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ATA N° 34 / 2014 (Ordinária) 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2014, 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 2014. 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 ao 1° Secretário para que proceda a 

leitura da ata 33/2014, da Sessão Ordinária do dia 23/09/2014, descentralizada Palmeiros, que foi 

aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente pergunta ao vereador Jaques se o mesmo já 

tem resposta se irá fazer parte das comissões, sendo que o mesmo responde que não. Após o senhor 

presidente informa que com essa resposta ficará titular nas comissões o vereador Ibanez Garcia, que 

já estava provisoriamente nas comissões e aceita ficar. Após o Senhor Presidente chama os 

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

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SDD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Coloca ao 

presidente a respeito das comissões, pois é a segunda vez que entra e sai delas, e com isso diz 

querer que seu nome continue, mas permanente, já que, sinceramente, contesta ambos os colegas 

que não fazem parte, pois quando se elege pelo menos tem que assumir uma comissão para discutir 

os projetos que não são discutidos, mas, certamente, leem em casa para vir aqui discutir. Acha 

lamentável e inclusive tem em mãos parecer da UVERGS onde diz que podem recorrer de tal decisão, 

da omissão dos vereadores em não participar das comissões, pois a obrigação é de todos. Contesta a 

decisão tomada nessa Casa e que fique registrada a decisão de ambos os colegas em não participar 

das comissões.diz que os colegas, certamente, irão se pronunciar a respeito da caixa água, e lhe 

coube o pronunciamento, de uma informação que considera que pode trazer transtorno ao município, 

pois amanhã está chegando a FUNASA para averiguar a denúncia feita de uma caixa que caiu. Acha 

que a pessoa não sabia da informação, e deve se tomar muito cuidado, pois estão dando ‘tiro errado’, 

atingindo eles próprios. Acha que é uma pólvora ruim e invés do tiro sair para a frente, sai para trás, 

estão se deteriorando com as informações. Diz que isso está e vai trazer prejuízos a comunidade, 

pois a FUNASA vai querer saber o porquê a caixa dela caiu, e a que caiu pelo vento e pelo tempo é 

uma caixa, inclusive, do governo passado, onde, simplesmente, o Meneghini concluiu o projeto. Diz 

ter uma cópia do projeto e o nome da empresa que concluiu e, inclusive, assinada pelo engenheiro 

que concordou com a obra. Fala que as pessoas têm que tomar cuidado quando publicam as coisas e 

a comunidade fica sabendo, pois a FUNASA vai querer saber dessa denúncia que houve envolvendo 

ela, em uma obra que não é a realidade dos fatos. Diz a comunidade cipoense, e já disse outras 

vezes, que se tem que tomar muito cuidado quando usa a palavra aqui nessa Casa e o que é 

divulgado. Acha muito bonito quando se divulga as coisas que e real, mas o que está acontecendo 
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são denúncias infundadas que podem, no futuro, trazer grande prejuízo para o Capão do Cipó. Fala 

que isso deve ser levado em consideração. Sobre a audiência pública, parabeniza o secretário 

Pinheiro, em nome da administração, que veio hoje aqui trazer a LDO. Ficou feliz, pois foi bem 

explicado e parabeniza o Pinheiro e o Cristian Lencini, pelos projetos que vieram e torce para que não 

retornem, como outros que perdemos. Diz que, certamente, esses projetos virão e trarão grande 

retorno para Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os 

trabalhos da Mesa à Vice-Presidente. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, e ouvintes da 87.9. Fala que amanhã é o Dia do Idoso, e que todos 

queremos chegar a ser idoso, sinal que estamos vivendo bastante e desfrutando dessa vida, a qual 

sabemos ser uma passagem aqui na terra, como foi, e pede moção de pesar, que já está tramitando 

na Casa, em nome de todos os vereadores, aos familiares do seu Derli Oscar Garcia do Nascimento, 

que, infelizmente, faleceu no último dia 24, vítima de um acidente no centro da cidade. Cita que falar 

nele, foi uma pessoa bastante quista, ainda mais no bairro onde morava, que, diariamente, o viam 

sempre trabalhando, inclusive, quem o conheceu, teve uma sorveteria e um bar na esquina onde, 

hoje, mora a dona Janete, teve também açougue, lidou com moinho, o qual todos os assentados, logo 

que chegaram, traziam moagem para ele, e de todos os recantos, mas, infelizmente,a  vida tem disso. 

Diz que tem a olaria a qual os guris vão seguir tocando e serve a nossa comunidade para as obras do 

município, além de ser um agropecuarista. Sente muito a perde dele, pois lastimou bastante quem 

conhecia ele, pela humildade e o trabalho que fazia na comunidade, sem dizer que o trabalho que o 

pai dele fez, sendo doador do terreno do Clube e da Igreja antiga, sempre contribuindo por nossa 

comunidade. diz ao Pinheiro, secretário que está presente, que o mesmo entregou a LDO, hoje, na 

câmara, onde os presentes puderam questionar e saber que, possivelmente, tenham algumas 

emendas da câmara, porém tem que ver de onde sairá o recurso, e irão trabalhar para isso, para 

implantar melhor os recursos. Sobre a caixa d água que caiu e o colega Ibanez já citou, ressalta que 

tem alguns blogs, no nosso município, ou melhor, um blog o qual as pessoas olham bastante, e diz 

não se interessar muito em ver, justamente quando só critica a administração e passa coisas 

infundadas, tanto que o rapaz teve de se retratar quando descobriu a verdade. Diz que isso fica feio 

para ele, pois a comunidade está vendo o que ele está fazendo, pois não usava esse blog na 

administração passada e, hoje, só critica que a administração não faz isso e aquilo. Pergunta como 

era antes e o porquê agora ele critica e antes se calava. Diz que a comunidade sabe quem é quem 

aqui, e que se deixe o julgamento para a comunidade. Pede para que parem com essas coisas, pois 

isso vai prejudicar é ele mesmo. Diz que o prefeito colocou, hoje, que irá marcar aqui na câmara uma 

audiência pública para tratar, especialmente, do assunto FUNASA, projeto das redes de água, pois 

como falou antes, tem bastante assuntos infundados, críticas infundadas, mentiras passadas ao povo, 

e quem quiser saber a verdade estará  aqui o secretário Lencini, todo o governo municipal, 

provavelmente, alguém da FUNASA, e os questionamentos devem ser feitos aqui, diretamente para 

as pessoas, para terminar isso, de uma vez por todas. Tem certeza que esse projeto e a sua 

administração é limpa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 
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trabalhos da Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9. Sobre a caixa d água, diz que é no Inhacapetum que caiu, e os guris do 

DEMAC tinham lhe falado, quando estava na Secretaria de Obras, que o primeiro vento que viesse 

iria cair, como caiu. Diz que a fundação é setenta centímetros, rabicho nem tem, são umas cordinhas, 

e colocaram concreto e meteram um tijolos em cima para preencher o buraco. Sempre disse que na 

coisa pública, se tu faz, tu faz bem feito. Diz que alguém assinou, alguém recebeu e a empresa não 

vai vir fazer de graça, de novo. Diz que a comunidade cobra e em alguém vai estourar, não tem nem o 

que falar. Rapidamente, diz que se falou, quando fala, fala em qualquer lugar, olhando para a pessoa, 

e se a pessoa tiver junto, melhor ainda. Fala que na terça passada, quando assumiu a sessão, disse 

que iria falar, pois não tem medo e para calar sua boca só tem um jeito. Cita que o vice-prefeito está 

aqui e foi lá tirar sarro no programa da rádio, que é pago pelo município, de vereador que fala na 

tribuna, que vereador faz isso e aquilo. Avisa hoje, como vereador, como gestor público, que se não 

parar, a rádio é paga com dinheiro da prefeitura para fazer o programa da prefeitura, não para falar o 

que vereador fala na câmara e criticar. Diz que, geralmente, é o vice-prefeito que faz e o prefeito, e se 

eles continuar fazendo irá no Ministério Público, vereador Jaques, e vai trancar o programa. Não quer 

fazer isso, pois é uma rádio comunitária, e se ela existe, o Roberto e o Leandro sabem que era o 

‘cara’ que mais ligava para o Marcos Maia, o Júnior e o Vagner para liberar a rádio. Cita que política 

se faz olhando no olho e não com dinheiro público, falando de vereador.  Quando disse que o prefeito 

tinha duas palavras, diz que continua dizendo, pois lhe ligaram que estava dando o programa, e ligou 

um pouquinho, pois não escuta muito essas coisas, e o vice fez uma pergunta pro prefeito dizendo 

que deram uma rasteira e chamaram de guru. Fala que para bom entendedor, sabe o que é guru e 

rasteira deram muito em colega e o vice sabe do que está falando, pois deram no Leandro, deram na 

Marli, que era primeira suplente do PMDB. Não tem medo disso. Diz que o vice se acha a ‘última 

bolacha do pacote’, pois soltaram o Gustavo e a Maiana do CORREIOS. Ligou para o secretário de 

Administração e perguntou se foi o prefeito ou quem foi, e ele lhe disse que foi o vice. Ligou para o 

vice, que disse que não, assim como o prefeito disse que não, só que soltaram eles. Quer saber quem 

manda e quantos prefeitos tem. Diz que falaram que foi por que o Gustavo, que é seu sobrinho, foi na 

sessão dos Palmeiros, junto com sua pessoa. Podem lhe atingir em tudo que é lugar, mas não botem 

funcionário e crianças que estão estudando no jogo. Querem lhe criticar, critiquem. Querem falar de 

sua pessoa, falem, mas olhando no olho e de cabeça erguida, pois não tem medo de crítica e de 

coisa. Diz que a AES Sul é uma vergonha e que iria falar aqui, hoje, pois tem um pessoal no 

assentamento que está desde domingo sem luz. Fala que os vereadores têm que fazer, junto com o 

Executivo, para que botem um posto de atendimento aqui, pois só vem para cobrar e pegar o dinheiro, 

quando falta luz não descontam da conta. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Começa 

falando do resultado da festa do Carovi, a qual o presidente, senhor Miro Brum, e toda sua diretoria 

pediu que fizesse essa prestação pública de contas. Fala que o lucro bruto, ou seja, capital bruto 

arrecadado, foi quatorze mil quinhentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos, despesa, oito 
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mil, quatrocentos e noventa e dois reais com oitenta e dois centavos, e lucro líquido da festa do diz 

quatorze, foi de seis mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos. Diz aos do Carovi e do 

Capão do Cipó que ajudaram e auxiliaram os festeiros da Escola Macedo Beltrão, Miro e pessoal do 

Conselho Escolar, em nome deles agradecesse dessa Tribuna. Posteriormente, e no decorrer dos 

próximos meses, aqui da tribuna, diz que estará comentando o que os guris e gurias do CPM irão 

aplicar esse valor. Em nome dessa moçada que trabalha e veste a camiseta do CPM da escola e do 

Conselho Escolar, seu muito obrigado. Diz que está na Casa, para votarem o parecer das contas de 

2010, do ex-prefeito Froner, onde copiou algumas coisas, como algumas falhas de natureza formal, e 

está presente o secretário da Fazenda, e essas falhas são normais, assim como consta algumas 

falhas de controle interno, de erro humano e formal, que não compromete a aprovação. Cita que 2009 

e 2010, hoje, já vão ficar hoje, dois anos das contas, tão criticadas, tão batidas, ao longo de muito 

tempo aqui, e que algumas palavras é proibido de dizer, mas que bom que as coisas são assim, e 

assim que têm que ser. Certamente, diz que amanhã ou depois irá chegar às contas do prefeito 

Meneghini, não sabe se estarão aqui, mas alguém estará aprovando as contas. Com relação ao que o 

Ibanez colocou da omissão, não se considera omisso de não fazer parte das comissões, na realidade 

o que houve, a melhor palavra, uma desvalorização, quem sabe até uma falta de respeito com sua 

bancada e estão fora. Diz ao colega Ibanez, que omissos não. Questão da caixa d água, pelo outro 

lado, diz ao vice-prefeito, que caiu e não tem mais o que fazer, só quer saber se essas pessoas têm 

água e estão sendo atendidas. Essa é sua preocupação. Quer saber quem recebeu, quem vai pagar o 

prejuízo, por que caiu, foi alguém que enroscou, foi o vento. Diz que isso que têm que saber. Mais 

importante, e pede que não levem para o lado da crítica, pois também aconteceram coisas erradas 

quando foi governo, mas o que tem que se saber hoje, o quanto antes, é que seja solucionado e 

essas pessoas que estão sem água, se é que estão que voltem a ter água em suas casas. Acha que 

é o mínimo que tem que ser feito o quanto antes. Com relação as críticas, que também foi falado, 

acha que a pessoa critica quem quiser. Cita exemplo que sofreram muitas críticas e se hoje, temos 

um blog crítico, fazer o quê. Diz que se na época o Froner não tinha, é por que, ao certo não estava 

fazendo coisas que merecessem ser publicamente criticadas em blog.  Fala que quem sabe amanhã 

ou depois quem critica, hoje, pare. Diz que a crítica sempre irá surgir e não se pode exigir que as 

pessoas não enxerguem, e cada um enxerga o mesmo problema de várias maneiras, ninguém pensa 

igual, senão, não seria democracia. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE 

MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Deixa seus 

sentimentos aos familiares do senhor Derli, falecido semana passada. Sobre a audiência pública 

ocorrida hoje, da LDO, diz que o colega Jaques falou algo que ressalta, pois o mesmo disse que foi 

deixado de vir para o município duzentos e cinquenta mil reais, por não terem levado a colega Ana, 

vereadora. Ressalta, pois sofreu bullyng, na Casa, por um colega, o qual não precisa dizer nem o 

nome. Diz que foi a Brasília com o colega Alacir, pois o prefeito Serafim não pode ir, estava com 

passagem comprada e tudo. Foram e trouxeram com a viagem, o que foi falado aqui que por causa de 

mil reais deixa de se trazer verbas. Foram a convite para os ITR retornarem ao município, cem por 
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cento, e trouxeram emenda parlamentar de um trator e na volta conseguiram essa única viatura da 

Brigada que temos no município, e sofreu de bullyng por causa do colega. Faz essa explanação, pois 

o colega disse que havia ido fazer farra. Portanto, diz que se alguém viaja com dinheiro público para 

fazer farra, está aí que perderam duzentos e cinquenta mil por não terem levado a colega. Sobre a 

caixa de água, escreveu e irá falar, e que ela caiu, caiu e se houve denuncio ou não, o que sabe é 

que caiu. Pede que haja maior fiscalização dos órgãos responsáveis, pois é inadmissível um erro 

acontecer duas vezes, pois caiu duas vezes a caixa. Faz uma ressalta, pois tem pessoas vindo de 

Santiago fazer consulta odontológica no nosso município. Não sabe se são eleitores do município, 

talvez sim, porém diz isso, pois tem pessoas vindo se beneficiar aqui no município. Sobre o que a 

colega Regina disse, sentiu que foi uma crítica a sua bancada e quer que a colega explique melhor, 

pois deu a entender que o Jaques seria a carniça e o PP os corvos. Diz que pegou mal, e a colega, 

como vereadora, seja mais objetiva nas palavras. Sempre fala que a palavra é como uma pena, 

depois que soltar, dificilmente irá juntar, por isso deve se pensar antes de falar as coisas. Gostaria 

que a colega explicasse melhor, pois ficou ‘no ar’ essa explanação. Sobre o projeto dos mecânicos, 

hoje tiveram uma reunião há uma hora, com o prefeito e o vice-prefeito, onde o prefeito voltou atrás e 

reconheceu que os mecânicos são merecedores, sim, desse subsídio. Diz isso aos colegas que não 

puderam se fazer presentes, mas foram convidados. Diz ao colega Ibanez, sobre omissão das 

comissões, acha que é muito pessoal e a pessoa só participa das coisas quando se sente a vontade, 

não adianta dar o parecer e o projeto ‘na perna’. Retirou-se, não se arrepende e não é responsável, 

se não quer participar, tudo bem. Sobre a festa do Carovi, diz que foi uma beleza, resultado excelente, 

parabeniza a diretoria. Diz para imaginarem como seria se não tivesse aquela cobertura que tanto a 

administração queria tirar, pois o ginasião está interditado, e onde seria essa festa grandiosa, com 

tanto lucro que deu. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Diz 

ser normal e inerente ao ser humano, primeiramente apontar erros, sendo que quando se trata de 

política e de oposição, mais ainda, e é lógico que os erros irão evidenciar os acertos, sendo que são 

sabedores que a perfeição nunca irão alcançar, tanto é que Jesus Cristo, foi o mais próximo da 

perfeição e foi crucificado, mas esclarece aos cipoenses que o nosso município é privilegiado e 

invejado por municípios da região, pela seriedade e competência dos seus gestores públicos, onde 

cita como exemplos pequenas ações que demonstram a capacidade administrativa da gestão Alcides 

Meneghini e Anselmo, e quando fala engloba todos os secretários e funcionários desta prefeitura. 

Lembra que no passado tivemos o programa do calcário, e que se fizerem uma pesquisa ou se 

ligarem para São Miguel das Missões muitos municípios não souberam viabilizar o programa, 

devolveram dinheiro, pois não viram uma forma de aplicar esse programa. Ressalta que em Capão do 

Cipó cem famílias foram beneficiadas com esse programa, onde cada uma ganhou 15 toneladas de 

calcário espalhado na lavoura. Cita como outro exemplo o Passe Livre, onde muitos municípios não 

conseguiram aplicar o programa, sendo que o secretário Pinheiro já fez até a prestação de contas, 

sendo que esse programa beneficia vários estudantes. Diz ter outros vários outros exemplos, como 
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maquinário novo, sete tratores novos que estão chegando, e quem passar em frente à prefeitura hoje 

vê uma ambulância moderna e um gabinete médico odontológico moderno que irá andar por esse 

município facilitando o atendimento médico e odontológico. Diz se sentir na obrigação de colocar esse 

tipo de coisa, pois muitas vezes só as coisas ruins vêm à tona e muitas vezes as mesmas vêm de 

forma errada, como foi o caso da caixa de água, onde foram tirar foto da mesma e a foto chegou à 

FUNASA dizendo que a caixa de água era da FUNASA, sendo que não é. Ressalta que se a caixa 

caiu, irão erguer de novo, porém foi chegado lá na FUNASA dizendo que a caixa fazia parte desse 

projeto da água, e o seu medo é que esse tipo de denúncia leviana pode muitas vezes prejudicar um 

grande projeto que irá atender quase toda a totalidade de Capão do Cipó. Coloca isso para a 

população entender e comparar governos, pois estão aqui para serem comparados e como falou em 

Sessões anteriores se orgulha muito de participar de governo sério que pensa em Capão do Cipó, 

sendo que tem certeza que muitos da oposição enxergam e reconhecem isso, podem até não falar, 

mas reconhecem a eficiência administrativa do governo. Diz ao seu colega Jaques, que o mesmo está 

chateado, pois foi exonerado do seu cargo e sabem o quanto o mesmo queria permanecer no seu 

cargo, sendo que não está conseguindo entender o posicionamento do seu colega, que dentro de 24h 

virou contra o seu governo. Pede para que o seu colega lhe desculpe, mas que está na obrigação de 

dizer isso, até porque quando o mesmo comentou de prefeito e vice-prefeito, afirma novamente que 

os mesmos são dois grandes administradores e têm palavra, opinião sua e da grande maioria de 

Capão do Cipó. Encerrando a sua fala, diz novamente não conseguir entender o posicionamento do 

seu colega Jaques, que dentro de 24h o mesmo virou oposição. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Sobre a caixa de água, e as notícias do blog, diz que o 

informante desse blogueiro está muito mal informado, e a sua preocupação é que isso venha bloquear 

algum tipo de recurso, pois no momento que a FUNASA recebeu a denúncia, a mesma já entrou em 

contato com o prefeito e já marcou para amanhã de manhã estar aqui para verificar isso. Ressalta que 

isso não quer dizer que o dinheiro não vai vir, mas que irá atrasar algo, e tudo por culpa da má 

informação, pois não custava nada o mesmo ir até a prefeitura e perguntar para o secretário de 

planejamento para ver o que estava acontecendo e que caixa que foi, mas ele colocou a carroça na 

frente dos bois e foi nisso que deu, e quem vai pagar o pato é a comunidade de Capão do Cipó. Sobre 

o que o Jaques falou que prejudicaram a colega Marli, diz que a mesma não está aqui na Câmara, por 

causa do mesmo, pois ele quis deixar uma pessoa do PT aqui na Câmara, sendo que são uma 

coligação, e a Marli é a primeira suplente, automaticamente ela iria assumir sua vaga, porém 

concordaram com o pedido do mesmo, para que deixassem um vereador do PT. Lembra ao vereador 

Jaques que o PT fez parte da coligação naquela época, mas hoje como seu colega Miguel falou, o 

mesmo está virando contra e não sabem o que está acontecendo. Ressalta novamente que o 

vereador falou que viraram as costas para a Marli, porém diz que isso não verdade e o lugar da 

mesma estava aqui até o momento que o mesmo assumisse a sua cadeira. Sobre o que foi dito na 

audiência pública, diz não acreditar que o deputado deixou de mandar esse recurso para ajudar o 
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município inteiro, porque uma vereadora do partido dele não foi a Brasília. Duvida que isso tenha 

acontecido, pois o mesmo não deve ser louco de perder voto, e duvida também que qualquer 

deputado deixe de mandar algum recurso, por que a vereadora não foi até lá. Para esclarecer isso, 

basta ligar para o deputado e perguntar para o mesmo se isso é verdade. Diz ter certeza que o 

mesmo dirá que isso é mentira. Diz que na Sessão passada, como a sua colega Marilene lhe falou, foi 

infeliz nas frases que falou, como a do corvo em carniça, diz então que irá mudar essa frase, para 

abelha e mel, pois o vereador Jaques não é de hoje que conhece a política, sendo que  conhece 

muito mais que a sua pessoa, mas fala para o ele, para que abra o olho, pois antes aqui mesmo nesta 

Casa, o mesmo não prestava e o partido dele também, sendo que agora em um passe de mágica 

virou um santo. Diz estar falando politicamente, e que o vereador Jaques, sempre foi criticado pelos 

seus colegas, e as críticas do mesmo sempre foram contra a administração anterior, sendo que ele foi 

o que mais criticou. Ressalta novamente para o vereador Jaques, para que ele abra o olho para que 

não fiquem lhe usando. Coloca que está dando problema na coligação sim, mas que se Deus quiser 

amanhã ou depois, irão sentar, conversar e irão corrigir isso aí, pois até agora chegaram na 

administração junto, o PT, o PMDB e o PDT, e pela sua pessoa, como presidente do PMDB, quer 

continuar junto nesta coligação. Deixa seus sentimentos para a família do seu Derli, uma pessoa que 

muito ajudou o município. Diz ter visto o sofrimento e dor da família, então não tem palavras para 

dizer a eles, mas pede a Deus que dê bastante força aos filhos, a esposa, os netos, enfim a toda 

família, que consigam passar por esse momento tão difícil. Em nome da patronagem do CTG, 

convoca a todos para a amanhã às 19h15min, participarem da reunião onde irão fazer a prestação de 

contas da Semana Farroupilha. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Solicita ao secretário de 

Planejamento, que seja colocada uma lâmpada em frente à propriedade do senhor Taciano, na 

localidade do Carovi. Pede ao secretário de Obras, que arrume a sarjeta em frente ao Mercado 

Central, pois em dias de chuva acumula muita água, e as pessoas acabam não podendo chegar ao 

mercado, pois é muita água. Sobre a caixa de água, diz que foi lá olhar, caiu e irão mandar arrumar, 

mas se preocupa, pois 72 cm foi cravado os quatro cones do canto, a base onde a caixa está, tem 

lugares onde tem 1 cm, e as rabicha tem 42 cm, e está lá para quem quiser ver, e a ponta de baixo da 

rabicha onde foi cravado, diz parecer uma ponta de lápis, sendo que quem entende de fazer cerca 

sabe que uma cerca faz com no mínimo com 80 cm, mais fundo que está aquela estrutura. Diz que 

não irá criticar a administração, não tem o porquê, mas quer saber quem recebeu a obra e fiscalizou, 

pois é de uma total incompetência, por que pessoas ficaram sem água.  Reforça que se não tiver 

quem fiscalize aquela obra e se vierem e colocarem do mesmo jeito a caixa, a mesma irá cair de 

novo, então tem que ter alguém que fiscalize aquela obra. Lembra que a caixa está lá para quem 

quiser ver, uma obra daquela altura é uma vergonha, sabe que o prefeito não tem nada ver, que não 

adianta vir aqui e criticar o mesmo, como aqui foi falado a pouco de gestores públicos. Diz ao seu 

colega Miguel, que o Serafim foi um ótimo prefeito e o Froner deu continuidade, e o Meneghini agora 

também está continuando, mas diz que não é só o Meneghini que é bom prefeito, os outros prefeitos 
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também foram bons para nós e queremos que o Meneghini seja melhor ainda, pois assim quem 

ganha é a comunidade. Lembra que a sua bancada está aqui para ajudar a administração, sempre 

foram parceiros e irão continuar sendo. Sobre as Comissões, diz ao seu colega Ibanez, que é um 

direito sair da mesma, pois um dia que foi feriado e não deram parecer, na outra semana colocaram o 

projeto e passaram por cima das Comissões, como tem projetos que vem aqui e pedem para votar, 

pois é em favor do município. Então diz que ali faltou um diálogo e passaram por cima das 

Comissões. Ressalta novamente ao seu colega Ibanez que é um direito seu, querer ou não participar 

das Comissões, pois faz o que quiser da sua vida e fala para que ele cuide da sua vida. Diz que tem 

que ser fiel quando se vota nas Comissões, e tem que ser fiel aos partidos também, pois aí a coisa é 

justa e mostra o caráter. Fala para que se coloque água para aquele pessoal, e a firma deve vir o 

mais breve possível para erguer aquela caixa, mas diz que devem fiscalizar a hora que forem receber 

a mesma, para que não caia novamente, sendo que um rapaz subiu na caixa na quinta-feira e a 

mesma podia ter caído com ele. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS 

DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Em nome de todos os 

vereadores pede uma moção de pesar aos familiares do senhor Derli Nascimento. Questiona a todos, 

se essa caixa tivesse caído, e se hoje fosse o governo Froner, diz ter certeza que até a RBS estaria 

no município, mas não é o contrário e questiona também quem autorizou essa obra, pois a caixa está 

lá caída. Diz ser muito bom que a empresa irá trazer outra caixa, mas que caiu, caiu. Lembra que os 

rabichos tinham 40 cm, a base tinha 5 cm, e que com isso não dá nem para se erguer uma trama em 

uma cerca, imaginem  uma estronca, para erguer uma caixa de vinte e pouco metros de comprimento 

com essa base. Diz que quem vai perder com isso é a comunidade e quer ver quem vai pagar o pato. 

Diz ao vereador Jaques, quando o mesmo era secretário, que nunca criticaram ele, pois o mesmo era 

um bom secretário e respeitava a todos. Diz que jamais chamaram o vereador Jaques de corvo e de 

carniça, e que veio de preto hoje, pois são os corvos e o vereador é a carniça, mas diz ter certeza que 

essa união futuramente irá ajudar muito Capão do Cipó. Querendo ou não, foi dito que perderam um 

projeto de duzentos de cinquenta mil reais, porque uma colega vereadora não pode ir a Brasília. Diz 

ao seu colega Ibanez, que perderam cem mil reais do Alfonso Hann, e agora perderam duzentos e 

cinquenta mil reais, questiona se não era mais vantajoso pagar mil reais de passagem e ganhar 

duzentos e cinquenta mil reais para a comunidade cipoense. Diz ao seu amigo Gustavo, que foi uma 

judiaria o que fizeram com vocês, sendo que esse governo dizia na campanha que iria ajudar os 

jovens, ia trazer o emprego. Questiona onde estão os empregos, e diz que felizmente o mesmo foi 

junto com um colega vereador para assistir a Sessão da Câmara nos Palmeiros e acabou sendo 

demitido juntamente com uma colega de serviço. Ressalta que isso ficou feio para o nosso município, 

pois tem a juventude querendo trabalhar e mostrar serviço para a nossa comunidade. Diz ao Gustavo 

para não esquecer que daqui a dois anos tem eleição e o mesmo vai saber para quem vai votar, 

sendo que teve pessoas que lhe prometeram emprego e lhe demitiram, por uma simples situação. Diz 

ao Jaques, que o mesmo está aqui como vereador e fala para fiscalizarem o que está errado e certo, 

para que a nossa comunidade siga em frente, pois quem ganha é a comunidade e o que estiverem 
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errado, diz que têm o direito de cobrar, e irão cobrar, pois ninguém pode tirar isso. Sobre as estradas 

do Inhacapetum, diz ser uma vergonha e devem esperar o tempo melhorar, para que o secretário de 

obras mande o maquinário para lá, pois infelizmente não dá para andar lá. Sobre a nossa capela, diz 

ser lamentável, fala para que o vice-prefeito anote em sua agenda e tome atitude, pois vários 

vereadores já comentaram sobre a mesma e o vice-prefeito só anota e não sai do papel. Diz que as 

lâmpadas de emergência da Capela nenhuma funciona, choveu e a água tomou conta. Ressalta que o 

dia que precisar da Capela é uma dificuldade, e as pessoas que estiveram lá sabem. Reforça para 

que sejam tomadas atitudes, pois já chega de empurrar com a barriga. Pede ao secretário Christian 

para que faça a troca de lâmpada em frente ao senhor Taciano.  Diz ficar triste, pelo que foram 

chamados na Sessão passada, chamadas por uma colega vereadora, hoje patroa do CTG, onde 

participam e querem reunir a comunidade, mas diz que desse jeito jamais irão reunir a comunidade, 

chamando as pessoas de corvo e carniça, isso não se faz. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à Vice-Presidente. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Gostaria de colocar a todos os produtores de leite do 

município que a administração está empenhada para que possa resolver o problema que estaria 

existindo sobre as empresas aonde as mesmas têm um convênio do Vale do Jaguari e do Corede e 

possa ser entregue para a CCGL ou uma comparativa de Toropi estaria interessada e a mesma que 

estava recolhendo anteriormente, pois o prefeito de Eugênio de Castro teria dado o alvará e a 

empresa então deverá funcionar o posto de recolhimento de Entre-Ijuís. Gostaria de falar sobre a 

consulta odontológica que a colega Marilene havia colocado, coloca que o mesmo uma vez teria ido 

jogar futebol em Jóia e teria ficado ruim e teriam levado para Santo Ângelo aonde o mesmo iria 

morrer, que é claro que teria morrido, para que se imagine que não possa atender uma pessoa em um 

outro município, pois a pessoa estaria com dor de dente no município de Santiago e estava aqui e 

estaria sofrendo com dor de dente.  Coloca que aonde se tem um posto de saúde que é claro que a 

mesma irá até lá. Explica a mesma que o SUS é universal se a mesma não sabe disso que seria uma 

coisa fora do normal e que se fosse da família da mesma não falaria. Coloca que está o Dr. Télvio de 

testemunha que a vereadora Ana não teria aceitado ir a Brasília ou não quis aonde o mesmo teria 

colocado sua vaga a disposição da mesma, pois faltavam dois dias para os mesmos irem viajar e teria 

dito na prefeitura que iriam reverter tudo. Fala que disse ao Pinheiro que o mesmo tirasse sua diária e 

passava a mesma, no caso a mesma iria e deixaria o mesmo de ir acompanhar o prefeito. Acha 

engraçado que só teria colocado agora por ter perdido os duzentos e cinquenta mil, ainda coloca que 

isso seria piada. Coloca que é o dia da secretaria então coloca a secretaria da câmara que a mesma 

faz um belo trabalho, aonde parabeniza também as demais secretárias. Coloca ao Gustavo que não 

costa nem um documento que o mesmo teria sido exonerado e a sua outra colega teria sido 

transferida pelo motivo dos CORREIOS ter sido aberto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Coloca ao colega Miguel que irá ter que lhe dizer uma coisa que é o 

segundo dia e o mesmo tem de defender o governo, pois é do partido do mesmo que se o PMDB 
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Miguel e Regina haviam feito o ‘angu’ que os mesmos comam. Diz que os mesmos têm um acordo 

político, pois tem um documento assinado que se a vaga, se o PT elegesse, seria colocado na vaga 

iriam colocar secretário como era o finado Odir que houve a tragédia e por isso que a Srª Marli estaria 

na secretaria e que simplesmente por A,B ou C a mesma teria sido tirada da secretaria. Diz essa ser a 

verdade. Questiona que o prefeito não havia cumprido com o acordo que os mesmo teriam, que a 

coordenadoria que mexe com documentos de carros seria do PT, que o presidente do PT teria dito 

para o prefeito soltar e até hoje o mesmo não teria soltado o ‘cara’. Diz que isso seria duas palavras e 

que tem mais uma, pois o dia que o mesmo havia dito para o prefeito estava presente a Srª Adelaide, 

o secretário e a primeira dama dentro da gabinete, aonde o mesmo teria dito para ao prefeito que se o 

mesmo não mudasse de jeito de administrar o mesmo estaria fora  da secretaria. Diz que teria 

colocado ao mesmo por que cada secretaria teria de cuidar de sua pasta aonde o mesmo não era 

secretário de obras para tapar buracos em estradas e teria dito isso para o prefeito muitas vezes. Fala 

que o Cristian que é do planejamento e que era o mesmo que fazia tudo. Coloca que havia feito 

asfalto e teria pedido para o mesmo assinar empenho a onde não assina, pois nunca haviam lhe 

chamado e colocado que estavam fazendo o asfalto, pois coloca que não é secretário para comer nas 

mãos dos outros. Diz que também não havia se elegido vereador para comer em mãos de prefeito, 

vice e vereador, mas se elegeu para ajudar o povo que havia lhe confiado e votado em si. Diz que não 

tem que colocar ao prefeito que está sentido de sair da secretaria, pois havia dito e o Anselmo estava 

junto que se o mesmo não mudasse de jeito estaria fora. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Coloca que irá dividir em três ou 

quatro coisas, quando o seu colega Miguel havia colocado a seguinte frase: “erros existem”. Coloca 

ao seu colega que realmente os erros existem e quando vêm as críticas caberia também só para 

constatar. Coloca quem tem uma pergunta para a sua estimada colega Regina e os demais que 

estariam em casa lhe escutado se a mesma iria até a prefeitura se informar e se esclarecer o porquê 

da caixa ter caído ou para que os mesmos achem que a mesma iria tripudiar em cima dos mesmos? 

Diz que é essa pergunta que o mesmo quer que respondam que seria só isso se a mesma iria fazer 

os passos normais como tem de ser feito.Outra coisa que esclarece a  sua colega Regina para que a 

mesma não coleque palavras que não precise, pois um velhinho de cinquenta e quatro anos não seria 

preciso dizer o que o mesmo faz, diz ou é para que a mesma não venha enganar as pessoas como 

seria o feitio. E coloca ainda que na câmara havia ficado quase três anos de suplente do seu colega 

Alacir, e que nunca o mesmo e seu colega Jaques haviam trocado uma farpa e que estão ali os que 

estavam na época que devem saber que o mesmo sempre teria respeitado o seu colega, pois o 

mesmo sempre teria o respeitado e o PT como um todo teria o respeitado e que seus bom amigos do 

Capão do Cipó, que seriam bastante, quase todos seriam  do PT. Fala que leva muito em 

consideração uma coisa chamada amizade e que preza muito uma coisa chamada respeito, o que diz 

faltar muitas vezes a sua colega, pois a mesma vai até as comunidades desrespeitar o povo com 

palavras de baixo calão. Fala que isso faltando à mesma: estrutura, muito preparo e sobra 

destempero demais e que também teria uma coisa chamada pequenez  política que diz fazer parte do 
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seu currículo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: A respeito das demissões que teriam colocado anteriormente, 

diz que a menina que haviam colocado está trabalhando no colégio e que ninguém teria sido demitido 

e a informação que o mesmo tem é que o Gustavo não havia sido demitido, só não teria vindo 

trabalhar, e que muitas vezes na hora de falar seria bom se informar antes podendo ocorrer alguns 

erros. Ao colega Jaques coloca que irá dizer uma coisa ao mesmo, que não se preocupe com o 

PMDB, mas que deixe para os mesmos se preocupar. Diz que o mesmo teria sido exonerado do 

cargo e que os mesmos sabem o quanto queria ter ficado, tanto é que o mesmo teria entrado no 

gabinete dizendo que queria ficar e, inclusive, exigindo a saída de outros companheiros do PT. Havia 

colocado ao mesmo antes que cada um tem a sua opinião, mas que não seria bem como o mesmo 

teria colocado, e o importante é que o PT está no governo e que vão seguir juntos no governo. Ao seu 

colega Alacir coloca que concorda em partes com o que teria falado, que o mesmo concorda quando 

teria colocado que o Sr Serafim teria sido um grande prefeito e que seria uma pura verdade que o 

mesmo teria sido um grande prefeito, pois teria iniciado o município. Também concorda quando havia 

colocado que o Sr Meneghini seria um grande prefeito e que está sendo, mas que o mesmo discorda 

quando havia colocado a respeito do Sr Osvaldo Froner que particularmente o mesmo acha que não 

teria sido um bom prefeito, tanto que o mesmo teria perdido as eleições. A respeito da prestação de 

contas esclarece que é o mínimo que se espera de um prefeito, que aprove essas mesmas contas, e 

que, por exemplo, só estaria faltando ao prefeito Osvaldo Froner explicar na justiça comum a compra 

e como teria acontecido o pagamento de um rolo compactador que seria interessante. Fala que agora 

só estaria faltando explicar na justiça a questão da compra do rolo que até hoje não teria sido 

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

Bancada, PMDB: Coloca ao Gustavo que a informação que a mesma teria tido, falando com o 

prefeito, é que estavam procurando lugar para colocá-lo a onde a mesma não admite que a sua 

administração tenha demitido um funcionário por ter saído com o Jaques. Não acredita e não quer 

nem pensar que seja verdade, por que a mesma é contra uma ideia dessa. Fala que o que o vice e o 

prefeito teriam colocado a mesma é que a menina já estaria trabalhando no colégio e que vão arrumar 

um lugar ao mesmo e que os mesmos só teriam saído por que todo mundo teria visto os CORREIOS, 

e teria chegado os funcionários dos CORREIOS, e de qualquer forma teriam que sair, mas que a 

mesma quer que o coloque em outro local aonde jamais irá admitir que isso aconteça. Coloca ao 

colega Rodolfo que diz adorar a mesma, e queria dizer ao mesmo que já teria se redimido da ‘carniça 

e do corvo’ e que agora a mesma gostaria de ver o seu colega Diego vir de abelha na próxima terça, 

vestido de abelha na sessão. Fala que já teria pedido desculpas ao colega Jaques e pede para que 

deem uns cotonetes para o seu colega. Coloca que teria falado errado e que a mesma seria bem 

humilde de dizer que teria errado e não deveria ter falado aquilo, mas que agora a mesma irá mudar e 

dirá que agora será igual ‘abelha e mel’. Diz se preocupar é que quando o seu colega Jaques estava 

como vereador não trocavam leves palavras, mas que era ‘lasca e casca’ com o mesmo por que com 

a mesma com o seus colegas Jairo e com o seu ex colega Érico, afirma que teriam criticado sim a 
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administração anterior, tudo o que estava errado os mesmos criticavam e batiam e os mesmos batiam 

de frente com ele por que o mesmo tem um palavreado diferente dos mesmos. Coloca que é o 

palavreado do povão, como o mesmo chamava a administração que eram uns ‘tranqueiras’ aonde 

teria cansado de colocar, mas o que lhe admira é que o mesmo esteja prestando agora, só por que 

teria dado um atrito entre os mesmos, mas que irão solucionar e vencer juntos todos da UDP: PT, 

PMDB e PDT também. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder 

de Partido, PP: Pergunta ao pessoal por que foi transferido o Luiz Felipe lá da saúde? Diz que foi por 

ter aparecido em um blog junto com sua pessoa, a Marilene e a Silvana Covatti. Diz que é um 

pequeno exemplo que dá para a comunidade, pois isso não tem justificativa de dizer por que o guri, o 

Gustavo, saiu, é só dizer por que o Luiz Felipe foi transferido. É bem simplesinho. Quanto a posição 

do colega Miguel em dizer que não concorda com o Froner, quem sabe o povo o povo não concorde 

nem com sua pessoa nem com o colega Miguel que são bons vereadores, é uma posição e o pessoal 

pode ter esse palavreado contra os dois. Considera o Froner um bom prefeito, pois enquanto está 

sendo licitado cento e quarenta quilômetros de rede de água, que ele trouxe o dinheiro, foi buscar, ele 

fez mais de cento e setenta com recursos próprios do município, sem emenda parlamentar. Diz que 

se a caixa caiu, não foi no governo dele, ele buscou o dinheiro, mas agora não tiveram competência 

para deixá-la em pé. Volta a dizer isso, pois um caminhão de cano foi para o Rincão dos Vargas e 

quem trouxe de lá, um caminhão trouxe para cá, mas estava lá para fazer a rede de água, que era 

recurso próprio do município. Isso que diz para a comunidade saber e os ouvintes da 87. Diz que 

jamais falou mal do Jaques, ele sabe, não fala mal, ele tem o partido dele, assim como tem o seu, e 

CAD um tem o seu e sabe quem vai apoiar, se tem mel ou não, se é abelha, ou pode ser o mosquito 

da dengue amanhã ou depois, não sabe qual bicho virá daqui para frente. Diz que pode surgir, é coisa 

normal, já que não temos o fiscal do mosquito da dengue no município, pois não sabe se está vindo 

verba, mas teria, no tempo do Serafim e do Froner tinha, e hoje não tem mais e não sabe por que. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 

Representante de Partido, SDD: Coloca ao presidente que quer o mesmo trato nessa Casa, para si 

e para os colegas, pois também se manifestou na hora que o colega Alacir falava, mas tem mais 

colegas que se manifestam no horário dos outros, por isso quer o mesmo tratamento. Quer 

encaminhar ao presidente, para que tome ciência, com o procurador, a respeito das comissões, pois 

tem um parecer e se o presidente não tomar posição, irá tomar. Quer que tome uma posição sobre o 

que diz o documento, se isso vale ou cancele o contrato com a UVERGS e mande parar de pagar, 

pois não tem validade nenhuma mais. Diz que se isso não vale, então nada vale. Acha muito 

engraçado, pois tem dois pesos e duas mediadas, pois há pouco tempo o secretário Jaques estava 

sentado lá e certos vereadores lhe cobravam os pisos, onde foi parar aquela quantia de pisos que 

sumiu da prefeitura. Diz a vereadora Margutti que, agora, a mesma tem uma oportunidade única, pois 

não podiam, ele era secretário do Meneghini e do Anselmo, mas agora ele é funcionário do Poder 

Legislativo e a colega pode se dirigir a ele e perguntar, na próxima sessão, onde está os pisos que 

passou pela secretaria dele. É uma oportunidade única e gostaria que a colega fizesse isso, pois se 
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não fizer, irá fazer, pois mostra que estão tendo dois pesos e duas medidas, sendo que cobrava, 

veementemente, o secretário Jaques certas atitudes, quando ele sentava lá e não podia responder a 

vocês. Quer ver se agora, ele sentado ao seu lado, terá a resposta para lhe dar e quer que a colega 

cobre, se não cobrar, irá cobrar dos colegas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: Sobre as previsões que o colega Jaques havia 

colocado que teriam feito uma previsão que a caixa de água iria cair, coloca que é uma coisa boa e 

para que o secretário imagine que uma previsão tivesse dado certo que são coisas faraônicas que só 

acontece em Capão do Cipó e teriam que ter resolvido o problema antes da previsão ou do fato 

acontecer. Coloca que teria em sua mesa que o pessoal teria vindo vistoriar a caixa aonde teriam 

assinado e dado um ok do engenheiro do CREA. Coloca também que teria sido bom o Meneghini 

achar esse projeto na gaveta como vinham colocando há muito tempo na casa que o mesmo estaria  

guardado sem ser assinado como havia colocado o presidente nos Palmeiras que teriam chamado 

rádio e jornal para que pudesse ser assinado. Então coloca que o presidente, seu colega Jairo, não 

teria faltado com a verdade quando havia dito na Casa que seria a coisa mais concreta que aconteceu 

com o dinheiro da FUNASA, os sete milhões, que essa seria a realidade. Parabeniza a Michele pelo 

seu aniversário, em nome de todos os vereadores e o presidente da Casa e à secretária pelo seu dia. 

Sobre a rádio que o colega Jaques havia colocado que seria dinheiro público, gostaria de colocar que 

é realmente dinheiro público da rádio, mas que também deve se levar em conta que o dinheiro da 

câmara que tudo o que os mesmos estão falando ali está sendo pago pelo povo e também quer deixar 

bem claro que o dinheiro da câmara também é pago com o dinheiro do povo. Fala que na rádio sai 

todas as besteiras que sai ali que não trazem interesses públicos e não são de interesses do Capão 

do Cipó e também é pago com o dinheiro público. Quer colocar ao Meneghini e ao Anselmo que tem 

que se tomar muito cuidado nas coisas como as mesmas são feitas. A preocupação que o mesmo 

tem é que as coisas devem ser bem feitas. Parabeniza o Christian sobre a explanação que o mesmo 

teria dito onde está surpreso, pois novamente teria encaminhado o projeto do tão sonhado frigorífico 

de peixes que já havia ‘dançado’ por ali por não teriam tido a competência e deixando ir embora, mas 

que agora pode ser que saia do papel. Parabeniza o Álvaro, a engenheira e a Nariéle pelo empenho 

que os mesmos têm na secretaria que seria um elogio pelo funcionamento e pelos projetos que vem. 

Coloca que quem ganha é a comunidade, ou seja, o povo cipoense pelos belíssimos trabalhos, como 

tinham explanado.  Coloca ao secretario Pinheiro que oitocentos e nove mil que já havia sido liberado 

de recurso próprio aonde teria sido paga a contrapartida. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após 

o senhor Presidente convida o 1° Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. 

GAB. 216/2014, do Gabinete do Prefeito, solicitando empréstimo do Plenário e convidando para 

audiência pública, às 10h00min, do dia 30 de setembro, para apresentação da LDO 2015, bem como 

consultando se a mesma possa ser realizada em conjunto com o Poder Legislativo. OF. 037/2014, da 

Secretaria da Assistência Social, convidando para festa em homenagem ao Dia das Crianças, dia 09 

de outubro, na Praça central, das 13h30min às 17h00min. OF. S/N°/2014, do Partido dos 

Trabalhadores, indicando o vereador Jaques Freitas Garcia, como Representante Partidário para a 
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Sessão legislativa de 2014. OF. GAB. 217/2014, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 

057/2014. PROJETO DE LEI 057/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias – LDO – para o exercício financeiro de 2015”. OF. GAB. 219/2014, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Projeto de Lei 058/2014.  PROJETO DE LEI 058/2014, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a nomenclatura da Secretaria de Assistência Social do 

município de Capão do Cipó/RS, prevista na Lei 188/2005, e dá outras providências”. OF. GAB. 

222/2014, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 059/2014.  PROJETO DE LEI 059/2014, 

do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no 

orçamento do exercício de 2014”. OF. S/N°/2014, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 

solicitando empréstimo do Plenário para reunião do Partido, às 20h00min, do dia 30 de setembro. 

REQUERIMENTO, assinado pelos vereadores Miguelangelo Serafini, Diego Nascimento, Marilene 

Margutti, Alacir Dessoe, José Rodolfo de Brum e Jaques Freitas, solicitando volta do Projeto de Lei 

051/2014, sob o número 055/2014. MOÇÃO 008/2014, dos vereadores aos familiares de Derli Oscar 

Garcia do Nascimento. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO 

DE LEI 054/2014, do Poder Executivo, que “Altera regime de trabalho da função Técnico Científico II 

“Engenheira Civil” e dá outras providências”, sendo que o vereador Diego Nascimento pediu vistas de 

tal projeto, pois não consta o impacto-financeiro que diz estar no projeto. Após o senhor presidente 

coloca em votação o pedido de vistas, que é aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 056/2014, 

do Poder Executivo, que “Dispõe sobre remissão de dívida não tributária objeto de cobrança em 

execução fiscal”, sendo que o vereador Ibanez Garcia pediu vistas de tal projeto, pois o procurador do 

município irá dar uma resposta sobre o tema e para melhor análise. Após o senhor presidente coloca 

em votação o pedido de vistas, que é aprovado por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE 

MESA N° 013/2014, do Poder Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar 

no orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2014, do Poder Legislativo, que “Que aprova a 

prestação de contas do exercício 2010, dos administradores do Executivo Municipal de Capão do 

Cipó”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO 008/2014, dos vereadores aos familiares de Derli Oscar 

Garcia do Nascimento, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima sessão, que será dia 07 de outubro de 2014, na Câmara de Vereadores, às 18h00min. Nada 

mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente 

assinada pelo senhor Presidente e o 1° Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 30 de setembro de 2014.       

 

 

 

 

 


