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ATA N° 05 / 2015 (Ordinária) 

Aos 03 (três) dias do mês de março do ano de 2015, 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 2015. 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 04/2015, da 

Sessão Ordinária do dia 24/02/2015, 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 JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com quatro minutos, pois cedeu 

um minuto de seu tempo regimental ao vereador Ibanez Garcia. Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Agradece a administração pelo empenho e os 

trabalhos realizados durante o apoio que deram a comunidade do Carovi, dos quais o trabalho 

continua. Diz saberem que a escola ainda não foi arrumada, e que estávamos esperando da Defesa 

Civil o material, sendo que amanhã o pessoal estará buscando o mesmo em Santana do Livramento. 

Tem certeza, que depois de amanhã começam os trabalhos de recuperação da escola. Fica triste, 

pois mesmo que ‘apronte’ a escola, as aulas devem demorar um pouco para começar, pois o 

Executivo e a secretária de Educação lhes passaram, hoje, que as aulas do município devem parar, 

motivo o protesto dos caminhoneiros que está afetando todas as cidades do País, inclusive Capão do 

Cipó, pois já não temos mais óleo para abastecer os ônibus escolares e gasolina para os carros. Diz 

ser uma pena, pois por um lado têm razão, mas por outro quem ‘paga o pato’ são os inocentes, ou 

seja, todos nós, pois temos combustível somente destinado às ambulâncias, e o trabalho na Saúde 

não pode parar. Durante uma reunião que tiveram, hoje, com o prefeito Meneghini diz que o mesmo 

lhes passou que se não chegar amanhã a outra patrola nova, certamente até o final de semana estará 

aqui, assim como os dois caminhões que em quinze dias estarão aí e o carregador para atender 

melhor a comunidade cipoense. Fala que muitas pessoas criticam, ligam sobre as estradas, mas o 

município está fazendo o que pode e com outra patrola, acredita, que será o ‘salva-vidas’ do nosso 

município, que está precisando mesmo. Cita que já se pode presenciar o pessoal da empresa Ledur, 

da construção da ponte ligando Capão do Cipó/Carovi, e parece ser uma obra bastante rápida, 

ficando pronta e sendo entregue em questão de cento e sessenta dias. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): O vereador fica com seis minutos, pois o 

vereador José Rodolfo de Brum lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza que está saindo a ponte, 

reivindicação antiga, na qual fizeram compromisso com o deputado Pimenta de que o nome da ponte 

seria o do finado vereador Odir Fernandes, pois foi junto com ele e o vice-prefeito, em Jaguari, 
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quando ele era vereador e ‘bancaram’ a ponte, a qual depois deu todo processo e o Pimenta disse 

que dava mais duzentos e cinquenta que era para o município investir, porém deu aqueles problemas 

e não foram. Diz que o secretário do Planejamento já tinha colocado uma retro, então ligou para o 

Sidi, que era o coordenador de projetos do Pimenta em Santa Maria, e hoje é presidente do PT de lá, 

e o mesmo lhe disse que se não fosse a ponte não sairia nada. Fala que tiveram que levar novamente 

o projeto para sair, isso tudo graças ao deputado Pimenta, que sempre investiu aqui. Diz ser muito 

‘bocudo’ e que muitos dizem não ter educação, mas aprendeu assim e é assim, do jeito que o povão 

fala. Diz que o prefeito e o vice foram sábado ao programa, o qual diz que virou uma politicagem 

dentro da rádio, pois é até no esporte, só falam em política e dos vereadores. Cita que falaram de 

tudo e mais um pouco sobre sua pessoa, e que podem falar e se o prefeito está com medo é só 

caprichar que daqui dois anos ganha a eleição de novo. Diz ser essa sua preocupação. Diz que 

falaram em multa que tomou, a qual disse que não pagaria. Explica que estava junto com o secretário 

Nenê, em São Luiz, e o Geraldo, e até não era nem para ter ido, para receber o maquinário que veio 

para o assentamento trabalhar. Fala que pagaram a comida e que todo funcionário tem direito a 

ressarcir vinte e dois reais, mas nem sua pessoa e nem o secretário Nenê receberam, pois disseram 

que tinham de ter feito o pedido dois dias antes, sendo que o prefeito lhe ligou no domingo para ir e 

que, inclusive, pediu um motorista. Fala que tomou uma multa de cento e vinte e sete reais a cento e 

quatorze quilômetros por hora, na camionete, e era a oitenta e tinha radar.  Ressalta que o secretário 

Pinheiro disse que não iria pagar a comida, e que daí rasgou o papel e avisou que tinha uma multa a 

qual não iria pagar. Cita que o vice-prefeito está mostrando para todos essa multa, mas diz que eles 

‘se danem’ e que paguem essa multa, pois pediu motorista e lhe disseram que não tinha. Sobre a 

Defesa Civil, a qual o prefeito disse que não veio recurso por ser da Defesa Civil e não ter ajudado, 

diz que não é coordenador da Defesa Civil, e quem é, é o secretário, pois a partir que saiu, nem pode 

participar, pois é vereador e irão dizer que está fazendo politicagem. Diz que ele foi lá e mentiu mais 

uma vez, disse isso ao prefeito. Cita que ele falou em cargo, mas se tivesse cumprido todos os 

acordos com o PT não tinha esse problema hoje, e que o prefeito disse que está cumprindo com 

todos os cargos, que afirma que não. Diz que fizeram um trato e que ele assinou um documento, por 

que quis, e o vice e todos os presidentes de partido. Fala que não teria problema, pois iria sair da 

Secretaria de Obras, mas que colocasse um PT, e a partir daquilo já não vale mais nada do que foi 

decidido. Fala que eles disseram que tem uma cunhada sua trabalhando na prefeitura, quer saber que 

é, pois não tem, mas o vice-prefeito tem dois concunhados, o que diz que pode, pois é CIEE, mas tem 

dois. Diz para não vir atirar pedra nos outros. Cita que o vice falou em piso, passa falando e que esse 

vereador pegou os pisos, diz que só se pegou e levou para a casa dele, pois foi aberto sindicância e 

ninguém decidiu nada. Fala que deu cinquenta reais para ajudar pagar o piso, estava o vereador Jairo 

e o Caetano no dia que deu ao Anselmo, para ajudar a pagar o piso, que sairia duzentos e cinquenta 

reais, só se o vice pegou e ficou com o cinquenta para ele, também, ou está na casa dele, esse 

vereador que levou para lá, ou os que fizeram a sindicância não sabe nada, os que apuraram os fatos. 

Fala que o prefeito falou até na sua cirurgia, que o estão ajudando. Pede que o prefeito crie vergonha, 

ou ele que manda no SUS. Ressalta que simplesmente é um cidadão de Capão do Cipó e que os 
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direitos dele são os mesmos seus e vice-versa. Pede que o prefeito ‘se toque’ um pouco, pois se 

acham que o prejudicam, diz que não e que podem falar de sua pessoa a vida inteira, é publico, e não 

tem problema nenhum, mas sempre disse que não coloquem quem não é público e nem sua família 

no meio. Diz que não fazem mais que a obrigação, e que faz trinta anos que mora aqui, e falaram que 

o estão ajudando na cirurgia, mas isso o município fez a vida inteira e se faz para gente que mora em 

Santiago favor e nunca falou nada. Diz que fica até feio o prefeito vir falar na rádio da cirurgia, e até 

tinha dito que nem iria falar nisso, mas indigna tanto que a população acha que eles vão lá só falar a 

verdade. Diz que muita gente acha que é mentira o que está falando aqui, mas é opinião de cada um, 

e nem tudo que falam é verdade, assim como a rádio ou o jornal, pois é o pensamento daquela 

pessoa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao 

vice-presidente. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador fica com quatro 

minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo regimental ao vereador Jaques Garcia. 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Irá colocar em votação 

uma Resolução de Mesa e irá pedir as comissões o parecer, pois é passando quinze mil reais para a 

prefeitura, da verba da Câmara, da qual destinarão dez mil reais para a Associação Novo Rumo, 

quatro mil reais para a Secretaria de Assistência Social, para o cidadão que queimou a casa e mais 

mil para a mesma secretaria para a comemoração do dia da mulher. Diz ser evidente que a prefeitura 

faz o que quer quando repassa o dinheiro, mas essa resolução é para que sejam atendidos esses 

pleitos da Casa, antes conversado com o grupo. Semana passada esteve em Porto Alegre, na Defesa 

Civil, Secretaria de Agricultura, na de Educação, na de Transportes, na FUNASA e na Assembleia 

Legislativa. Cita que na Defesa Civil esteve na tarde de quarta-feira, juntamente com o prefeito e 

demais membros da equipe dele. Na quinta-feira esteve na Secretaria de Educação conversando 

sobre a escola do Carovi que está sem as mínimas condições de dar aula, além do telhado quebrado 

dando choque nas paredes. Na Secretaria de Agricultura teve uma reunião com o secretário Ernani 

Polo, onde ficou acertada uma visita dele na comunidade do Carovi para conversar com os 

moradores. Na Secretaria dos Transportes foi saber da 377, e hoje foi chamado no gabinete do 

prefeito, e esteve lá antes de sair de Santiago, e aqui no gabinete estava o engenheiro do DAER, Sr. 

João Batista, que veio conversar com o prefeito e trouxe a mesma informação que tiveram em Porto 

Alegre, de somente um tapa-buracos. Falou que está vindo o material, piche frio para fazer essa 

operação e que existe uma pequena possibilidade de fazer nos trechos mais danificados, um 

recapeamento, perto da Esquina Palmeiros, até os fundos da propriedade dos Cardinal, e demais 

trechos com buracos condensados, mais próximos. Diz que é o que existe por hora e temos que nos 

contentar com essa ação do DAER. Cita que a alegação do secretário e do DAER é de que não 

existem recursos para a reforma que foi falada aqui. Recebeu um telefonema, hoje, do Jader da AES 

Sul, onde ele disse que terminaram o levantamento das necessidades de postes e levantamento da 

rede e logo ele virá mostrar esses números. Com isso diz que ele mostrou que está fazendo a parte 

dele. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): A vereadora fica com três minutos, pois cedeu dois 

minutos de seu tempo regimental ao vereador Alacir Dessoe. Cumprimenta o senhor presidente, 
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colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que hoje três pessoas a procuraram na loja, pois 

marcaram consulta para ontem, ficou para hoje e não tinha. Fala na dificuldade dos médicos, não está 

tendo atendimento, entende que é por falta de combustível e tem que esperar juntar três ou quatro 

para levar a Santiago, mas é bom explicar bem para a população. Fala que eram cobrados no 

passado, e que é mais fácil apontar o indicador para o que está na frente do que o polegar virar e 

apontar os nossos defeitos. Acha que o vice vai ao programa dizendo, sempre, que tem médico vinte 

e quatro horas, o que diz que não, não existe, e que parece que amanhã, segundo o Érico disse aqui, 

o Dr. Antonio irá fazer um plantão, à noite. Diz ao pessoal que nem precisam vir durante o dia, pois 

acha que não tem médico. Sobre a água do Inhacapetum, que o pessoal reclama, diz que a caixa foi 

erguida, mas não ligaram a água, então o problema continua e fica mais feio do que a caixa no chão. 

Solicita pedras na localidade do senhor Adão Garcia, no Rincão dos Palharini, facilita para o 

transporte escolar pegar um menina que tem lá. Sobre as roçadas na cidade diz saber que os donos 

que são responsáveis, e a prefeitura faz quando pode, porém está demais. Tentou se comunicar, 

hoje, com um proprietário de Santiago, não conseguiu, irá tentar amanhã, e o terreno é no centro da 

cidade e fica feio. Pede ao secretário de Obras que dê uma forcinha e faça uma limpeza nos dias que 

não der para trabalhar nas estradas. Diz ao colega Jairo que o mesmo falou em muitas críticas, o que 

acha que não, pois tudo que se fala aqui é verdadeiro, e no programa de sábado é que não aceitam o 

que muitos vereadores falam aqui. Diz que sua bancada está aqui, principalmente, a disposição da 

comunidade, pois querem ajudar, como recém o presidente falou, recém início de março, e já irão 

repassar quinze mil para a prefeitura, mostrando que estão para colaborar e ajudar a comunidade. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI 

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que um 

município novo, como o nosso, ele cresce com empenho de suas administrações, com investimento e 

atraindo população, a exemplo da busca por Cartório que contribui muito, já temos bancos a exemplo 

do Sicredi e Banrisul e nesse sentido o empenho da administração, coloca à comunidade, é que na 

quarta-feira terá sempre um funcionário do Banrisul para trabalhar na linha de crédito rural. Diz que 

sabem que há uma carência nesse sentido, pois tinham que se dirigir a Santiago devido o banco não 

disponibilizar um funcionário, e a administração se empenhou nisso, fizeram o levantamento 

mostrando o potencial do município com relação à produção primária, inclusive, solicitando, na 

medida do possível, a abertura de uma agência, não um posto, do Banrisul na cidade do Capão do 

Cipó. Fala que até o presente momento será disponibilizado um funcionário na quarta-feira para tratar 

sobre crédito rural, sendo mais uma possibilidade para o produtor. Diz procurar ter sempre 

responsabilidade no que fala, pois a palavra dita e escrita toma uma dimensão e não volta mais. Cita 

que na sessão passada foi falado muito no caminhão, não lembra quem disse, mas foi ‘batido’ muito 

em cima de um caminhão que estava trabalhando num momento que precisava, pois era um feriado e 

a administração tinha que dar uma resposta rápida com essa questão de estrada e ocorreu o 

acidente, pois acidente é uma coisa normal, e foi tomada uma dimensão, ao seu ponto de vista, maior 

que, realmente, tem. Diz que foi falado em valores, que iam gastar cinquenta mil para arrumar o 

caminhão, dinheiro que vai sair do contribuinte, e na verdade o caminhão foi arrumado e gasto mil e 
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setecentos reais. Diz que tem que se pensar muito bem no que se fala. O vereador Jairo Charão faz 

um aparte: Diz que desses mil e setecentos reais, duzentos e oitenta e quatro foi de material, que já 

tinha que ser comprado para o caminhão e novecentos e sessenta reais para o calço da caixa, que já 

iria ser mandado trocar. Diz que a despesa, mesmo, com o acidente do caminhão foi de quatrocentos 

e vinte reais. O vereador retorna à palavra: Diz que se tenta inverter os fatos e colocar a 

comunidade contra a administração e esse não é objetivo. Com relação à rádio, acha que o espaço 

usado pelo prefeito e seu vice, contribui para a comunidade, por exemplo se alguém não gostar, que 

tenha paciência, pois tem o direito de gostar ou não do que é dito, e toda a ação causa uma reação. 

Diz que se o prefeito foi responder algo na rádio e transmitir para a comunidade, é por que foram 

motivados a isso, e tem o ditado que diz: “Quem cala consente”! Entende que o espaço informativo da 

prefeitura, na rádio comunitária, tem que ser mantido, pois através dele a comunidade, realmente, fica 

sabendo o que está acontecendo e sempre ouvindo o outro lado da moeda, pois escuta a sessão da 

Câmara e o espaço da rádio. Fala que vivemos numa democracia e que é dessa forma que devemos 

agir. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Faz 

convite da senhora Marta Lunardi Brum, de Santiago, para a 1ª Cavalgada da Joana D’Arc, o qual 

recebeu como Patroa do CTG, convidando todas as pessoas interessadas em participar. Diz que é 

uma cavalgada feminina, mas toda família pode participar, somente nas provas que é só as mulheres, 

e o local de concentração é na Estação do Conhecimento, início às 13h00min, dias 7 e 8 de março. 

Pede aos interessados que entrem em contato com essa senhora. Sobre o temporal no Carovi, diz ter 

estado em Santo Ângelo no final de semana e o mesmo repercutiu em todo Estado, essa fatalidade, a 

qual afetou as lavouras, que é o que mantém e sustenta o município. Cita que, hoje, em reunião com 

seu Alcides e Anselmo, eles passaram que em torno de mil e quatrocentas folhas de brasilit foram 

compradas com recurso próprio, e foi tentado ajudar ao máximo as pessoas que precisavam, num 

total de quarenta e oito mil reais, contando com mais cinco mil reais de lona, que foi para o improviso 

até vir essas folhas. Fala sobre o problema que estão enfrentando com a escola estadual, que foge da 

autonomia do município, mas estão vendo com a administração para que essas seiscentas folhas de 

brasilit que vem amanhã do estado, e se vir um documento que o município possa utilizar para ajudar 

a escola, irão fazer, pois não podem ‘se meter’ no que não é obrigação do município, mas são os 

nossos filhos que estudam lá. Diz ter certeza que a administração, enquanto tiver amparada 

legalmente irá fazer o possível para ajudar a escola. Comunica que a festa que iriam fazer dia 28 de 

março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em reunião hoje com a secretária da 

Assistência Social, prefeito e vereadores, resolveram cancelar em virtude desse fato ocorrido no 

Carovi, pois esse ano é difícil para todas as prefeituras do Rio Grande do Sul, e quem assumiu o 

Estado, não foi em uma situação boa e está tentando se inteirar, verdadeiramente, da situação 

financeira e os repasses para os municípios foram menores que o ano passado, e por isso resolveram 

não investir dinheiro em festa, por mais que saiba que cada mulher cipoense merece. Diz que irão se 

programar para fazer uma coisa bem organizada para o Outubro Rosa. Ressalta que não irão fazer 

para não gastar um dinheiro que amanhã ou depois iriam dizer aqui que estavam gastando em festa. 
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Fala que amanhã está vindo um médico, o qual a administração entrou em contato, conversar com 

seu Alcides Meneghini, a Carine, que está responsável pela Saúde e com o Anselmo para ver da 

possibilidade e irão fazer de tudo para que venha. Cita que a médica que iria assumir o Provab 

desistiu na última hora, e estão falando com o doutor Eliseu, conterrâneo aqui, para ver se tem como 

vir atender ao menos dez ou vinte horas. Cita que o importante é que estão ‘se virando’ para não 

deixar o município sem médico, e o consórcio de saúde, as consultas de alta complexidade está 

andando e amanhã a noite terá o plantão com o doutor Jornada, o que irá suprir alguma coisa. 

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

sete minutos, pois a vereadora Marilene Margutti lhe cedeu dois minutos de seu tempo 

regimental. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que semana 

passada tinha dito que o governo passado fez em torno de cento e setenta quilômetros de rede e o 

prefeito foi à rádio e duvidou. Diz que irá passar alguma relação, e o que faltar o Gelsinho tem ‘até os 

cotovelos’, marcado e anotadinho, assim como o Dema e o Robson. Diz que foi perfurado um poço no 

Kappann que atendeu até o Ronaldo e seu Lucídio, outro do colégio Julio Biasi, até o Guto e o Valdir, 

o Rick e o Jotão. Diz que nas populares passou pelo Gelson Flores até a viúva do Laudelino 

Nascimento. Diz que do Pedro Zucoloto até o Odilon Rosado, e depois até o Lori foi feito a rede. Diz 

que a rede da cooperativa foi feita toda por motivo o asfalto, para não mexer, foi toda reformada e 

feita nova. Diz que no Entre Rios e Progresso foi do Ceolin, Sinval Lima até o Alemão, que foi refeita 

depois. Diz que no Inhacapetum foi feita do Amauri Davi, do posto até o Osvaldo Viana e voltou até o 

Heitor, no asfalto. Cita que no Antonio Gayer foi deixado um poço pronto e perfurado. Fala que no 

Rincão dos Vargas foi perfurado um poço, foi colocada a caixa e deixado em torno de vinte e cinco mil 

metros de canos, dois caminhões de canos, que depois foram indo buscar conforme a necessidade da 

administração. Diz que no Tibúrcio da caixa d’água foi refeito, pois na época o prefeito Serafim fez o 

que pode, sabem que o orçamento era pouco e foi colocado uma parte de manga preta, e foi trocada 

as mangas até o Meneghini e colocado cano de cinquenta, pois não ia água aos areieiros, assim 

como no Evangelista e o Anoli que foi colocado uma rede nova. Diz que no assentamento Nova 

Esperança o ex-prefeito Serafim tinha feito um poço e foi perfurado outro e colocado água, em torno 

de cem famílias foram contempladas, e como já tinha o poço perfurado lá no Caneleira, tem que 

colocar o que o ex-prefeito Serafim fez e foi dado continuidade. Diz que do Carovi até o Bento Lopes 

Pereira e o Kiko, divisa com a ponte, foi feito. Fala que no Progresso até o Valdir Nascimento foi feito, 

assim como do Odilon ao Régis Scarton e a Mara. No Rincão dos Palharini, que na época foi 

colocado manga preta e não ia pelo alto do Juraci e foi colocado por baixo, no Adão, no Miguel até os 

filhos do Dorivaldo, tudo trocado canos. Diz no seu João Garcia, no Carovi, não tinha água e foi 

colocado até ele. Cita que foi deixado um poço perfurado lá no João Garcia, que agora será feito pela 

FUNASA. Diz que tudo isso foi feito com recursos próprios, e que o colégio Julio Biasi foi todo cercado 

e feito a prevenção de incêndio, mas alguma coisa mudou devido ao ocorrido na boate KISS, assim 

como no CTG e no Clube Aliança, mas foram trocadas todas as portas. Diz que em volta da 

cooperativa foi feito asfalto até o Mercado Rodrigues e o Julio Biasi, assim como as principais ruas da 

cidade foi feito asfalto. Acha que o Meneghini não se lembra disso. Diz que na frente da Brigada foi 
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feito asfalto, assim como do Claudio Della Flora até o seu Luiz Ribeiro. Foi comprado microônibus, 

carro para a Agricultura e ficaram orçados duzentos e trinta e oito mil reais para o colégio Julio Biasi 

que não foi terminado até hoje, iniciado no governo Froner e faz vinte e sete meses e não terminou. 

Diz que isso tudo com recurso próprio e que ficou mais de sete milhões de reais que o Froner buscou 

na FUNASA, que até hoje está para ser feito. Diz a essas pessoas que usam um programa de rádio e 

vêm dizer que ‘essa gentinha’ quer voltar ao poder, que olhem bem o que foi feito, tudo recurso 

próprio, do contribuinte cipoense, sem emenda parlamentar. Fala que a única emenda que tem é do 

deputado Luiz Carlos, que o Meneghini fez o asfalto da esquina do Marcelo até o Tigre. Diz isso para 

verem o trabalho da administração, e não está criticando o Meneghini, só diz que ele foi ao rádio e 

disse que não tinha cento e setenta quilômetros de rede. Fala que é só ele mandar medir que passa 

disso, e que ele não venha dizer que ‘essa gentinha’ quer voltar ao poder, e que ele faça metade do 

que foi feito com recurso próprio, pois arrecadaram, até hoje, mais de vinte e oito milhões de reais. 

Desse valor, diz que tem trezentos mil reais de contrapartida do colégio, quarenta e cinco por cento da 

folha de pagamento, e onde está o resto do dinheiro. Pede que mostrem uma obra que irão inaugurar 

aqui com recurso da população e não vão mentir no rádio dizer que vereador falou que prefeito 

assinou aditivo. Esclarece que falou por que o vice-prefeito falou que houve denúncia de vereador e 

por isso que parou a obra, sendo que só explicou que parou ou foi prorrogada por que o prefeito dia 

14 de dezembro assinou a prorrogação por dois anos, e o vice, na semana retrasada, foi no rádio 

dizer que os vereadores denunciaram e por isso parou a rede. Pede que ele dê o nome dos 

vereadores e vá lavar a boca quando falar do seu partido político que quer administrar e voltar ao 

poder. Diz que ele não tem competência, só vai à rádio mentir, fazer fofoca e futrico. Diz que o mesmo 

que sabe quanto tempo que ele vai fazer isso na rádio Cipoense, e já avisou, e disseram que vereador 

denunciou, mas até hoje não denunciou nada, mas de hoje em diante não responde mais por si. 

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

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Visitando a comunidade diz que no Rincão dos 

Vieiras, já foi até citado na Casa, sobre a ponte que vai ao seu Jota Beck e ao Ronaldo, e a safra está 

chegando e não deram jeito. Foi lá ver e que o Executivo e o secretário de Obras tome providências 

sobre aquele trajeto, e que seja feito uma roçada, motivo maquinários grandes e fica estreita a estrada 

com o brejo tomando conta. Diz ao seu Domingos, que se faz presente, sobre a ponte a qual já vem 

falando e comentando e a safra está aí e está podre e torce que não aconteça da hora que cruzar um 

caminhão carregado com dezoito mil quilos e não caia para baixo. Diz que há mais de seis meses 

vem cobrando e tem que ser feito alguma coisa, pois depois que cair um caminhão carregado não 

sabe quem será o culpado, pois alertado e comentado está. Sobre o Julio Biasi pede que o Executivo 

mande fazer uma manutenção nos ar condicionado, pois nenhum está funcionando. Pede moção aos 

familiares do amigo que nos deixou e prestou serviço diversas vezes aqui, amigo Alencar, que faleceu 

e sempre participou nos bailes e eventos da comunidade. Fica triste, a vida é assim, mas era um 

amigo de todas as horas que tinha no município. Diz ao seu Valdir, que se faz presente, que em nome 

da comunidade pede moção em nome de Ademir Amaral que nos deixou na terça-feira, outro amigo, 

companheiro, vizinho e todos queriam bem. Sobre o caminhão diz que acidente não é normal, é 
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descuido da pessoa. Diz que a comunidade ouvindo a Câmara terça-feira à noite, e também ouvindo, 

pelas nove horas a transmissão, onde o nobre colega vereador Miguel disse que esse vereador tinha 

que estudar mais para ser vereador, o que diz que, graças a Deus, estudou no Carovi, ensino 

fundamental e médio, não teve condições de fazer faculdade, mas o colega como formado, vereador e 

trabalhando no município, teria que ter um pouco mais de moral e respeito. Diz isso, pois em primeiro 

lugar nasceu, se criou, trabalha e é vereador defendendo o povo e contribuindo com o município. Fala 

que o colega disse que tem que ter gestão pública, honesta e eficiente, mas primeiro o colega tinha 

que olhar a sua cadeira de vereador e defender a comunidade. Diz ao colega que o dia que o mesmo 

chegar a essa Casa e dizer que seu auto é emplacado no município de Capão do Cipó, contribui para 

o município, mora aqui com sua família, pode vir e lhe cobrar as coisas. Pode até não ter faculdade, 

mas estudo diz ter, pois sua família lhe deu, os professores lhe ensinaram, é educado e amigo de 

todo Capão do Cipó. Diz que o colega não tem moral para dizer isso, pois não mora aqui, só vem 

buscar o dinheiro e gastar em Santiago, não compra sequer um refri aqui e nem ajuda a comunidade. 

Fala que o veículo do colega é emplacado em Santiago, e a metade do imposto vai para lá e vem aqui 

e vai embora todos os dias. Diz ser morador do Capão do Cipó, onde nasceu e se criou e quer ficar 

até o dia que Deus o levar. Diz que a comunidade que lhe disse que o colega o chamou de burro, e 

burro disseram que o mesmo não é, pois não pasta. Pede que o colega tenha moral, diga as coisas 

certas e venha morar no município, gastar aqui e não levar para Santiago, pois o povo o elegeu para 

trabalhar pelo município e gastar o dinheiro aqui. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): O vereador fica com seis minutos, pois o vereador Jairo 

Charão lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 

87.9. Ouvindo a todos, diz ao colega Alacir que não irá responder, pois acha que quem ‘senta a 

bunda’ na cadeira, tem que fazer para todos, independente de cor partidária, ‘sentou a bunda’ ali, tem 

que governar, mesmo que esse dinheiro é do povo, do contribuinte do Capão do Cipó e isso que têm 

que enxergar e colocar na cabeça. Fala que se for cada um dizer o que o outro fez, irão ficar uma 

semana, pois cada um fez um pedaço, seu Serafim fez, o Froner fez e o Meneghini está fazendo. Diz 

que se outro vir, o mínimo que irá fazer é gastar o dinheiro do povo, e se alguém mais quer saber 

onde está sendo gasto o dinheiro, que acesse o Portal Transparência do município e irão saber onde 

está indo o dinheiro de Capão do Cipó, que ninguém é criança, e é o mínimo, pois está tudo lá. Diz ao 

Jaques que é favorável em dar o nome do ex-colega Odir à ponte, merecidamente, mas uma coisa 

tem que ficar certo, que essa emenda, e a imprensa tem que saber, foi uma emenda de quase meio 

milhão de reais e Capão do Cipó ganhou por que teve cacique para dar metade da emenda em 

contrapartida. Ressalta que não foi uma emenda de cinco ou dez por cento, foi cinquenta por cento, 

quase duzentos e cinquenta mil para a ponte do Passo do Cardinal sair, e que muitos se fazem de 

esquecidos. Diz que Capão do Cipó ganhou, pois teve cacique e dinheiro em caixa para essa ponte 

sair, senão iríamos perder mais uma vez essa tão sonhada ponte. Diz que é uma obra merecida do 

município e da comunidade cipoense e que fique bem claro. Sobre médicos pede que se olhe para 

frente, pois não é somente Capão do Cipó sofrendo, é o Brasil inteiro. Diz que é só olhar Fantástico e 

rede Globo, pois todo dia é uma vergonha, e esse País está falido, pois somos uma Argentina 
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amanhã e o Uruguai, hoje, está melhor que o Brasil. Fala que, vergonhosamente, como brasileiros 

temos que admitir que estão ‘quebrando’ o País. Fala que não dá para se admitir pagar energia 

elétrica para sustentar o nordeste que terá um aumento de cinco e meio por cento, sendo que nós 

iremos passar de quarenta por cento. Questiona se iremos pagar a dívida da Petrobrás, também, 

pagando conta de bandido, de roubalheira de safado. Diz que é por isso que não se deve poupar 

ninguém na política, pois quando se assume tem de se ter transparência nas coisas públicas, o 

mínimo de um gestor. Fala que perdemos médico, o qual diz achar que deveria ter hombridade de 

quando pedir as contas para ir embora, diz à vereadora Regina que foi secretária e sabe disso, que o 

mesmo deveria ter comunicado o município que iria sair tal data, mas, simplesmente, fez as malas e 

foi embora, deixando a comunidade a ver navios. Fala que quem irá pagar com isso é o povo 

cipoense. Diz que ontem falou com a secretária e estão empenhados em conseguir profissionais para 

vir atender aqui, mas a crise vai mais longe, como discursaram os colegas vereadores, que irá parar o 

transporte escolar por não ter combustível. Diz que é difícil para os caminhoneiros. Fala ao colega 

Jaques que a ‘madrinha Dilma’ está ‘afundando’ com nós todos, pois parar todos os municípios por 

não ter diesel é uma vergonha. Diz ao professor e Presidente da Câmara, que, hoje, ouvindo o 

prefeito ficou contente com ele das seiscentas folhas que irá chegar, as quais os vereadores foram 

unânimes em dizer que tínhamos que ceder as mesmas ao Estado, pois somos sabedores da 

situação que o mesmo se encontra no momento. Como o presidente disse, que não sabemos se irão 

continuar fazendo um tapa-buraco, mas o prefeito disse que se chegar essas folhas amanhã, que está 

para chegar, irá mandar, se puder juridicamente, duzentas e cinquenta folhas para tampar a escola 

Macedo Beltrão do Nascimento, pois tem alunos que precisam. Diz que todos são sabedores do 

estado atual do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma vergonha, sem condições até de fazer um 

tapa-buraco e alguma coisa devem fazer. Sobre a 377 torce que ao menos se faça um tapa-buraco, 

pois a coisa está feia e quem paga tudo isso, é quem precisa da 377, é a Saúde, que depende muita 

coisa de Santiago. Acha mais do que justo fazer ao menos um tapa-buraco para a safra que está 

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

Líder de Governo: Hoje falando com o secretário do Planejamento e com o atual responsável, que é 

o Meneghini, a respeito de seis bombas queimadas no estoque da secretaria do DEMAC, da água, o 

que diz ser admissível, e tem que mandar ser consertada. Fala que tudo ficou ali e ele passou, pois 

ele não é o secretário de Meio Ambiente, é o prefeito que está respondendo e isso deixa claro, e que 

o prefeito Meneghini He disse que é até para ‘enxugar’, e não pretende em longo prazo colocar 

secretário lá. Diz que essa mudança que ocorreu o Cristian na assumiu o Meio Ambiente, defende ele, 

ainda que pudesse assumir, pois não iria ganhar dois salários, será somente um. Vendo os 

vereadores reclamar do discurso do prefeito, diz achar que têm que pesar na balança, pois no 

momento que usam a Tribuna e moralmente atinge a pessoa, não é vir falar da administração ou de 

uma coisa errada, que têm mais é que falar quando não concordam, mas quando usam moralmente o 

nome das pessoas, acha que a Câmara tem que dar o exemplo. Fala que tudo que falarem aqui e 

atingir qualquer secretário, essa pessoa irá se achar no direito de vir responder essa questão, assim 

como o prefeito se acha e como o vice-prefeito, da forma que colocam aqui na Câmara. 
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Sinceramente, diz achar que estão sendo deseducados, até por que são autoridades e pela forma que 

estão conduzindo. Acha que na época que o Serafim foi prefeito, e foi vereador, reclamavam do que 

tinha que reclamar, mas não da moral da pessoa, como está sendo aqui. Diz que o dia que mudarem, 

certamente tudo irá mudar no município, pois se querem melhora a imagem de vereador, legislador, 

têm que dar o exemplo, do contrário irá continuar a guerra dos vereadores ‘metralhando’ o governo, e 

sendo ‘metralhados’ cada vez que ocupa a rádio. Acha que cada um tem que ceder um pouquinho. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de 

Partido, PT: Fala que dona Luci, moradora abaixo das casinhas populares, pediu que o secretário de 

Obras trocasse, no mínimo, dois bueiros, pois ela não tem como chegar à casa dela, ou senão, o vice-

prefeito prometeu na campanha um mata-burro e ela está esperando. Diz que ontem ela lhe disse que 

o pai dela teve que sair e não conseguiram entrar de carro, não tem como sair, e ele precisou ir a 

Santa Maria. Diz ser um ‘cara’ que fala, se tocar de falar, ara qualquer, na cara, dentro da coisa 

pública, não vira as costas para falar. Diz que o vereador falou uma coisa, a qual acha ser certo, mas 

no programa da prefeitura o prefeito e o vice têm que ir falar o que está acontecendo de obra no 

município e não rebater vereador no programa informativo da prefeitura. Essa é sua preocupação. 

Fala que se eles querem vir se defender aqui, que venham, pois tem o espaço de dez minutos aqui na 

Câmara, e podem fala. Acha que tem o direito de ir e vir também, e para essa ‘coisarada’ e cada coisa 

em seu lugar. Fala que umas quantas pessoas lhe disseram que conforme o programa que o vice 

apresenta o Anselmo é um ‘cara’ bom, mas ‘subiu para a cabeça’ e isso diz para ele, que a coisa 

pública ‘subiu para a cabeça’ e ele vai e sai falando besteira que não se entende em lugar nenhum. 

Diz que ele é um ‘cara’ correto, honesto, mas vai à rádio e não tem imunidade nenhuma, como aqui 

têm os vereadores. Diz que lá é uma coisa livre e se alguém quer processá-los, processa. Diz que a 

dois anos atrás o governo federal e o estadual investiu em todos os municípios, e o que não estiver 

bem estruturado nesses dois anos, que se agarre, pois facilita não paga os funcionários. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Ouvindo atentamente o colega 

Ibanez, diz que tivemos três prefeitos aqui no Capão do Cipó, dois já passaram e outro está na 

metade do mandato. Diz que os mesmos são distintos, o Serafim fez o alicerce, assim fez com 

competência, não fez melhor porque faltou pessoas mais qualificadas, o Froner deu uma cara de 

modernidade a Capão do Cipó , invés de fazer calçamento asfaltou, lembrou lá do Carovi e asfaltou a 

vila do Carovi e a rede  de água tirou as mangas pretas e colocou canos de PVC. Diz que é pensar 

para frente. Fala que estamos com vinte seis meses e três dias do Meneghini, o qual já disse para que 

veio e conseguiu  verbas do governo Federal daqui e dali, contrapartidas da ponte, daqui uns tempos 

veremos que ‘cara’ o Meneghini deu para Capão do Cipó. Quanto à educação, diz ao colega Ibanez, 

que essa legislatura está extremamente educada, porque aqui nesta Tribuna já saiu muita coisa, e 

durante o governo Froner saía coisas que tinha que tirar as crianças da frente do rádio, pois ladrão 

era “fichinha” e quando falavam educados e mal educados,  diz que até são educados.  De repente, 

como diz o colega Jaques, e até o líder do governo, de trazer o prefeito e o vice-prefeito para 

conversar nos dez minutos, concorda e que venham responder e esclarecem também. Acho que 
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teremos um debate mais produtivo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Partido, PMDB: Fala no debate produtivo e compartilha da ideia, pois se é para o benefício da 

comunidade é bem vindo. Ressalta que nem sempre se pode conduzir desta forma. Fala ao colega 

Diego e a comunidade de Capão do Cipó que faz doze anos que está aqui, vindo por concurso 

público. Fala ao colega Diego dar uma lida na placa do carro do próprio, que está estacionado na 

frente da casa do senhor Anauri, e diz que na placa está escrita Capão do Cipó e quanto ao próprio 

ser candidato diz que o serviço público o ampara para isto, e que a Justiça Eleitoral sabe que o 

próprio é e também sabe o que faz. Fala que não é o colega Diego que pode falar o que o próprio 

deve fazer ou não fazer e que quem não tem moral é o colega Diego. Fala aos colegas que não é 

necessário ter curso superior ou faculdade, isto jamais, só que deve ser bem intencionado. Diz ao 

colega Diego que quando tinha falado que o colega deveria ter estudado, repete e diz novamente que 

o colega Diego deve estudar, pois estava colocando uma matéria errada quando estava falando da 

FUNASA do prazo das obras, e diz que nada mais justo que estudar, pois até o próprio quando chega 

um projeto novo deve estudar e que deve estudar muito para tentar ser um bom vereador, pois o 

estudo faz parte do dia a dia e desta forma que se deve agir. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Faz um 

convite para o grandioso jantar-baile do dia dois de maio. Fala ao colega Diego que quando os 

colegas estão explanando, o mesmo está sempre rindo, parece que debochando quando a própria 

fala ou qualquer vereador e diz que acha que o colega deve achar o máximo, pois ri igual uma criança 

e acha que é uma falta de respeito e que se a própria faltou com respeito alguma vez pede desculpas. 

Fala que quanto à administração passada que era muito falada, realmente o colega Rodolfo está com 

a razão e diz que o ídolo aqui desta Casa, aquele que chamavam de ‘tranqueira’, de ladrão, quem 

chamava era o Jaques. Fala que foi o maior crítico de toda face da Terra, no tempo do senhor 

Osvaldo Froner, e diz que agora o colega Jaques mudou a ideia dele. Fala que agora por que o 

Jaques mudou a ideia dele significa que ela vai se virar contra ele, a própria diz que não, que não 

precisa fazer isto. Fala que vir até a esta Casa falar alguma coisa que é errada, não é certo. Fala que 

na administração passada podiam ser reconhecidos como os noves vereadores que mais fizeram as 

coisas, mas ressalta que não conseguiram. Fala a respeito do colega Alacir quanto às obras disso e 

daquilo, mas se pergunta daquele monte de horas-extras que foram pagas, que funcionário não 

cumpriu e também fala sobre o rolo do rolo que o colega Jaques trouxe um monte de papel, o que diz 

se o prefeito era bom, questiona como que perderam a eleição para o seu Alcides Meneghini, pois se 

fosse tão bom a própria também deveria ter votado nele. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz à colega vereadora, que da mesma 

forma que eles perderam quando estava oito anos no poder, e que não eram tão bons, pois oito anos 

no governo e perderam. Deixou para continuar as obras do Froner, do asfalto do Carovi e o pavilhão, 

diz deixar no final aqui para verem, se duvidar vão lá olhar. Sobre a compra do parque da feira, cinco 

hectares, seis foi permutadas, e a construção de dois pavilhões, só que a sujeira que tem lá não 

compraram e não deixaram lá, o lixo quem tem lá não depositaram, cadeiras, plásticos, árvores , 
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monitor de TV, motor de geladeira,  é um lixão o parque da feira. Diz ser vergonhoso e não sabe como 

o Jairo não denunciou, pois denunciava o Meneghini, o denunciou que estava tirando pedra do Passo 

do Cardinal, e agora estão tirando do outro lá e não é crime ambiental, estão usando a esteira que o 

prefeito usava e não é crime ambiental. Diz que será que vai ter que denunciar. Questiona o colega 

Jairo se o mesmo não vai denunciar. Fala que a partir de agora vai começar a denunciar e vai avisar a 

comunidade, porque o Jairo denunciava todo mundo aqui no Capão do Cipó, e tava certo, até o 

prefeito ele denunciu não sei se não paga cesta básica até hoje lá em Santiago daquela passada de 

veneno. Acha bom que ele terminou. Diz ao colega Miguel que o programa de rádio do prefeito, os 

vereadores falam uma coisa e ele diz que o vereador está mentindo, o que não é. Fala que se ele 

quiser medir as redes de água dá mais de cento e setenta quilômetros de rede. Torce para que ele 

faça mais do que isso, e não venha dizer que vereadores vêm mentir na câmara, pois não é mentira 

quem mente é eles lá. Diz que isso que falou na semana passada e nessa, prova, e é o que diz para a 

comunidade. Sempre diz que o prefeito tem que ser vereador, mas o Meneghini não adiantou ser 

vereador pra ser prefeito porque ele não aprendeu. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Diz ao vereador 

Miguel que só se preocupa com uma coisa, que o colega fez cento e noventa e sete votos em Capão 

do Cipó e não mora aqui, imagina se morasse. Diz ter medo. Fala que vendo aqui a sessão passada 

foi cobrada aqui que era para fazer um levantamento das cestas básicas no Carovi que seria 

encaminhada para o deputado. Diz ir mais longe e comunica o vereador Diego, que não é para o 

deputado, e que o mesmo pegue a lista e encaminhe para a Defesa Civil, pois é a única que pode dar 

uma cesta básica hoje. Torce que o deputado venha a Capão do Cipó, por que lá ele largou o 

Meneghini e seus companheiros de mãos vazias, e disse que está quebrada a Secretaria da 

Agricultura do Rio Grande do Sul, não tem dinheiro para nada. Torce que ele venha, pois nunca torce 

que dê errado, e que ele venha aqui e não venha de mãos vazias, mas a ‘boca dele’ não é boa. 

Gostaria que o presidente explicasse, pois o colega também foi a Brasília, o que colocaram a respeito, 

retifica que o senhor esteve em Porto Alegre, certamente o esteve na FUNASA, o que foi dito na 

FUNASA, por que foi aquele debate nesta Casa, então gostaria que no seu tempo ou depois o mesmo 

explicasse o que vai se feito, se uma rede de água, um aditivo que teve, ou os motivos que teve, pois 

para o Prefeito o ‘cara’ lá chegou colocar que o município que está dando maior problema na vida é 

Capão do Cipó, e não dobrou nem a língua para dizer isso, pois só recebe denúncia e reclamação. 

Diz que ele falou que até hoje só se incomodou. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala do lixo da feira e que vão ao 

Promotor, pois estão autorizados pela Promotoria Pública, o Meneghini esteve lá e até encontrar uma 

saída para este lixo pode ir sendo depositado ali. Fala que o vereador Diego falou que o vice era 

mentiroso, não era homem, o que questiona como o ‘cara’ não é o homem se o colega pede pra o 

mesmo o defender lá no CTG numa promoção que teve lá, se socorreu ao vice-prefeito Anselmo. Fala 

que se tem se ‘escorar’ nele, ele é muito homem. Diz ao Jaques que o mesmo não era da Defesa Civil 

agora, mas lá em outubro quando o município passou por aquele terror, o colega era o coordenador e 

não ajudou. Diz à vereadora Marilene que esperar três ou quatro para levar, isso é pura mentira, pois 
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se é urgente a Saúde leva a qualquer momento.  Sobre o caminhão que falaram em cinquenta mil, diz 

que saiu quatrocentos e vinte e tem o papel ali que prova isso. Quanto os asfaltos, seis meses 

estavam tudo deteriorado os asfalto que foi feito, e se é para fazer obras mal feitas não é com o 

Anselmo e o Meneghini. Diz que tem que lavar a boca quem fala do Anselmo, pois vice igual este o 

município nunca mais vai ter, esforçado, dedicado, resolvendo os problemas da comunidade a todo 

hora e qualquer momento. Parabeniza o Anselmo e que continue assim, pois o povo te conhece e te 

quer. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para 

fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 018/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Lei 781/2015. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 002/2015, do Poder Legislativo, que “Autoriza 

a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras 

providências”. OFÍCIO 020/2015, do Gabinete do Prefeito, indicando o vereador Ibanez Garcia dos 

Santos, como Líder de Governo para o ano de 2015. INDICAÇÃO 001/2015, do vereador Diego 

Nascimento, ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 002/2015, do vereador Diego Nascimento, ao prefeito 

municipal. OFÍCIO 019/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 008/2015. PROJETO 

DE LEI 008/2015, do Poder Executivo, que “Altera o vencimento básico do cargo Auxiliar de Compras, 

constantes no Anexo I, da Lei 729/2014, e dá outras providências”. MOÇÃO DE PESAR 001/2015, 

dos vereadores aos familiares de Austrogésilo Silva Amaral. MOÇÃO DE PESAR 002/2015, dos 

vereadores aos familiares de Ademir Amaral. MOÇÃO DE PESAR 003/2015, dos vereadores aos 

familiares de Sérgio Alencar Barbosa. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e 

votar: PROJETO DE LEI 006/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2015”, aprovado por unanimidade. Após 

o senhor presidente explica os valores constantes no Projeto de Resolução de Mesa 002/2015, que 

será repassado ao Poder Executivo, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para que o 

mesmo destine R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a ANOR (Associação Novo Rumo), R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para ajudar na construção da casa do Senhor Três Passos, que foi perdida em um 

incêndio, e R$ 1.000,00 (um mil reais) que seria para o evento em comemoração ao Dia Internacional 

da Mulher, o qual não ocorrerá mais, segundo a vereadora Regina Weidmann devido ao sinistro 

ocorrido no Carovi, e, portanto ficará esse repasse destinado para o Outubro Rosa, e pergunta aos 

colegas se concordam que o mesmo vá à votação na sessão de hoje, sendo que todos foram 

favoráveis. Após o senhor Presidente pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da 

Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal sobre o Projeto de Resolução de 

Mesa 002/2015, sendo que ambas foram favoráveis. Após o senhor Presidente convida os colegas 

para discutir e votar: PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 002/2015, do Poder Legislativo, que 

“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá 

outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente pergunta aos colegas se 

concordam em votar as Moções de Pesar juntas ou separadas um a um, sendo que todos concordam 

que votem juntos. Após o senhor Presidente coloca Moções de Pesar do n° 001/2015 ao n° 003/2015 

em votação, ficando todas aprovadas por unanimidade. Após o senhor presidente responde ao 

questionamento do Líder de Governo, explicando que visitou a FUNASA, onde teve uma conversa 
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produtiva, porém ficaram algumas perguntas a ser respondidas, e que esse valor já está na casa dos 

8.000.000,00 (oito milhões de reais) devido aos juros e que esperam que com esse aditivo de dois 

anos consigam terminar, e pode, inclusive, ser aumentada a rede, pois já foi feita mais da metade da 

obra. Cita que no Portal Transparência tem como e onde foram aplicados esses recursos. Por fim 

disse esperar ter esclarecido o questionamento. Após o senhor Presidente explica aos presentes e 

aos vereadores que não estavam à tarde na reunião aqui na Câmara com o Procurador Jurídico do 

Município, Sr. Érico Rosado, que não colocou o Projeto de Lei 005/2015, em votação, pois o mesmo 

explicou sobre o projeto e disse que o Executivo irá enviar Mensagem Aditiva com essas questões 

para que sejam anexadas ao projeto, ainda essa semana. Após o senhor Presidente convida a todos 

para a próxima sessão, que será dia 10/03/2015, 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, 03 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


