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ATA N° 37 / 2013 (Ordinária) 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro do ano de 2013, às 18h00min, 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 

36/2013, da Sessão Ordinária do dia 17/09/2013, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor 

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

minutos. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Inicia fazendo uma constatação, através do seu trabalho, do 

grande número de produtores que dependem do gado leiteiro, onde a produção vendida no fim do mês 

sustenta as famílias, e não são poucas. Fala que temos um grande número de animais e a produção 

leiteira tem vários fatores que influenciam, tais como: alimentação, sanidade animal, manejo e 

melhoramento genético. Diz que tivemos a visita do secretário Mainardi, onde nosso município foi 

contemplado com uma viatura e um botijão de sêmen, através do programa Dissemina, que vai 

intensificar esse trabalho. Cita que é esforço dessa administração, pois o projeto estava meio esquecido, 

engavetado, e conseguiram refazer a documentação e enviaram. Menciona que foi informado pelo 

secretário de Planejamento que o município foi contemplado com uma escola nova, com seis salas de 

aula, toda mobiliada. Ressalta que a criação dessa secretaria sempre foi questionada, e foi um que 

sempre defendeu, pois um município organizado sabe onde quer chegar e tem que se pensar a longo e 

médio prazo. Parabeniza o secretário Christian e sua equipe, e quem ganha é a comunidade. Sobre o 

projeto 055, no início, quando pediu vistas, não foi por questão política, e era favorável, só que 

conversando com a administração e secretarias envolvidas, teve explicações que mais pessoas se 

acharão no direito, e as atribuições de supervisão estão bem claras nas funções do cargo. Diz à 

comunidade que quer e irá honrar o voto de cada pessoa que apostou no seu trabalho, e não se intimida. 

Seguirá na mesma linha, falando o que e quando achar que deve. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Por ser gaúcha, parabeniza o município pela maravilhosa 

Semana Farroupilha. Diz que dia 20 choveu, mas algumas secretarias desfilaram, cavalarianos e 

piquetes. Diz que fala no CTG por ser uma entidade sadia para levar os filhos e por termos somente um 

aqui no município. Agradece a prefeitura que incentivou os gaúchos. Parabeniza a escola Júlio Biasi pelo 

excelente jantar. Diz ser bom que conseguimos a tão sonhada escola, e agora tem que se pensar no 

‘projetinho’ da casa para os motoristas, no pátio da escola, pois eles precisam e ficando na escola fica 

mais fácil se precisar de motorista. Parabeniza a administração, conquista dela e muitas mais virão. Diz 
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que tudo que for de bom para o município votou a favor e tem certeza que os colegas também. Pretende 

honrar as pessoas que a colocaram aqui, como disse o colega Miguel. Sabe que tem coisas que 

precisam mudar, e que as coisas não tão boas, apenas deixaram de ficar ruins. Diz que tinham costumes 

errados da outra administração, que não se tinha na do seu Serafim. Não que a administração do seu 

Osvaldo era tudo ruim, era mal assessorado. Estão no nono mês e já mostram que vieram para mudar. 

Mantém a mesma linha dos quatro anos anteriores, não retira uma vírgula, e os projetos vota pela sua 

cabeça, a não ser que o Executivo a convença do contrário. Pede que o povo se faça presente na 

audiência do dia 11 de outubro, às 13h30min, no CTG, pois é uma vergonha o nosso asfalto, sendo que 

os impostos temos que pagar em dia, mas os benefícios temos que cobrar. Diz que se não nos unirmos 

para, no mínimo, um tapa-buraco, com as chuvas que estão para vir, só vai piorar. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): O vereador fica com onze minutos, pois a 

vereadora Marilene Margutti lhe cedeu três minutos e o vereador Diego Nascimento lhe cedeu três 

minutos. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz ao vice-prefeito, que 

está presente, que jamais caçoou fez alguma coisa que viesse a perturbar ele. Cita que as ambulâncias 

compradas pelo cunhado do vice, senhor Renato Bender, quando ele fez a licitação ele não colocou 

pedindo que elas fossem emplacadas aqui, como fez no caminhão e na camionete, quando foi secretário 

de Agricultura. Destaca que foi um erro dele e tem que cobrar dele. Diz que a Elizandra sofreu um ano 

para por em dia. Sobre o calcário, diz que é uma maravilha e o Froner assinou convenio e os produtores 

deram a contra partida. Sobre os areieiros, do Passo do Tibúrcio, diz que tem um engenheiro que 

recebeu a obra, e que se cobre dele. Ressalta que os areieiros ficaram oito anos esquecidos. Diz que há 

problemas, mas que a administração que assume tem que resolver. Sobre a água, diz ser uma maravilha 

nenhuma família sem água, só que deveriam dizer que o convenio foi assinado pelo Osvaldo Froner, que 

mesmo depois de deixar a prefeitura, assinou. Diz que não se deve usa o chapéu dos outros para fazer 

politicagem, isso não se faz, e usa o programa, pago pela comunidade, para fazer coisas erradas. Cita 

que as casas populares é um projeto da gestão Froner, e alguém tem que dar continuidade. Diz que o 

asfalto é uma maravilha, e uma pena que o vice não olhou, de lá do palanque do Carovi, a 377 e a 

avenida que está sendo recuperada, que é normal estragar, só olhou o Carovi. Calcula que a audiência 

do dia 11 é para falar sobre o borrachudo da frente da Câmara ou o do Carovi, pois o Osvaldo não fez a 

377, e a crítica desse asfaltozinho é dele. Diz que em uma reunião do conselho o vice falou que os 

operadores de máquina que eram os culpados pelas máquinas estragadas, os quais defende, pois eram 

os mesmos quando foi secretário. Diz ao vice que o mesmo falou na sessão passada, em frente à 

câmara, que se dependesse de sua pessoa o Pinheiro não trabalhava mais, e que as máquinas 

estragadas era pra cobrar do Meneghini, pois se está dando errado é culpa dele. Diz sobre o troca-troca, 

que o vice disse que não deu, diz que foi só em 2011 só não repassou, pois o Renato precisou de ajuda 

na Secretaria da Saúde, e em 2012 a câmara fez emenda e tirou o valor do fundo rotativo. Coloca ao 

secretário Nenê que ele não é culpado de tudo, que cobre da administração, pois tem dois tratores 

parados e as pessoas ligam é para o secretário. Diz que foi arrumado trator sem licitação, mas que, 

agora, o vice aprendeu e estão licitando. Ressalta que o Massey está a quatro meses parado e não sabe 

se vão achar a caixa em São Luiz. Diz que o TL ficou quatro meses com o vidro da porta quebrado. Fala 
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que o secretário está com duzentas horas atrasadas e se tivesse mais dois tratores não estaria. Diz que 

a pessoa quando coloca coisas em blog, tem que pensar antes, e que é uma pena que ela não colocou 

que o secretário de saúde, quando deixava o serviço para colher, e não sabe se devolveu esses dias. 

Diz que as coisas têm que começar em casa e ser honesto quando fala as coisas e não só criticar. Diz 

que ficou orçado na agricultura oitocentos e vinte mil reais pra esse ano, e pro próximo ano, oitocentos e 

setenta e nove mil, e para o fundo rotativo só sessenta e quatro mil reais e esse ano tinha cento e 

cinquenta mil. Diz que não adianta só dizer que vai fazer isso ou aquilo, se não tem o dinheiro em mão e, 

depois, o vice vai no programa dizer que os vereadores debocham e criticam. Diz que esse não é o 

interesse e nunca fez isso. Diz que o vice-prefeito cobrava do Froner o que foi feito do orçamento 

quatorze milhões. Agora diz que o orçamento é de treze milhões e quinhentos e doze mil reais, e quer 

saber dele o que foi feito fora as duas pontes do Passo do Valo. Irá cobrar igual o vice cobrava, pois 

antes era fácil e bonito cobrar. Diz que o secretário tem que trabalhar dentro do orçamento que tem, e 

que não se prometa nada fora disso. Diz que não se promete passarinho na gaiola, se ele está voando e 

não é fácil pegar. Sobre a menina que o vice cobrava cirurgia na campanha eleitoral, diz que fará um ano 

isso e não sabe se foi tomada alguma providência. Acha que a mesma não foi operada, pois a vê 

andando nas ruas e na campanha ela estava com bastante dificuldade. Ressalta que não se usa de 

maldade, como o vice usava. Diz ao vice que o mesmo pode anotar o que diz, pois vereador tem 

imunidade, mas o vice não tem na rádio. Diz que está falando tudo que o vice falou na eleição. Cita que 

quando era o Froner, era cobrado de não ter transporte circular, só que já vamos para nove meses e não 

vê transporte. Sobre os médicos que tem plantão fim de semana, diz que, talvez, seja por que não 

completa a carga horária durante a semana, e com o valor passando de sete mil e oitocentos reais para 

quase vinte mil reais, é fácil, sendo que o governo federal paga dez mil. Não sabe o Capão do Cipó se 

cadastrou no programa Mais Médicos, mas acredita que sim. Diz que o Afonso da Silva arrumando os 

tratores, certamente fará bastante serviço para os produtores. Diz que o popular Cido, está iniciando na 

bacia leiteira e quer fazer pastagem, e dito por ele, que parece que a patrulha do Froner irá fazer pra ele. 

Fala que tem um rapaz, no Rincão dos Mamoneiro, que está inscrito desde o dia dezoito de junho para 

fazer aveia e não vai mais conseguir, o que diz que irá fazer para esse rapaz essa semana. Cita que o 

secretário tem vontade de fazer, mas não tem máquina. Assume o que fala e, jamais, debocha de 

alguém. Nunca tratou mal o ex-prefeito Serafim, nem o Neuzo, e trata bem, mas o Froner já foi chamado 

de ladrão aqui na Casa. Diz que jamais fará isso, pois tem respeito pelas pessoas. Diz que é fácil falar, 

mas dizer a verdade é difícil. Diz que fala de peito aberto. Cita que é bonito que o Froner fez o asfalto 

roda da cooperativa, e que fica feliz com a vinda da escola, assim como todos de sua bancada, igual o 

próprio Meneghini está contente. Sobre as varadinhas que o vice falou, diz que se o Meneghini não 

tomar providência, sobre o que falaram dele aqui na frente, talvez seja o palhaço do circo. Diz que 

quando o vice falou mal da menina, teve que se escapar na Brigada, se não, talvez, essa vara mágica 

tinha funcionado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA 

SILVA (PT): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Comenta sobre a vinda do secretário de 

Agricultura e do deputado Pimenta, trazendo mais uma emenda para o município, um carro e um kit de 

inseminação, para incentivar a bacia leiteira. Diz que é mais uma conquista da administração e do 
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governo do estado. Falou, hoje, com o Galvão, e no máximo em quinze dias a patrulha mecanizada 

estará no município para fazer dez açudes. Recebemos um ônibus do governo do estado, de cinquenta e 

cinco lugares, para a Educação. Diz que, hoje, o Christian e a Adelaide receberam a notícia do 

recebimento da escola. Fica feliz que os deputados Pimenta e Marcon estão apostando no município, o 

que é bom para todos. diz que invés de se falar coisas do passado, tem que se pensar no futuro, pois o 

passado já foi, e temos obras para hoje e o futuro que nos pertence. Diz que está tentando ajudar o 

município nesse sentido. Parabeniza o secretário Christian pelo esforço e, tem certeza, que muitos 

projetos virão, através do governo do estado, federal e emendas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica com dois minutos, pois 

cedeu três minutos ao vereador Alacir Dessoe. Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Pede 

ao secretário Jaques que seja feito um patrolamento na estrada do Capão da Batalha, Passo do Valo, 

Passo do Tibúrcio, no Inhacapetum e na Agropan. Sobre a Semana Farroupilha, agradece ao povo que 

participou e prestigiou esse momento de festa. Diz ao secretário de agricultura que nada é fácil, mas que 

realmente os pequenos produtores ligam e em conversa com prefeito municipal juntamente com o vice-

prefeito Anselmo, conversaram para achar um meio de arrumar esses dois tratores. Diz que criticam as 

coisas para serem arrumadas, para que os pequenos agricultores não sofram como estão sofrendo hoje. 

Diz que hoje tem produtores pagando hora para vizinho e fala que isso é uma vergonha, pois o nosso 

orçamento é bom. Diz que hoje temos 35 CCs e se tirar 10 dos mesmos, em um mês se arruma todas 

essas máquinas que estão estragadas. Diz não ser nada contra os CCs, pois em seu governo tinha. 

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. Diz que a mágica faz os discursos animados. Ontem foi cobrado por companheiro do porque 

não respondia as cobranças, o que disse que irá responder, por partes, pois tem sempre que se guardar 

algo. Parabeniza o Christian, que está na Casa e é gabado por parte dos vereadores, o que lhe deixa 

convicto de que batalhou a quatro anos atrás pela criação da secretaria, e estava certo. Diz aos 

progressistas que lhe ouvem, que batalhou, sozinho, pela criação da secretaria e não conseguiu. Tomara 

que o Froner esteja lhe ouvindo. Diz que, hoje, a secretaria de planejamento tem vinte e cinco milhões de 

reais em projetos, mérito do secretário. Ressalta que, como presidente da câmara, não conseguiu criar e, 

hoje, certos colegas falam em fidelidade partidária. Diz que quando o Vicente concorreu com mo Renato 

Bender, alguns não concordaram, mas esteve do lado deles, deu a cara pra bater, estava lá. Quando o 

colega Diego Nascimento perdeu a eleição, nessa casa, arrebentou uma caneta, mas votou no colega, e 

o partido não fez nada para saber quem o traiu. Diz que quando concorreu, e assumiu essa Casa, foi 

humilhado pelos colegas. Diz que concorreu por que se sentiu lesado, em ser o mais votado do partido 

por três vezes e não achava certo ceder para outros. Diz que não se acha melhor que ninguém, mas se 

achou no direito de concorrer, assim como qualquer um dos colegas tem capacidade de ser presidente. 

Diz que não irá ler todas as perguntas que lhe pediram, e que não se acha infiel a ninguém, pois 

batalhou pelo Capão do Cipó. Se o prefeito cometeu erros, não foi por culpa do Ibanez, que apenas 

alertava e continua alertando e falando na mesma linha, e o retorno se viu nas urnas. Diz que teve e tem 

conduta, e o povo que escolhe quem senta na cadeira. Não se acha infiel coisa nenhuma. Sobre a rádio, 
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que estão pressionando sobre as transmissões, consequentemente a câmara será afetada, pois também 

é passado as sessões. Diz que não se pressiona imprensa, e que se isso acontecer iremos voltar à 

ditadura, e quem se lembra dessa época não irá querer que volte. Pede desculpas a todos pelos 

excessos. 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, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza a grande colega e amiga nossa, Micheli Nascimento, que 

estava de aniversário ontem, a qual a UDP apostou e hoje é um orgulho para o Capão do Cipó termos 

uma pessoa fazendo um belo trabalho e respeitada por muitos como profissional. Cita que a Micheli, 

antes de assumir o cargo, se questionava se iria aprender, e, hoje, é respeitada e merece parabéns. 

Parabeniza a todos pelo desfile do dia 20, que mesmo abaixo de água, vimos a coragem dos 

cavalarianos que resolveram desfilar na Avenida demonstrando civismo e tradição. Ficou triste quando 

soube, de fonte segura, que uma pessoa, que passa no gabinete ‘adoçando’ o Meneghini, quando bateu 

água, gritou: “Viva o Meneghini!” Diz que isso não se faz, pois quando se faz um desfile é para 

apresentar o melhor. Diz que mais desfiles virão, e dessas pessoas nem tem como descrever. Ressalta 

que o CTG esteve lotado o dia todo, mas não pode comparecer, pois pai baixou hospital. Parabeniza o 

secretário Lencini e diz que não precisa vir os vinte e quatro milhões de reais de emendas, se chegar 

cinquenta por cento já é uma grande coisa, um grande passo. Diz que a administração, esse ano de 

2013, está administrando sem um ‘pila’ em caixa. Ficou só o que foi mandado nos dois últimos dias de 

governo Froner, se não estaria zerado. Diz que estamos comprando carros, recebendo máquinas, e que 

o projeto das redes de água, estava engavetado, escondido, tendo que a atual administração ter de levar 

para o Froner assinar em casa, e ele fez sérias exigências. Cita que durante esses quatro anos a 

administração iria fazer, mesmo assim. Diz que quem fala a verdade, não fala maldade, e se o vice-

prefeito teve que se refugiar, avarias vezes, na Brigada, foi por que foi ameaçado, como quando ganhou 

a eleição e disseram que não iria assumir, tendo que levar amigos para sua casa para não ficar só. 

Destaca que o vice foi ameaçado, diversas vezes, por pessoas que não merecem serem autoridades. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade. Diz ao secretário Jaques, que se faz presente, que o governo 

dele não tem culpa pelo estado da 377, pois teve dois governadores que vieram inaugurar antes e fazer 

votos. Cita que a única responsabilidade desse governo é na fiscalização da qualidade do acesso. Diz 

não acreditar na mobilidade do dia 11 de outubro, mas irá participar e torce para que algo seja feito.  Diz 

ao Christian, que se faz presente, que nunca o chamou de ‘laranja’. Tiveram suas diferenças, como ele 

deve lembrar-se dos acontecimentos no gabinete do prefeito, mas nunca lhe chamou assim. Quando 

ouve a notícia de uma escola nova, sente-se muito feliz e orgulhoso, assim como cada obra feita, 

independente de ter sido feita por fulano ou beltrano, pois ajudou emancipar o município. Cita exemplo 

dos carros novos adquiridos nessa administração, mas que para isso foram vendidos os ‘lixos’ que 

tinham de antes, e que não se pode trazer as coisas boas só para nós, para nós. Sobre o projeto da 

bacia leiteira que o colega Miguel falou, diz que o projeto já existia, o que sinaliza que o ex-prefeito tinha 

visão. Sobre os médicos ganharem só sete mil e oitocentos reais, sempre discutiu isso, mas a 

administração anterior dizia que não podia pagar mais, o que assume que foram incompetentes, como o 
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colega Ibanez disse. Diz que agora foi só chegar o Pinheiro e fez a coisa certa. Tiveram erros, sim, e 

quando fala em fidelidade partidária, diz falar, sim, ao colega Ibanez, e a outras pessoas e que ele sabe 

disso. Ressalta que o colega Ibanez é bem vindo a bancada do PP, pois é progressista, partidário, porém 

diz que o mesmo nunca os procurou para discutirem a eleição da Mesa, apesar de ter sido convidado 

inúmeras vezes e não foi em nenhuma reunião. Diz que faltando dez minutos para a eleição da Mesa, foi 

convidado, novamente, e não foi, sendo que o mesmo disse a colega Marilene que iria e que iria votar 

com o PP, o que não aconteceu. O vereador Ibanez pede um aparte: Diz que foi procurado pelo partido 

do colega, e tem provas, com a chapa deles já pronta, o que disse que não concordava, pois iria por 

chapa. O vereador Rodolfo volta à palavra: Diz ao colega que nada que não se converse, não se 

chegue a um denominador, ou o colega acha que o partido gostou de perder o Christian, a Marli e 

demais membros. Diz que o que querem é somar. Cita que o partido do colega Miguel, PMDB, o 

escorraçou por não concordarem com suas atitudes. Diz que tem pessoas que o cargo sobe para a 

cabeça e não fazem as coisas certas. Tem certeza que os colegas aqui pensam dessa maneira. Diz que, 

talvez, o seu grupo errou, mas o colega Ibanez também e que assuma os erros. Diz que o governo 

passado tinha visão parecida com esse, mas eram detonados. Cita que a Ana disse que não 

acompanhava o governo antes, sendo que não é verdade, pois a mesma trabalhava na Casa, 

escrevendo o que votavam, e sabe que levavam ‘lenha’ direto. Cita que o Froner era chamado de ladrão 

nessa Casa. Fala que está vendo uma pessoa que era jornalista e que na administração passada 

colocou na capa do jornal uma foto de um buraco numa ponte, sendo que, hoje, o buraco está muito 

maior e não foi parar em jornal. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE 

MARGUTTI (PP): A vereadora fica com dois minutos, pois cedeu três minutos ao vereador Alacir 

Dessoe. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala sobre duas indicações 

que está colocando na Casa, uma é para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, veja a possibilidade de contemplar os alunos da 

Educação Infantil (jardim) e currículo (do pré-escolar até o 5º ano do Ensino Fundamental) da rede 

municipal de ensino, que durante a semana não obtiverem nenhuma falta na escola, com 1 (um) litro de 

leite e 6 (seis) pães, na sexta-feira. Fiz que faz falta e é um incentivo á eles e o município sai ganhando, 

também. Diz que a outra é para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Obras, veja a possibilidade de colocação de placas indicativas na localidade de Areias sentido 

Pinheirinho, Santa Bárbara, Rincão dos Vargas e Inhacapetum, bem como outras localidades que ainda 

não possuem placas indicativas. Solicita saber da Secretaria de Assistência Social, pois pessoas lhe 

cobram, quando irá sair as reformas de banheiros. Parabeniza o pessoal pelo desfile da Semana 

Farroupilha, apesar do tempo ter atrapalhado. Convida a comunidade e os colegas para a audiência 

pública sobre a 377, dia 11 de outubro, no CTG. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Parabeniza a Michele pelo seu 

aniversário e, também, pela eficiência que está tendo como funcionária na prefeitura de Capão do Cipó. 

Sobre a patrulha agrícola, diz que isto é um assunto de sempre, mas volta a dizer que no sistema que 

está se tem que alterar alguma coisa e tem consciência disso. Ressalta que o trabalho está bastante 

adiantando e que em conversa com o secretário o mesmo lhe passou que faltam poucas horas para 
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terminar e a patrulha irá se deslocar para as outras localidades. Diz que se começarem voltar à patrulha 

agrícola e comparar, tem gente que fala que em outras épocas não plantou e isso é só sair e perguntar, 

pois sempre aconteceu atraso de trabalho. Diz que hoje podem ter certo atraso, mas também tem 

calcário, aveia, silagem de qualidade. Encerrando sua fala, diz que não é a toa que o nosso Rio Grande 

é respeitado no resto do Brasil, e parabeniza os cavalarianos, as pessoas que desfilaram neste dia 20 de 

setembro. Ressalta que com aquele tempo ruim, foram dispensadas as escolas em função da chuva, 

mas novamente parabeniza a todos que desfilaram, e a patronagem do CTG Gumercindo Saraiva que, 

hoje, é uma entidade forte do município e é o local que temos para comemorar algum evento. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: 

Parabeniza a Michele e diz que a festa estava boa e que o Ibanez também lhe parabeniza. Ouvindo o 

desabafo do seu colega Alacir e tentando lhe entender, e também tentando entender o nosso vice-

prefeito que falou na rádio sábado, diz que neste sábado não pode ouvir o programa. Ressalta que uma 

vez disse ao vice-prefeito que era para o mesmo meter bronca, mas agora pensando melhor e ouvindo o 

pessoal aí fora, diz achar melhor que o vice-prefeito vá para a rádio e diga as coisas que está 

conseguindo, que está corrigindo e consertando e que o mesmo deixe a bancada, o seu Alacir, pois diz 

que quando eram eles que estavam aqui também não podiam falar nada. Deixa um exemplo de quando 

o vereador Alacir assumiu a Secretaria de Agricultura subiu a hora de R$ 25,00 para R$ 40,00 e depois 

que um colega da mesma bancada exigiu, baixou. Diz que ele mesmo ia para cima do trator dirigir, o que 

nunca era contra, e se está fazendo politicagem azar, mas o contribuinte está ganhando, só que hoje diz 

que um funcionário nosso não pode pegar um trator dali e levar para a oficina que é denunciada, e 

depois tem vereador que chega e quer perguntar tudo. Diz falar, juntamente com o seu colega Rodolfo, o 

que estava errado e continua falando. Sobre o negócio do calcário que está sendo pago para ser 

distribuído diz que está sim sendo pago, pois a prefeitura também não é mãe e temos que fazer o que a 

lei nos ampara, o que é possível fazer. Diz que se foi prometido mundos e fundos na campanha como 

falam iram fazer o que dá, mas honestidade em primeiro lugar. Diz que a Ana deve lembrar que veio um 

grupo de mulheres do assentamento e procurou o prefeito Osvaldo, pedindo ração para as vacas e iriam 

pagar, mas nem pagando conseguiram ajuda da prefeitura. Lembra que não está aqui para criticar 

governo passado, só que quando as coisas vêm à tona são obrigados a vir aqui e falar a coisa certa. 

Sobre o projeto da FUNASA, dos sete milhões, diz que foi na administração do seu Osvaldo e foi ele que 

fez, mas questiona o porquê a eleição terminou em outubro e ele não assinou, ficou três meses 

engavetado. Diz que isso quem lhe falou foi o prefeito Meneghini que o mesmo achou engavetado e 

mandou o pessoal atrás, pois se não, infelizmente, nos teríamos perdido. Ressalta mais uma vez ao 

Anselmo para deixar de lado isso e tem que ir à rádio para falar o que administração está fazendo, pois o 

povo quer ouvir coisas novas, da administração principalmente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz ter o projeto do Kit que veio para prefeitura, 

assinado pelo Froner, diz não estar falando que ele foi o autor, apenas era o gestor e tudo que vem bem 

para o município e na próxima sessão falar e trazer o da água onde ele assinou também, e foi 

protocolado, e documento que é protocolado não é engavetado. Diz que torcem pelo Meneghini, sempre 

torceu e é seu amigo e quanto mais trazer para o município mais ajuda a população, e isso é função dos 
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gestores. Diz que quando vão para a rádio e falam a verdade, gosta, mas quando vão para fazer 

politicagem não. Sobre aqueles pisos que foi muito politicado, diz que se alguém não quiser pagar, paga 

do seu bolso. Diz para apurarem a verdade, pois não adianta apagar e abafar. Ressalta que no tempo 

que o maquinário deu problema também não foi solucionado até hoje, e que são coisas que não são 

fáceis, acham que conseguem, mas na hora de pegar um testemunho ninguém fala e podem até 

enxergar, mas ninguém queima um companheiro. Torce para que venha projeto, que o Christian faça 

bastante projeto, mas como falou o Rodolfo, se tivesse vindo naquela época para criar a Secretaria de 

Planejamento ela seria votada contra. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA 

LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Parabeniza a Michele e que Deus lhe abençoe. Lê convite 

do CRAS para que participem da Tarde Festiva em Homenagem ao Dia do Idoso: “Respeite as pessoas 

idosas e trate o próprio futuro com respeito. Nascer é um desafio e crescer a ser idoso é um privilégio. 

Venha participar a todos da festividade em homenagem ao dia do idoso que se realizara no dia 28 de 

setembro às 13h30min”. Coloca que irá passar o transporte e ficam todos convidados a participar desta 

homenagem.  Diz que esteve trabalhando aqui na Casa um ano e ouviu e viu, sim, muitas coisas, só que 

hoje diz que está nesta Casa como suplente, assumiu seu cargo de vereadora e o que tem que fazer irá 

fazer, pois acha que este é o seu trabalho, ajudar a comunidade que esta aí esperando. Ressalta que 

muitas coisas ouviu e achava errado, como hoje ouve e acha que está errado, muitas críticas, muitas 

coisas que não são construtivas e que não tem que ser debatida  nesta tribuna. Diz que não é para isso 

que os seus colegas foram eleitos, pois diz que não foi eleita, está aqui como suplente e tem corrido 

bastante atrás das coisas, pois acha que este é o trabalho do vereador, ajudar a administração que está 

ali seja ela oposição ou situação. Coloca que o vereador tem que ajudar e trabalhar em favor da 

comunidade e não ficar discutindo política o tempo inteiro. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Convida a todos para se fazer 

presente na audiência pública às 14h30min aqui nesta Casa, sobre o 2º Quadrimestre, prestação de 

contas. Coloca que dali irão ver o destino dos recursos do município de Capão do Cipó e onde estão 

sendo empregados. Diz ao colega Ibanez que até fica surpreso dos seus colegas dizerem que o mesmo 

é PP, pois só vê dizer nos quatros da bancada do PP e hoje o seu colega Ibanez é PP. Diz ao colega 

Rodolfo que não foi a bancada do PP que andava com o João do Buracão na camioneta levando em 

tudo os buracos que tinha na administração anterior, não eram os da UDP. Sobre os pisos, diz que o 

nosso prefeito e vice-prefeito já se comprometeram com aquela pessoa que está necessitada, dos quais 

não tinha projeto nenhum de casa e estão fazendo uma casa para ela, com recursos próprios, e eles já 

disseram que aquela senhora iria receber os pisos. Diz que a investigação continua e, se Deus quiser, 

iram conseguir descobrir, pois não têm nada acobertado, tudo que foi feito de mal, até agora, nesta 

administração, está sendo esclarecido e até já foi demitido pessoas até inocentes. Diz que a 

administração é séria e confia nos mesmos. Diz da liberação da nossa escola, e parabeniza todos os 

cipoenses que irão ter uma escola nova. Diz que está chegando uma patrola e um caminhão, o que 

mostra que nosso Capão do Cipó está sendo bem administrado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Diz ao colega Jairo que Capão do 

Cipó continua sendo bem administrado. Volta no tema de fidelidade partidária e volta para dizer olhando 
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no olho do vice-prefeito, que tem 22 anos de amizade com o seu Alcides Meneghini e que seus filhos 

chegaram aonde chegaram, pois estava trabalhando na granja. Diz que teve que optar no PP ou no 

Alcides, e que era candidato a vereador pelo PP e votou, trabalhou e fez tudo que era possível fazer para 

o Froner ser prefeito. Diz que não deu e o Alcides é o prefeito agora, eleito por mais de 120 votos, pois a 

comunidade entendeu que era ele. Fala para imaginarem como ficou, pois é leal com seus amigos, mas 

que seu voto foi para Osvaldo Froner, pois é fiel ao seu partido e lamenta companheiros que saíram do 

partido. Diz que não está considerando o Ibanez fora, disse a “nossa” bancada e o Ibanez está aqui e 

pode continuar, mas ressalta a ele que opte, e diz que o mesmo é grandinho para tomar uma decisão e 

que não precisa do aconselhamento do seu colega Jairo. Diz ter certeza disso. Com relação ao que o 

seu colega Jairo disse, sobre o “viva” no desfile, diz que não entendeu, e fala ao seu colega que o 

mesmo sabe que isto não é certo e nunca irão concordar com aquilo que está errado. Diz ao prefeito, 

vice-prefeito e secretariado que, acima de tudo, aquilo que for de interesse do município não precisa nem 

discutir, pois os quatros irão sempre votar a favor. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 02/2013, 

da Comissão de Sindicância, solicitando cópia da gravação da sessão do dia 17 de setembro de 2013. 

INDICAÇÃO 035/2013, da vereadora Marilene Margutti ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 036/2013, da 

vereadora Marilene Margutti ao prefeito municipal. OF. 176/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Projeto de Lei 063/2013. PROJETO DE LEI 063/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”. OFÍCIO 

177/2013, do Gabinete do Prefeito, solicitando empréstimo do Plenário e convidando para audiência 

pública a realizar-se às 14h00min do dia 30 de setembro de 2013, para prestação de contas referente ao 

2º quadrimestre de 2013. OF. 039/2013, do CRAS, convidando para Tarde Festiva em Homenagem ao 

Dia do Idoso, a realizar-se a partir das 13h30min do dia 28 de setembro de 2013, no CTG General 

Gumercindo Saraiva. CONVITE, da Assembleia Legislativa, para audiência pública a realizar-se às 

17h30min do dia 30 de setembro de 2013, na sala Maurício Cardoso, em Porto Alegre, sobre Modelos de 

Transporte: A Cidade que Queremos. CONVITE, da FAMURS, UVERGS e AGERGS, para Reunião 

Técnica “Regulação e Saneamento”, das 13h00min às 18h00min do dia 07 de outubro de 2013, na 

Câmara de Vereadores de Santa Maria. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e 

votar: PROJETO DE LEI 055/2013, do Poder Executivo, que “Altera o artigo 38, da Lei Municipal nº 579, 

de 04 de abril de 2012 e dá outras providências”, reprovado por 05 (cinco) votos contra e 04 (quatro) 

votos a favor. PROJETO DE LEI 056/2013, do Poder Executivo, que “Altera o artigo 2º, da Lei Municipal 

nº 120, de 07 de outubro de 2003, que cria a gratificação de função para o cargo de motorista do 

gabinete do prefeito e dá outras providências”, aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto 

contra. PROJETO DE LEI 058/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual (P.P.A.) 

para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

061/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel e abre crédito 

adicional especial no orçamento do exercício de 2013”, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 1º/10/2013, no mesmo horário e local. 

Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da 
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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, 24 de 

setembro de 2013. 


