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ATA N° 47 / 2013 (Ordinária) 

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro 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 46/2013, da Sessão Ordinária do dia 03/12/2013, 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. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Retorna ao assunto polêmico a 

respeito do pronunciamento do presidente sobre as farras das diárias, o que gerou muitos 

comentários aí fora. Deixa claro que entendeu o pronunciamento, pois leva a sério o papel do 

vereador e o presidente jamais quis dizer que foi fazer festa em Porto Alegre, Brasília ou em qualquer 

outro lugar. Em partes concorda com o colega, pois ele falou em farra com o dinheiro público, sem o 

total respeito com o povo, como foi gasto, em um determinado ano, mais de quarenta e oito mil reais 

em diárias, o que é completamente contra. Diz que não é por que não participou de cursos que os 

colegas sabem mais, todos são iguais, e podem se informar pela internet ou vai um vereador e passa 

aos demais. Não é contra os cursos, pois quer fazer. Diz que jamais o presidente quis ofender a 

moral, pois se relacionou a gastar dinheiro e não trazer relatório. Cita que cuida mais da coisa pública 

do que da particular, pois é dinheiro do povo. Comenta sobre reunião, hoje à tarde, com vereadores, 

prefeito e vice, onde todos ouviram os esclarecimentos do secretário de Planejamento, Christian, que 

citou que encaminhou projeto para um museu, onde está localizada a igreja velha, o qual já está na 

segunda fase, além de vários outros encaminhados, outros que vieram e outros por vir. Diz que ele 

apresentou outros projetos, mas incertos, os quais não coloca ao povo para não gerar falsa 

expectativa. Diz que a secretária de Saúde fez relatório de todos os projetos da secretaria, além da 

ideia da construção de um posto de saúde nos assentamentos, onde irão conversar para ver o melhor 

local. Estão vendo como pedir ajuda aos deputados para isso. Diz que têm a ideia de descentralizar o 

atendimento do posto da sede, com um pequeno posto do Entre Rios. Deixa ao colega Miguel que 

fale os investimentos na área da agricultura, da qual ele entende mais. Da parte da saúde, fala, pois 

conhece e trabalhou lá. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Usa o microfone para esclarecer 

a farra dos vereadores em Brasília. Diz que foram na Marcha dos Prefeitos e Vereadores pleitear a 

vinda do ITR para os municípios, onde graças a luta veio. Foram convidados pelo presidente da CNM, 

Sr. Paulo Ziulkoski, e o prefeito Serafim teve que desmarcar a ida, pois houve vendaval aqui no 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 

 



0344 

 

município e não pode acompanhá-los. Cita que lá pleitearam a vinda do 290 (trator) que não vinha 

nunca, e falaram com o deputado Luiz Carlos Heinze e ele liberou a emenda, além de mais uma 

emenda de cem mil reais para implementos. Ressalta que devido à precária segurança no interior, de 

lá marcaram, através do Sr. Erli Teixeira, assessor dos deputados Vilson e Silvana Covatti, audiência 

com o comando da BM, em Posto Alegre, e conseguiram a pick-up para a brigada. Diz que não foram 

fazer farra, e a viagem não foi em vão. Diz que a colega Marilene é mãe, avó, respeitada e merece 

tratamento respeitoso de todos os vereadores. Diz que depois, juntamente com o ex-colega Jaques, o 

ex-prefeito Serafim, o presidente do Sindicato Rural, contrataram uma van e foram buscar a pick-up. 

Ressalta que quando sai não é para festa, e sim para buscar emenda para o município. Diz que todo 

vereador que saia e gaste quatro mil em ‘farra’, ainda sobra noventa e seis, mas que, talvez, algum vá 

para a praia, e o ‘cara’ da RBS pegue, e tem que pegar, pois isso é farra. Foi presidente e assinou a 

diária da Marilene e não foi apontado pelo Tribunal de Contas, ainda sobrou para a feira e devolveu 

recurso para a prefeitura. Pede desculpa a colega Regina, mas não colou o que ela disse, pois tudo 

está gravado e a palavra não se distorce. Sempre disse que se o Meneghini fosse toda semana em 

Brasília e trouxesse emenda de cem mil reais, deslanchava o município. Cita que há poucos dias o 

assessor do deputado Heinze ligou mandando emenda de cento e cinquenta mil reais, onde foram até 

o prefeito para ver o que fazer, o que é a função do vereador, e não dizer que é farra. Diz que se o 

colega Ibanez fosse a Brasília buscava os cem mil que foi perdido, pois esse ano a bancada do PP 

que trouxe a primeira emenda. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA 

LOURENÇO DA SILVA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. 

Sobre a reunião que tiveram hoje, diz ter sido muito proveitosa no seu modo de pensar, assim como o 

secretário do Planejamento, Sr. Christian, passou no relatório de sua ida a Brasília, explicando os 

projetos encaminhados e quantos já vieram. Diz que as pessoas querem que as coisas corram, mas 

vê as coisas andando ao seu tempo, e os governos federal, estadual e municipal estão investindo e as 

coisas acontecem. Diz ser uma grande conquista a vinda de mais dois ônibus e um caminhão, e tudo 

tem o tempo e a hora. Parabeniza a festa do Nova Esperança, bem organizada, muito bonita, assim 

como parabeniza os formandos do Roseli Correa, e não pode se fazer presente, mas o pessoal que 

esteve gostou da festa. Parabeniza o assentamento Santa Rita, pais, direção e quadro de 

professores, pelo esforço. Diz que a secretária de Saúde lhe passou que sessenta pessoas foram 

atendidas com as próteses dentárias e vinte e três já foram beneficiadas. Ressalta que através desse 

projeto puderam ter acesso a um sorriso bonito. Parabeniza o secretário de Agricultura, pelas horas-

máquinas, que estão quase todas prontas. Parabeniza o secretário de Obras pelo trabalho, assim 

como os demais secretários, pois juntos estão andando os serviços, de forma tranquila. Diz que o 

problema é quando dizem que estão andando e está parada, o que não acontece nessa 

administração. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz que sábado participou de 

grande baile no Carovi, a convite do seu Ênio, que organizou o baile, onde a comunidade participou e 

o importante é a amizade. Faz pedidos ao secretário de Obras, e aproveita que o ex-colega Sergio 

está presente, que sempre pedia serviços para o Carovi. Diz que acha que não temos trator, mas veio 
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a patrola. Diz brincar, mas são cobrados nas comunidades. Cita que na ida do baile estourou um pneu 

e na volta outro. Diz que ontem atolou o caminhão do leite e o um carro na estrada do Paulinho 

Nascimento, a qual já foi falado três vezes para colocar pedra lá. Questiona se o João do Buracão 

terá que fazer isso. Diz que não critica, só diz, pois foi falado três vezes. Cita que no Rincão dos 

Becker o seu Ângelo e o Denílson estão com dificuldade e no Capão da Batalha, também. Quer 

soluções, pois a comunidade cobra e eram criticados no passado, e é época de safra e o imposto vem 

para o município e o prefeito tem que dar e retorno. Fala que seu Didi, do Rincão dos Mamoneiro, lhe 

cobrou, novamente, assim como seu Ourique. Diz que são trechos que em três horas faz. Foi cobrado 

que no Nova Esperança estão a três dias sem água. Cobra, pois o povo tendo estrada e saúde é o 

que basta. Diz que a colega Regina cobrou pedras e não foi colocado, e ontem o caminhão do leite 

parou, e as pedras seu Ourique doou, é rápido fazer o serviço. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS (SDD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Fica só analisando, pois no 

governo Froner, do qual fez parte, foi investido quase um milhão de reais em pedras, e o que tem de 

carro atolando e mal de pedras. Fica surpreso e nota como os problemas vêm. Diz dar razão, pois 

essa estrada cobrava no passado e não saiu o reparo. Tem certeza que o Meneghini e o Jaques irão 

olhar com carinho e consertar, ou o Anselmo com a ‘varinha mágica’. Agradece a presença do 

prefeito, no dia que o deputado Cassiá Carpes, do seu partido, esteve aqui na câmara. Diz que não 

precisou pegar diária, pois o deputado disse que é só encaminhar o projeto e mandará emenda para 

uma academia, onde o prefeito quiser colocar. Deixa agradecimento ao prefeito, em nome do partido 

Solidariedade, pela dedicação e empenho. Diz que não ia falar mais no assunto, mas ficou triste de 

dizerem que não trouxe nada para o município, porém cita que ganhou uma emenda para a saúde, 

inclusive o ex-colega Sergio deve lembrar, e o governo passado deixou voltar cem mil reais. Diz que 

jogaram no lixo, e que a secretária bateu as mãozinhas dentro da sala dela e disse que não iria fazer 

nada. Diz que agora é a segunda emenda que consegue. Diz que se suas palavras magoaram, então 

usa outras palavras: uso indevido do dinheiro público. Cita que quando fala em devolver dinheiro, não 

é mérito só seu, e sim de todos os colegas, e que ofereceu curso para todos, e que a bancada do PP 

não quis ir, o que admite publicamente. Fala que irá sobrar mais de duzentos mil reais, mérito dos 

nove vereadores. Diz que nunca foi o ‘pai da criança’, pois nos eventos organizados pela câmara 

todos tiveram o mesmo tratamento. Diz que lhe pediram setecentos e cinquenta reais para fazer o 

quadro da legislatura, porém conseguiu por menos de cem reais, e quer trazer a nota. Diz que não 

sabe se é mágica, mas algo acontece de serem tão diferentes os valores. 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 eleição do CPM da escola Julio Biasi, que iniciou ontem e terminou hoje, dos quais o 

Alcides, popular ‘Ratão’ foi o vencedor. Agradece a todos que votaram na chapa 1, da qual Bruno, seu 

filho, fazia parte com o Nelson e o Vanderlei. Diz que quem ganha é a própria comunidade escolar, 

que foi lá votar e acharam que deveria continuar o Alcides. Parabeniza os membros da chapa 2 pelo 

ato de hombridade de participar, pois o povo teve opção de escolha. Deseja bom trabalho aos 
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vencedores. Parabeniza os formandos do Roseli Correa. Parabeniza os membros do bloco Unidos do 

Copo, pelo baile do chopp, o qual não pode se fazer presente. Parabeniza a bela festa do Nova 

Esperança, a qual gostaria de ter participado, mas seu pai estava hospitalizado e tinha um batizado. 

Convida a comunidade em geral para risoto no Clube Aliança, organizado pelo bloco Quem Me Viu 

Mentiu, ao preço de seis reais, no próximo domingo ao meio-dia. Diz estar satisfeito pela presença do 

prefeito Alcides e do vice Anselmo aqui na câmara vendo as explanações dos vereadores, as críticas 

que não são críticas, que são pedidos do povo. Diz entender as palavras do colega Diego, só não 

entende como não pediam isso nos últimos quatro anos. Cita exemplo da entrada da propriedade do 

seu Pino, no Passo do Tibúrcio, que há tempos necessita e pediu em uma indicação que seja 

reparada. Cita que só se os colegas eram cegos que não viam isso e não pediam. Diz que esse é o 

papel do vereador e tem certeza que o serviço não foi feito devido ao tempo chuvoso e as máquinas 

estragadas. Diz que a patrola nova já está com cento e cinquenta horas e já gastou a lâmina, o que 

mostra que não presta a mesma.  Diz que passou o governo Froner, o governo Serafim, o qual deixa 

abonado, pois construiu o município, mas que, hoje, se busca a documentação da escola do Entre 

Rios e do Progresso, que até agora não estão legalizadas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. Comenta sobre o poder da palavra e quando ela é colocada, se 

espalha. Diz que quando não se tinha a rádio, ficava nessas quatro paredes, e só alguma que outra 

pessoa comentava o que se passou na sessão. Hoje não, pois se pode dizer que mais de mil e 

quinhentas pessoas escutam e comentam. Diz que a palavra farra, da maneira como foi dita ficou na 

cabeça das pessoas. Diz que a colega Regina foi inteligente e fez a defesa do colega Ibanez. Diz que 

umas pessoas são cultas e outras não, e que farra tem vários sentidos. Fala que a maneira como foi 

colocada, desagravou a colega Marilene. Cita que não quer dizer ao colega Ibanez que cuide as 

palavras, mas a palavra afaga ou fere e a colega se sentiu ferida, com justiça. Escutou a crítica que 

não é crítica do colega Jairo Charão e diz que por quatro anos governaram o município e apanharam 

muito. Diz que defendeu o prefeito Froner e que pediu, sim, pedras na estrada do seu Ibanez, a qual o 

prefeito Meneghini passa diariamente, e que foi falha não ter sido arrumada e pede que o secretário 

Jaques faça a correção, a qual já pediu a ele. Diz que as estradas estão péssimas, porém não culpa o 

atual gestor, nem os demais, pois as chuvas estragaram e estrada não é para sempre. Diz que essas 

colocações de pedras prolongam a estrada por no máximo dois anos, e o secretário Jaques sabe 

disso, pois é inteligente. Ressalta que o prefeito deve pensar em recuperar a estrada para daqui dois 

anos, ou que arrume pedra-cupim, que aguenta mais um mandato a estrada. Diz que o prefeito deve 

avaliar isso, pois o povo necessita escoar a safra e ter meio de locomoção, mas, principalmente, a 

rentabilidade. Diz que quando pedem coisas ao prefeito é pensando no município e que o mesmo não 

encare como crítica ou desmerecimento ao governo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Diz achar que tem pessoas que são apaixonadas pelo ex-prefeito 

Froner, pois nunca se esquecem dele na tribuna. Diz que a paixão não deixa esquecer. Tem 

reclamação do pessoal do Nova Esperança, que a cinco dias estão sem água, assim como a poucos 
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dias a Sepé e a Progresso ficaram sem, que o secretário veja isso e solucione o problema, pois 

próximo ao seu Gilberto o pessoal carece de água. Diz que é grave a situação. Diz que o colega Alacir 

falou quase tudo o que queria dizer. Diz ao colega Ibanez que é uma senhora, com quase cinquenta e 

oito anos, mãe, avó recentemente e sempre prezou pela família, seus vizinhos, seus amigos, com 

muito respeito, assim como sempre respeitou quem trabalhou dentro de sua casa, e continua assim. 

Diz, portanto, que o que o colega se referiu com relação a sua ‘farra’, foi feio, desrespeitoso e 

lamentoso. Sentiu muito, pois o colega Alacir frisou o que foram buscar. Diz que saiu contente com o 

projeto da viatura embaixo do braço. Diz que não sabiam que a viatura era no estado que deveriam 

solicitar, mas quando chegaram a Porto Alegre já estava tudo agendado, assim como conseguiram 

mais cem mil reais do deputado Luiz Carlos Heinze para implementos agrícolas. Ressalta que o 

colega se expressou mal e irá ter de provar o que disse, aqui na tribuna ou em algum lugar, sobre a 

‘farra’ que disse ter ido fazer. Cita que o colega Ibanez falou que está se formando, o que é bom, só 

discorda de uma coisa, pois educação nem no pré, nem na faculdade se aprende, vem de berço, de 

casa, e sabe que o pai do colega ensinou a ele, só que esqueceu. Sente por a colega Regina 

defender o presidente, mas diz entender, pois a mesma é líder, só que o colega Ibanez foi além do 

que deveria falar. Diz, mais uma vez, que o colega terá de provar, pois foi forte a palavra. Diz que a 

verdade não dói, e se disserem algo que deve, aceita que lhe cobrem, do contrário vai até o final para 

provar a inocência. Aprendeu essa educação de casa, pois sempre respeitou as pessoas. Parabeniza 

os formandos da escola do Santa Rita, pela formatura sexta-feira. Agradece e devolve a palavra à 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Ouvindo os colegas se sente na obrigação de defender o 

colega Ibanez, pois entendeu o sentido que o colega deu a palavra farra, a forma que se expressou, 

que foi farra com o dinheiro público e não propriamente dita, assim como entende o sentimento da 

colega Marilene. Diz que foi tudo um mal entendido que está sendo esclarecido. Na linha do cuidado 

com o dinheiro público, elogia o colega, visto que em um determinado ano foi gasto quarenta e oito mil 

reais em diária, sendo que só o presidente gastou dezoito mil reais. Diz não saber qual o presidente, 

mas cita que esse ano foram gastos somente quatro mil reais, e será devolvido em torno de duzentos 

mil reais ao executivo, o que demonstra zelo com o dinheiro público. Ouvindo o pronunciamento dos 

colegas, sobre o apontamento das falhas, diz que algo sempre terá para se fazer em uma 

administração, e no momento que não tiver, algo está errado. Tem consciência tranquila, pois 

participa da administração, e a mesma está imbuída em resolver os problemas dos produtores, e 

resolver para longo prazo. Sobre os atrasos de serviços, diz que se tivessem quinze tratores, teria 

algum atraso, também. Esse ano, pelos cálculos do secretário de Agricultura, não ficou nada em 

atraso, ninguém ficou sem feno, nem sem silagem para fazer. Diz que foi distribuído calcário para cem 

famílias, assim como aveia para sessenta, e que algum atraso irá haver, como o colega Alacir deve 

saber, pois foi secretário e sabe o que acontece em função da demanda de trabalho. Diz que irão 

trabalhar para que isso diminua. Outro assunto que demonstra seriedade da administração é com 

relação à verba da Funasa, onde devido ao alto valor, várias empresas vieram procurar, sendo que 

apareceu uma que perdeu e entrou com recurso, que a administração tomou o cuidado de ir a Porto 
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Alegre investigar e o endereço era de fachada, no local era um depósito de baterias. Ressalta o 

cuidado da administração com o recurso público. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Fala para o vereador que 

realmente tem trechos de estradas a serem feitos, mas quer lembrar, também, que na Sepé em 

quatro anos a patrola passou duas vezes e agora, praticamente terminando o ano, já passaram três 

vezes a patrola. Diz que tem diferenças e que esta administração ainda não pegou nenhum recurso 

destinado diretamente para estrada. Ressalta também que da forma que foi pego os maquinários e 

que mesmo com as chuvas, as estradas estão em ótimo estado. A pedido da comunidade do clube de 

mães do assentamento Santa Rita, convida a todos para domingo um almoço, onde será um dia de 

estética e também serão distribuídos presentes para as crianças. A pedido da Secretaria da 

Assistência Social convida todas as famílias contempladas do projeto Minha Casa Minha Vida para 

reunião do acompanhamento dia 11 as 14hr00min no CTG. Convida a todos para um jantar de 

formatura amanhã à noite no colégio do Sepé Tiarajú. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Coloca que o nosso prefeito faz 

parte do Corede, eleito no último dia 02, do quais Cide Santos, vice-prefeito de Jaguari, é o presidente 

e o nosso prefeito faz parte como segundo secretário. Diz da farra, e como seu colega Miguel já havia 

falado, foram gastos quarenta e oito mil reais pelo ex-vereador Antonio Jardim, nesta Casa em 2009. 

Diz se admirar de terem aprovado as contas dele, onde o mesmo, sozinho, gastou dezoito mil reais 

em diárias. Com isso diz que hoje devemos dar os parabéns para o vereador Ibanez. Fala também 

que qualquer presidente que virá ou que passou por aqui e segurou recursos do nosso município está 

de parabéns, pois com isso sobra mais dinheiro para a saúde, para as estradas, para aquela rede de 

água que não foi feita e precisa, entre outros. Parabeniza, novamente, o presidente Ibanez pela sua 

gestão e também todos os vereadores que só gastaram quatro mil reais. Diz a sua colega Marilene, 

que sobre educação diz ter apenas o segundo grau e sua colega é formada, mas acha também que 

educação falta um pouco a sua colega, pois quando os vereadores, principalmente da sua bancada, 

estão falando na tribuna, a mesma está sempre debochando deles. Coloca que a comunidade que 

está assistindo a Sessão sabe disso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Diz a todos que em sua opinião deveriam estar 

discutindo coisas bem mais produtivas para Capão do Cipó.  Ressalta que estava olhando no jornal 

que prefeitos invadiram a Câmara Federal em função de não fechar as contas e que parecer que 

Capão do Cipó fechou as contas os oito anos do Serafim, os quatro do Froner e parece que 

Meneghini fecha também, então parabeniza o município. Parabeniza o Presidente, na visão do 

mesmo que tem de não deixar viajar ou outra coisa, diz que respeitam e o dia que o outro Presidente 

(a) sentar nesta cadeira aí irão ver como vai ser, mas diz que a comunidade já está acostumada com 

a Câmara sempre devolver dinheiro e acha que isso é um papel bonito e durante o tempo que esteve 

aqui em todas as gestões foi devolvido dinheiro. Coloca que quando o Alacir foi presidente devolveu 

cem mil reais e que se for comparar o orçamento daquela época com o de hoje dá quase os mesmos 

duzentos. Acha que eles como legisladores ou representantes de uma comunidade devem ter o 

espírito público, o espírito da não gastança. Parabeniza seu Alcides que está fechando as contas e vai 
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pagar tudo em dia, mas coloca que o Froner e o Serafim também fizeram o mesmo.  Ressalta que 

devem falar as coisas boas do município e que o Presidente deveria fazer uma explicação sobre a tal 

farra. Diz que isso é uma opinião sua.  Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Só para ficar claro a respeito 

da patrulha agrícola coloca que hoje na Secretaria de Agricultura tem dez horas apenas para serem 

feitas. Estava ouvindo o seu colega Rodolfo e a respeito de discutir projetos e idéias, diz concordar 

com esse tipo de coisa e até lhe chamou a atenção a seguinte situação, pois Capão do Cipó está 

sofrendo seguidamente muitas denúncias no Ministério Público, muitas infundadas, muitas por 

bobagens que não cabem aqui falar ou dizer o nome de quem faz, mas denúncias que, muitas vezes, 

fazem o secretário ou o pessoal que trabalha perder tempo para responder para o Promotor e assim 

por diante. Coloca que uma denúncia lha chamou a atenção, denúncia pedindo a quantidade de CCs, 

os cargos, as funções que ocupam e salário, pedindo tudo isso. Diz que isso lhe chamou atenção, 

pois simplesmente colocaram esses cargos, os quais já estavam criados e estão sendo questionados 

simplesmente agora. Diz que isso lhe deixa um pouco pensativo do porque não foram questionados 

desses cargos antes, sendo que os mesmos já existiam. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SDD: Cita o nome do seu 

colega Rodolfo que, até pediu para que colocasse, e diz não saber se a sua frase é colocada errada 

nesta Casa ou irão ter que mandar fechar o Congresso Nacional também. Fala à sua colega Marilene 

que acha que a mesma foi injusta em sua colocação a respeito da sua pessoa, mas que o julgamento 

quem faz é povo e que daqui a quatro anos nas urnas irão julgar os mesmos. Diz ter visto no 

Congresso Nacional essa mesma frase da farra, de gasto abusivo, das diárias e das passagens, e 

não fecharam o mesmo, sendo que diz que foi o maior gasto que aconteceu no Congresso. Ressalta 

que essa frase dita pelo Presidente desta Casa, que atingiu pessoas, e não era sua intenção, pede 

desculpas a sua colega Marilene. Confirma sim ter falado dos gastos dessa Casa, que tinha orgulho, e 

que esta foi a sua intenção e não irá esclarecer mais. Parabeniza o Meneghini que hoje a noite está 

pagando o 13º salário e dia 23 está saindo o salário para todo o funcionalismo e muitas prefeituras 

não irão nem conseguir pagar a folha. Parabeniza o Serginho onde marcou mais um encontro com o 

governador do estado para a primeira semana de janeiro, para tratar da vinda do mesmo para o 

município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de 

Governo, PMDB: Só para concluir, diz à sua colega Marilene que não está defendendo o seu colega 

Ibanez e, sim, diz que falou o que entendeu das palavras do mesmo e que se algum dia algum 

vereador ou munícipe souber ou imaginar que um vereador desta Casa pegou dinheiro público para 

fazer farra, em termo de festa, é o fim do mundo. Sobre a água do assentamento diz que deu um 

problema lá e tiveram que chamar o pessoal da AES Sul para arrumar, arrumaram e mesmo assim 

continuou um barulho na bomba e no final foram ver o problema era na mesma. Coloca que hoje em 

conversa com o secretário do meio ambiente o mesmo lhe passou que irá comprar bombas extras 

para ficar de reserva. Parabeniza a comunidade do assentamento Nova Esperança pelo almoço, que 

estava muito bom. Hoje falando com o prefeito diz que estão pensando naquela comunidade e no que 

depender da administração vão sempre procurar fazer o melhor para ela. Parabeniza os professores, 
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formandos, a Fátima e a dona Erondina que não desistiram e nunca é tarde para estudar, pela bela  

formatura da escola Roseli Correa onde estava presente. Coloca que amanhã o 13º salário já está 

saindo, pagamento em dia. Diz que sentiram dificuldade, pois tiveram que devolver quase oitenta mil 

reais em projetos algumas vezes mal acabados. Diz que concorda quando disseram que devem 

discutir ideias para 2014, e diz estar pleiteado um atendimento médico par o Passo do Tibúrcio. 

Coloca que hoje conversaram com o prefeito Meneghini e que a unidade móvel não está em boas 

condições, mas que o mesmo disse que isso não impede a secretaria de levar um bom atendimento 

uma vez para o mês nem que seja. Ressalta que conversou com a secretária Adriana e irão ver a 

possibilidade do ano que vem fazerem isso de levar o atendimento para o Passo do Tibúrcio. Fala que 

estão em busca do transporte urbano para o ano que vem, dentre outras coisas. Diz ao seu colega 

Diego que o mesmo disse que vem aqui para trazer soluções e não críticas, então pede ao mesmo 

uma solução para o problema das pedras, pois hoje a prefeitura já está pensando em comprar uma 

pedreira e colocá-la em dia, para ter de onde tirar pedra. Diz ao seu colega que, o mesmo, como 

vereador da oposição é muito melhor do que vereador da situação, pois o mesmo nunca pediu pedra 

nos quatro anos que foi vereador. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder de Bancada, PP: Lê Pedido de Informação 004/2012, de 23 de abril de 2012, onde o 

mesmo diz: Que seja informado quantos funcionários concursados trabalham, hoje, na Prefeitura de 

Capão do Cipó, seus respectivos cargos e salários, inclusive os que recebem FG (função gratificada) 

e quais secretarias estão lotados esses funcionários;  Que seja informado o valor total do 

comprometimento com a Folha de Pagamento, até a data de hoje; Que seja informado quantos cargos 

de estagiários estão, hoje, na Prefeitura, quais áreas estão atuando como estagiários e seus 

respectivos cursos e, também, o valor que é pago a cada estagiário. Diz que quem assinou esse 

pedido de informação foi PT, PDT e PMDB e está aqui para quem quiser ver. Ressalta que até custou 

para chegar aqui, veio no fim do ano, sendo que o outro pedido veio no mês quatro. Diz que sempre 

fala que guarda alguma coisa que ela serve para o futuro. Quanto às pedreiras diz que as retro e o 

carregador saíam e junto com elas diz que as denúncias saiam juntas, tinham que esconder tudo 

naquela época. Fala que muitas vezes foi um problema. Coloca que um dia, estavam entrando na 

lavoura do Leo e quando entraram logo tiveram que sair por causa da denúncia. Diz que a sua 

bancada jamais irá denunciar e que são pelo trabalho de Capão do Cipó, são a favor do 

desenvolvimento do município. Ressalta que alguma coisa guarda, para no futuro esclarecer e, talvez, 

diz que o seu colega Miguel não se lembre deste pedido que a bancada da UDP pediu no mês quatro 

para o Froner. Fala que mostram quando as coisas estão erradas e também tem que admitir quando 

os outros erram e querem jogar para cima deles. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o 

senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: 

CONVITE, do grupo de 2ª e 3ª idade De Bem com a Vida – DBV, para baile dia 14/12/2013, no CTG 

Gumercindo Saraiva, com início às 14h00min horas.  OF.208/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Leis do nº 702/2013 ao nº 704/2013. OF. CIRCULAR 014/2013, da Secretaria de Educação, 

convidando para reunião da Rede Articulada de Políticas Intersetoriais a ser realizada às 09h00min 

horas do dia 10/12/2013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal. OF.209/2013, do Gabinete do 
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Prefeito, enviando Projetos de Lei 079/2013 e 080/2013. PROJETO DE LEI 079/2013, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder à permuta de bens imóveis da 

Administração Pública por parte de bem imóvel particular e dá outras providências”. PROJETO DE 

LEI 080/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o município de Capão do Cipó, Poder Executivo, a 

doar um caminhão tanque à Cooperativa Regional dos Assentamentos das Missões LTDA, e dá 

outras providências”. OF.211/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 081/2013. 

PROJETO DE LEI 081/2013, do Poder Executivo, que “Declara de utilidade pública a associação 

comunitária de Rádio Difusão Cipoense (Rádio Cipoense FM)”. OF. 136/2013, da Secretaria de 

Assistência Social convidando para festa de Natal a realizar-se na Praça Rubem Lang, dia 

20/12/2013, com início às 17h00min, evento da Administração Municipal e demais secretarias, 

organizado pela Assistência Social e CRAS. REQUERIMENTO, da Líder de Governo, solicitando 

urgência especial ao Projeto de Lei 078/2013. Após o senhor presidente convida os colegas para 

discutir e votar: MENSAGEM ADITIVA 003/2013, do Poder Executivo, que “Modifica o art. 5º, 50 e 

133 do Projeto de Lei nº 71 que dispõe sobre a política, infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente e estabelece o processo administrativo municipal para apuração destas infrações e da 

outras providências”, aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 071/2013, do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre a política, infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o 

processo administrativo municipal para apuração destas infrações e dá outras providências”, aprovado 

por unanimidade. PROJETO DE LEI 077/2013, do Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa a 

despesa do município de Capão do Cipó – RS – para o exercício de 2014”, aprovado por 

unanimidade, com alteração de índice do orçamento da Câmara para o exercício de 2014, passando 

de 6,07% para 7,00%. Após o senhor presidente coloca em votação o Requerimento, da Líder de 

Governo, solicitando que o Projeto de Lei 078/2013, vá à votação na sessão de hoje, sendo 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 de Lei 

078/2013 ir à votação na sessão de hoje, sendo que todos foram favoráveis. PROJETO DE LEI 

078/2013, 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 

RESOLUÇÃO 006/2013, da Mesa Executiva, que “Dispõe sobre a realização de Sessão Solene para 

entrega de Diplomas Beneméritos à imprensa local e dá outras providências”, aprovada por 

unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO 007/2013, da Mesa Executiva, que “Dispõe sobre a 

alteração das datas das Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores dos dias 24 e 31 de dezembro 

de 2013 e dá outras providências”, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima sessão, que será dia 17/12/2013, no mesmo horário e local. Verificando não 

haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrado 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, 10 de 

dezembro de 2013. 

 


