2013, em frente à prefeitura, bem como para as 

demais festividades comemorativas aos 13 anos de aniversário do município. Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 018/2013, do Poder Executivo, 

que “Autoriza a contratação de fonoaudiólogo para suprir necessidade temporária de excepcional 

interesse público”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 019/2013, do Poder Executivo, que 

“Altera regime de trabalho da função técnico científico I “Farmacêutico” e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 020/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

município de Capão do Cipó a contratar em caráter temporário, profissional para o desenvolvimento 

do programa nacional de inclusão de jovens – PROJOVEM ADOLESCENTE”, aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI 022/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em 

caráter emergencial e por tempo determinado, de 01 (um) enfermeiro(a) para atuar no Posto de 

Saúde do município e dá outras providências”, aprovado por unanimidade.  Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão dia 16/04/2013, que será Solene em comemoração aos 13 

anos do município, com palestra do Sr. Renato Zanella, sociólogo. 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, 09 de abril de 2013. 

 

 

 

 


