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ATA N° 07 / 2015 (Ordinária) 

Aos 17 (dezessete) 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 06/2015, da Sessão Ordinária do dia 10/03/2015, 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 e informa que o vereador Diego Nascimento está de atestado médico. O 

senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Cita alguns 

nomes, pois sempre é perigoso citar nomes e esquecer, com isso cita o Lilo, o Negro, o Miro, o seu 

Pedro, o Dário, o Vicente e o Adroaldinho do Carovi. Diz que o Dário veio do Passo do Tibúrcio, e 

outro senhor que esqueceu o nome, mais dois alunos e o Emerson, que trabalharam na manhã de 

sexta-feira passada, lá na escola Macedo Beltrão, na troca dos telhados de todos os prédios. Diz que 

para quem não viu, a escola foi substituída trezentos e oitenta e seis folhas de brasilit, somente nos 

prédios, mais sessenta ou setenta no salão comunitário, que o CPM adquiriu com recursos, mais trinta 

e quatro cumeeiras e trinta e seis folhas de brasilit de 3 mm e nove pares de cumeeira do fininho. Diz 

que o Carovi, a comunidade, quando precisa as pessoas se unir, as coisas acontecem. Fala que foi 

um trabalho comunitário, com a participação da Câmara de Vereadores, CPM, direção da escola, 

comunidade, até pessoas que já não têm ligação com a escola estavam lá, na liderança da professora 

Rita, fazendo o trabalho de substituição. Diz que esse pessoal começou trabalhar em torno de sete e 

trinta da manhã e às dez horas chegou o pessoal do Exército e assumiram outros prédios e 

trabalharam até domingo, de tarde, para aprontar todas as substituições. Cita que a escola, hoje, não 

tem nenhuma folha de brasilit para ser trocada, tudo substituída, assim como todos os vidros das 

janelas, que foram quebrados. Fala que isso é uma demonstração de que quando precisa, as coisas 

acontecem. Visitou à tarde, a secretário de Educação, pois como já havia colocado, quer que a Casa 

faça projetos juntos e estava esperando que começassem as aulas na escola Macedo Beltrão. Diz 

que fica aqui o chamamento que ficou acordado com a professora Adelaide semana que vem ela irá 

convidar a professora Ângela, do Chico Mendes, a Cecília, do Julio Biasi, a Silvane, do Roseli Correa 

e a professora Rita, do Macedo, para que, juntos façam algumas ações que envolvam Câmara de 

Vereadores, Secretaria Municipal de Educação e as escolas. Fala que será sobre vários aspectos, e 

já discutiram alguns assuntos com a professora Adelaide, mas querem a presença das diretoras para 

que possam ter mais ideias e trazer os alunos a participar, as professoras, desses projetos e a 
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Câmara entrar com apoio logístico, prêmios e o que mais for necessário, pois entendem que é 

fundamental usar o que se puder, aqui da câmara, para beneficiar os alunos do município e os 

professores. Fica o convite, o qual a professora Adelaide irá oficializar, semana que vem, para que as 

professoras Ângela, Silvane, Cecília e Rita, venham e possam se reunir. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA MARILENE 

MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sempre 

diz que com tudo o que acontece, às vezes, no município com tragédias, o povo é muito solidário, 

essa bondade temos, um ajudando o outro, sempre, em qualquer circunstância. Parabeniza o colega 

Rodolfo, o CPM, e todas as pessoas que trabalharam, pois sempre pensaram em benefício das 

crianças, no geral, mas o terceiro ano é o que mais estava sofrendo, pois irão prestar vestibular no 

final do ano e graças ao tempo e ao trabalho iniciou as aulas. Parabeniza a nova secretária da Saúde, 

Carine, que assumiu semana passada, ainda, e, também, a Gislaine, pois o que é da pessoa não se 

tira, não importa cor, raça, partido. Sempre valorizou e considera as pessoas, e se fez um bom 

trabalho são merecedores, sim. Acha que a Carine sempre desenvolveu um bom trabalho ali e estava 

na hora de chamarem ela sim e a Gislaine também no passado, não importando em que governo, 

desempenhou bem o papel e a comunidade só tem a ganhar com isso. Clama ao secretário de Obras, 

pois as estradas continuam péssimas. Sabe que estão arrumando, mas o rolo ninguém viu ainda e 

tem alguns pedidos do rolo. Pede que o secretário mande passar o rolo na propriedade do senhor 

Osvaldinho, no Inhacapetum, teve ontem na loja e ele lhe pediu. Diz que colocaram uma pedra muito 

dura, ficou pontiaguda e está cortando pneus, e que o rolo passe lá. Pede que seja passado o rolo no 

Entre Rios, na propriedade do senhor Bagolin, em cima do barro colocaram as pedras e carro pesado 

afundou e carro pequeno não passa. Diz que já questionaram sobre o rolo, mas ninguém o está 

vendo. Pede nos Palharini estrada que desce para os senhores José Adão e Miguel, está péssima e 

solicitam pedras. Na Sepé Tiarajú, se não se engana foi na primeira ou na segunda sessão do ano, 

pediu na dona Marina Roncalho, pois ambulância não passa e moto vai pelo meio da soja, não passa 

mais, fora as estradas. Pede para a senhora Nádia Brum, duas cargas de pedras, na residência do 

seu pai, seu vizinho, tem leiteria e está difícil para o caminhão do leite, assim como para  caminhão do 

Demac, quando vai fazer serviço, fica difícil manobrar. Parabeniza, mais uma vez, a ajuda do com do 

Carovi. Faz convite do senhor Batista, da Sepé Tiarajú, para almoço comunitário em comemoração ao 

aniversário do assentamento, a realizar-se dia 29 de março, na escola Chico Mendes. Pede para levar 

pratos e talheres e que não irão cobrar, mas pedem doações antecipadas, como já conversaram com 

o colega Miguel. Pede que colaborem e prestigiem os eventos do nosso município. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Deseja boa sorte para a 

nova secretária, a Carine, uma pessoa que se preparou para o cargo e chegou o momento. Tem 

certeza que irá desempenhar um bom trabalho, assim como toda a equipe lá do Posto de Saúde, que 

são todos empenhados em bem atender a nossa comunidade. Comenta sobre a viagem do prefeito a 

Brasília, onde foi tratado de diversos assuntos, principalmente sobre obras. Fala que há várias obras 

em andamento no município, e no serviço público as coisas dificilmente acontecem como se fosse   
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na vida privada, pois tem sempre algum entrave e essa viagem serviu, justamente, para tratar sobre 

isso. Fala que lá trataram sobre creche, sobre a escola Julio Biasi, obra do Posto de Saúde do Carovi, 

o do assentamento, a academia popular da praça e dos tratores para Secretaria de Agricultura. A 

respeito da creche diz que a empresa que havia ganhado, ela pegou um número excessivo de obras 

que teria capacidade. Diz que com isso a empresa está incapacitada de manter o contrato que ela fez, 

pois deu o passo maior que a perna, e terá que ser refeito e enviado novo projeto e não será mais 

uma creche modulada e sim de alvenaria. Sobre a escola Julio Biasi tinham trancado repasse e o 

prefeito resolveu. Diz que sobre os postos de saúde e a academia, algo aconteceu, não sabe se em 

função dos acontecimentos ultimamente, mas estava sendo trancadas e a partir de agora, diz que irão 

notar as coisas tomando seu rumo normal. A respeito dos tratores tem a informação que três estão 

liquidados, só esperando a União liberar o recurso, já aparece, inclusive, como pago, só falta o 

tesouro anunciar o pagamento. Espera que dentro em breve esse tratores sejam liberados, pois estão 

sendo esperados devido à utilidade que têm. Diz que se tem que viajar e gastar alguma diária, tem 

que gastar, pois sempre se traz algo de positivo, como foi essa última vez. Espera que essas obras, 

que estavam até certo ponto, interrompidas, tomem seu rito normal, é isso que acredita e isso que vai 

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

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

anotado a respeito da viagem do Prefeito Alcides e do secretário do Planejamento Cristian, mas o 

colega Miguel colocou e até para o pessoal entender eles conseguiram falar com dezesseis 

deputados e dois senadores, e a todos eles entregaram projetos e procuraram saber em qual nosso 

Município poderia se encaixar para conseguir algum recurso para ajudar Capão do Cipó. Deseja as 

boas vindas à secretária de Saúde, a Carine, e que trabalharam junto desde dois mil e um, e sabe da 

capacidade e do potencial dela, muito sucesso o que precisar de sua pessoa pode contar, pois 

sempre esteve aqui para ajudar, principalmente na área da Saúde. Parabeniza a Escola Júlio Biasi 

que estava completando sessenta e sete anos, não pode se fazer presente, tinha compromisso, o 

qual a colega Marilene estava junto, foram no encontro de mulheres, em Santiago, vigésimo sexto 

encontro de mulheres, mais de duas mil mulheres, a senhora Lérida coordenou tudo, e o Sindicato 

está de parabéns, estava uma palestra maravilhosa, anotou o nome do palestrante para trazer para 

nosso município,pois foi muito completo e bem explicado. Agradece de coração o pessoal que ajudou 

lá na Escola Macedo Beltrão, CPM, os funcionários, professores, pais, e graças a Deus conseguiram 

o Município, a Câmara ajudou para ter início o ano letivo. Não poderia deixar de comentar este grande 

manifesto em todo país a respeito da nossa política, a nível Estadual Federal, estamos vendo que as 

pessoas estão indo para rua, está indo pai, mãe, família, criança, estão reivindicando seus direitos, no 

mínimo a gente ter administradores, governantes sérios e honestos de todos os partidos. Sabe que do 

seu partido tem pessoas que estão na lista, aqui fica seu repúdio a todo esse tipo de pessoa que usa 

do dinheiro Público para crescer na vida particular, e que vá trabalhar em outro setor. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre o colégio Macedo, parabeniza a comunidade do Carovi, os pais 

de alunos, pois hoje inicia as aulas, e quando começa atrasar, tem que ter aula no sábado, é 
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problema de transporte, mas graças a comunidade que se organizou e trabalhou muito para colocar 

em dia lá. Fala que quem teria de fazer isso é o governo do Estado, mas não fez a parte dele, e a 

câmara, prefeitura e comunidade se uniram e fizeram a parte dele. Diz que isso que tem que deixar 

bem claro para as pessoas. Parabeniza a Carine, e até uma noite esteve lá e disse a ela que 

assumisse o posto, pois estava naquele problema. Sobre a Gislaine diz que nem irá falar, pois a bem 

pouco tempo colocou, quando estavam com o problema em arrumar ou não alguém, disse que era 

para botar ela lá que resolve os problemas do posto. Diz que parece que ouviram esse pedido, meio 

atrasado, mas colocaram e parabeniza, independente de partido, ela faz um bom trabalho, o que é 

importante para a comunidade que o pessoal seja bem atendido. Recebeu pedido do pessoal do Entre 

Rios, para que seja patrolada a vila, pois a patrola cruzou só passeando, lhe ligaram. Diz que falaram 

que, inclusive, foi aberto um valo com a retro e ficou estreita a estrada, e pedem para alargar. Diz que 

na sessão passada o colega Jairo falou que o mesmo tinha que falar sobre projeto, o que diz que 

vereador não pode colocar projeto que tenha um real de gasto para o município, é inconstitucional, 

mas o tempo que esteve na secretaria trouxe tratores e implementos para ajudar o município. Diz que 

isso é a função não só sua, como de qualquer vereador. Gostaria que o colega dissesse por que não 

vieram as mangueiras, do projeto que foi no tempo do colega, e por que está atrasando os tratores, 

que até ligou, hoje, para o deputado Luiz Carlos e falta liberar a verba. Diz que a verba tinha sido 

liberada no passado, mas o projeto tinha sido mal feito e parou. Pede que digam o que é verdade e 

que o colega coloque as coisas. Sobre os deputados que o colega muito falou que envergonha o Rio 

Grande, diz que o colega esqueceu que há pouco tempo atrás o presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul era João Luiz Vargas, e quer que o colega fale por que ele foi afastado, 

e ele não é do PP. Diz que parece que mais quarenta e duas pessoas estavam com ele, deve ter 

alguém até de seu partido junto, mas tem que chegar e falar, pois a pessoa quando é citada o nome, 

não quer dizer que foi condenada, e, de repente, o João Luiz Vargas não foi condenado. Acha que 

quando se coloca de um lado tem que olhar o outro lado da moeda, pois na vêm aqui falar as coisas e 

quando fala no Luiz Carlos inclusive, pode falar que até trator dele foi vendido aqui e outro encalhado 

desde setembro na Secretaria de Obras, parado e sai mais para arrumar do que ele vale hoje. Diz que 

o Luiz Carlos lhe disse hoje que está esperando liberar os dois tratores para o Capão do Cipó, só 

depende o Tesouro liberar a verba, que foi mal feito o projeto no passado, senão já estaria aqui os 

cinco tratores, não só os dois. Acha que não têm que vir aqui julgar as pessoas, e até o colega disse 

dias atrás que o Tribunal de Contas julgou mal as contas do ex-prefeito Serafim e do Froner, mas de 

repente, era o João Luiz Vargas que estava lá e talvez alguma coisa faltou no julgamento dessas 

contas. Não julga ninguém, pois acima de nós temos autoridades maior que irão julgar os deputados e 

os presidentes de câmara. Diz achar que não cabe aos vereadores, e que não estudou para julgar 

ninguém, tem apenas a quarta série, e o pessoal do Tribunal de Contas são pessoas especializadas e 

estudaram para isso. Sobre a dengue diz que em Ijuí já tem caso, logo ali em Caibaté tem sérios 

casos, bastante pessoas com suspeita e Capão do Cipó tem que se cuidar por que é pertinho, não dá 

cem quilômetros, e se sabe que é uma doença perigosa e depois que pega complica. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador não se 
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fez presente, motivo doença. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Em seu nome e do presidente, diz que a Casa foi importantíssima na 

atitude que teve junto com a administração para com a escola Macedo Beltrão, e isso têm que 

reconhecer, pois foi a peça principal que a escola hoje estivesse funcionando. Parabeniza os colegas 

vereadores que de uma parte ou de outra colaboraram para que se comprasse todo o material, pois 

se sabe que o estado e o país atravessam por imensas dificuldades e se não fosse esse grande 

empenho do Poder Legislativo, talvez a escola tivesse, para um grande futuro longo ou transferir não 

sabe para quando o início das aulas. Parabeniza o colega Rodolfo e que o mesmo transmita para a 

direção da escola, CPM e professores daquela comunidade. Diz que foi fundamental. Diz ser parceiro 

nessa iniciativa do Poder Legislativo junto com a comunidade em fazer algo, pois sem educação não 

vamos a lugar nenhum e, talvez esse País não esteja melhor, pois muitos deles não se sabe a 

educação que tiveram. Diz a colega Regina que é vergonhoso mesmo, como a colega colocou, e tem 

muitas formas de se dar bem na vida, que é trabalhando e não se apropriando das coisas públicas. 

Acha isso uma vergonha para o País. Cita que os mais de dois milhões e meio de pessoas que foram 

às ruas, não foram em vão, algo está errado e têm que refletir, mas também dar o exemplo, se 

envolver com educação, com as direções e fazer um trabalho voltado à educação, que também é 

dever e obrigação. Diz que o colega está no caminho certo e conte com sua pessoa. Diz que o 

vereador Miguel já colocou sobre o contrato da creche e a ida do prefeito a Brasília foi o 

cancelamento, e que a empresa tem cento e oitenta obras iniciadas, como o prefeito colocou, e 

nenhuma concluída, tudo parado por falta de estrutura e querer ‘abraçar o mundo’. Fala que terão que 

licitar, novamente, a creche para sair do papel. Diz ao colega Alacir que se enganou também e que o 

dia que a empresa veio aqui e todos os colegas vereadores estavam presentes, acharam que a 

creche iria ser muito rápida para sair do papel, o que não foi e, talvez, tenha que licitar novamente 

para dar andamento a creche que é uma indicação não da administração, mas do Ministério Público 

para que saia do papel. Diz que algo tem que ser feito. Parabeniza a Secretaria do Planejamento, pois 

hoje em visita a secretaria foi cobrado que nunca falaram na secretaria, que levaram mais de ano 

elaborando o projeto da ponte do Cardinal, mas diz que não era sabedor. Fala que a engenheira Rose 

o cobrou, pois ela, o topógrafo Álvaro, a Nariéli e o Cristian Lencini que elaboraram. Diz aos colegas e 

a comunidade que não era a par que o projeto e todo o acompanhamento são da Secretaria do 

Planejamento. Espera que uma obra tão grandiosa, tanto para o Carovi, como para o município, e a 

administração está tendo a seriedade de fiscalizar. Diz que isso a mesma lhe colocou e a parabeniza, 

assim como a secretaria e aos funcionários que estão dedicadamente empenhados na tão sonhada 

obra do Passo do Cardinal, para que saia do papel. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

comunidade, e ouvintes da 87.9. Pede moção de pesar a família do senhor Jesus Adelar Gripa Dal 

Rosso, vizinho no bairro Santo Antônio, falecido na última quarta-feira pelo laço de amizade que ele 

tinha com a comunidade, pede que a casa destine uma moção de pesar a esses familiares. 

Parabeniza a nova secretária de Saúde, e diz que a semana passada o vereador Jaques colocou que 

tinha que ser ela a secretária, os outros colegas também relacionaram o nome dela, e diz que é uma 
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pessoa que está preparada para assumir a secretaria há muito tempo, e agora era a vez dela mesmo. 

Parabeniza a Carine que vem fazendo um trabalho mesmo não sendo secretária, ela desempenhava 

um papel como secretária, a Gislaine também tem o apoio da comunidade, para ocupar aquele cargo. 

O vice-prefeito lhe colocou para que colocasse para comunidade, pois há muita distorção nas 

conversas aí fora que chamou a Carine, a Gislaine, chamou a Letícia para assumir o cargo de agente 

administrativo. Diz que foi o vice- prefeito, que estava em exercício quando da viagem do prefeito a 

Brasília, e não tem nada de dizer que o prefeito ‘tramou ‘que ele chamasse, não existe isso e o 

prefeito em exercício achou que devia chamar e chamou para os cargos. Parabeniza a equipe de 

futebol sete, pois realizaram mais um campeonato de futebol aqui no nosso município, e aqueles que 

foram vencedores, o Real Madri e o Milan o primeiro e segundo lugares e os demais que participaram, 

dá os parabéns a todos. Diz que domingo foi um grande futebol que vimos ali no campo da 

associação, agradecendo a diretoria da associação, que mais uma vez emprestou o campo para 

realizar aquele campeonato. Fala que amanhã começa as aulas lá na escola Macedo Beltrão, sendo 

que o colega Rodolfo lhe fez sinal de que começou hoje, então agradece toda comunidade, os 

professores, alunos, ao Exército Brasileiro e Câmara de Vereadores. Ressalta que é onde está indo 

nosso dinheiro da câmara, quando passam essas Resoluções de Mesa e decidem colocar algum 

recurso para algumas associações ou alguma entidade. Diz que não doam, mas sim o Executivo, pois 

repassam o dinheiro já destinado ou conversado com a Câmara de Vereadores. Cita que funcionários, 

vereadores, câmara, exército, prefeitura, todo mundo se dedicou e dá os parabéns aos alunos que lá 

estudam e seus familiares que tem o colégio novamente para atender todo o educandário. Sobre o 

João Luis Vargas quero diz que ele pagou o preço que ele merecia, se candidatou a prefeito de São 

Sepé e não se elegeu, e nem pensava em ir a candidato para cargo público, e se inventar de ir vão 

dar a resposta pra ele. Diz que sente muito e até não sabe se ele não foi expulso do partido, pois esse 

‘cara’ usou o trabalhismo para obter recursos próprios ou fazer falcatrua, e isso não querem, mas que 

foi um desastre aqui no nosso Rio Grande, volta a dizer, mas a manchete que diz da seguinte lista 

negra que coloca o Rio Grande do Sul na lista negra é só de PP e isso aí que o admira. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Faz pedido para a Secretaria de Obras, pois a 

safra começou e só depois que todo mundo colher que irá parar e os pontilhões não foram feito nada 

e está um caos. Diz que a ponte de Areias está quebrada a viga embaixo e irá dar problema, assim 

como no Passo dos Vieiras, quem vai ao seu Jota Beck, também está quebrado e ali no 

assentamento Santa Rita, perto do seu Darci, trocar as pranchas de cima, pois não tem como cruzar 

ali, ‘esfapiou’ as pranchas e o ‘cara’ vem com caminhão carregado e se vai o pneu, e hoje custa mil 

reais e o produtor já vem mal, estoura o pneu e, às vezes, é coisa simples que dá para ser resolvida e 

não está sendo feito. Pede que a Secretaria de Obras dê um jeito na curva quem vai para a Agrofel, 

perto do seu Luiz, e se não tem como roçar que pegue uma retro e quebre o capim-elefante que 

tomou conta e está tirando a visão e vai dar encrenca em seguida, pois todo mundo está ‘tocando’ e 

está complicado. Diz que o capim-elefante está na beira da estrada e não dá problema com o meio 

ambiente. Fala ao vereador Ibanez, que não é nada contra ele, mas como líder de governo, diz que no 
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ano passado teve sessão no colégio Roseli Correa, e o colégio reivindicou duas cargas de areia para 

fazer uma quadra para as crianças brincar e as professoras estão pedindo que a Secretaria de Obras 

mande, e que elas conseguiram a areia com um produtor, mas que ao menos levem, pois desde 

agosto a prefeitura nada que eles pediram foi feito, colégio do estado. Cita que quando foi secretário e 

os diretores que ainda estão, a maioria, e que lhe digam o contrário, em qualquer lugar, de pedir algo 

e não fazer para os colégios. Independente de ser colégio estadual ou municipal, diz que são nossos 

filhos que estudam e tem que incentivar os colégios do interior e é simples, questão de minutos. Diz 

que nada contra, tinha que fazer mesmo, mas essa semana a cooperativa pegou uma caçamba da 

prefeitura tirando milho da moega, mas que se arrume com um produtor para tirar, sendo que o 

município tem poucos caminhões e ainda tiram para fazer esse serviço. Pede que levem para o 

colégio onde tem bastante crianças estudando. Parabeniza o pessoal do futebol, só diz ao colega 

Jairo que ficou sentido, pois várias mães lhe ligaram, que estavam torcendo e o vice-prefeito estava 

jogando bola, e embraveceu  com as mulheres que ‘bateram boca’ com ele e ele com elas. Diz que 

jogue bola quieto, pois é torcida, e ele estava com os ânimos quentes e foi ‘bater boca’ com as 

mulheres. Cita que umas ainda disseram que ainda bem que terminou o campeonato, pois no próximo 

ele apanha das mulheres. Diz que isso até fica feio para o vice-prefeito e deixe que gritem, pois se 

está errado, está errado. Sobre a Carine já disse para ela que ela tinha que e parabeniza-a, e que não 

olhe para pessoas para trabalhar, pois tem muitas coisas que olham para alguém, que é A, B ou C, ou 

é do partido. Diz que não, que trabalhe para o povo que vai embora. Sobre a ponte, diz que está 

saindo graças à emenda do deputado Pimenta, pois que o Cristian, o colega Ibanez esqueceu de 

dizer, tinha colocado um projeto da retro, o qual já falou aqui que ligou para o Sidi, que é assessor de 

projetos, e disse que se não for a ponte que não mande nada. Fala que tinha o projeto pronto, o qual 

eles tinham lhe dado, que não seria mais a ponte, seria uma retro, e disse para o prefeito que levasse 

ou ele não ia mandar, simplesmente foi levado e ele deu a ponte que está sendo construída e serão 

muitas pessoas beneficiadas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS, Líder de Governo: Fala sobre a estrada do seu Miguel e do seu Adão, ressalta que já 

cobrou do secretário ainda hoje, e que o dia que estavam lá começou a chover e recolheram a patrola 

e não foram mais.  Espera quer terminem a estrada do seu Miguel e o término da estrada que também 

não foi concluída. Ressalta e concorda com os colegas, pois saem inúmeras cargas de soja daquele 

local para ir para as cooperativas. Fala que se não puderem patrolar que façam um tapa-buraco, pois 

precisa para o último morador que está crítico a estrada. Diz que tem que concordar com a colega 

Marilene, pois está complicado mesmo. Fala que ficou faceiro com a ponte do Camaquã, pois está em 

fase de conclusão, foi feita uma parceria com os produtores, administração, e com Santiago, ressalta 

que a metade da ponte é de Santiago e por isso foi feito esta parceria para a conclusão desta ponte. 

Fala que está surpreso, pois faz uma semana que estão tirando as madeiras para o pontilhão, e que 

deve ser madeira seca e que não pode ser madeira verde. Fala que conseguiram as madeiras por que 

dois moradores doaram eucaliptos secos e mandaram serrar. Fala ao colega Jaques que se lembra 

da promessa das duas cargas de areia para o colégio Roseli Correa, e que vai ser o primeiro a cobrar, 

pois acha impossível não conseguirem levar duas cargas de areia para o colégio. Ressalta que a 
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administração vai levar as cargas de areia, pois é para as crianças e para fazer educação física. 

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

Líder de Partido, PMDB: Fala sobre os tratores que não foi a questão de projeto mal feito, e que a 

questão é que quando se faz uma licitação para esse tipo de emendas, a Caixa pede uma série de 

exigências, sendo uma delas a divulgação no jornal local e também jornal estadual. Ressalta que este 

seria um dos documentos exigidos, pois foram aprovados vários projetos com esse tipo de publicação. 

Fala que no outro projeto solicitaram a publicação de outro jornal, afirma que por esse motivo a 

licitação teve que ser anulada e refeita, e que isto foi passado pelo setor de licitações da prefeitura. 

Fala que a situação que está hoje é que ficaram três tratores liquidados, aguardando recurso da União 

e dois ainda faltam ser liquidado, o que espera que isto aconteça. Fala que começou a safra e a 

expectativa que se tinha talvez ela não se confirme, pois falou com alguns produtores e falaram que 

não estão colhendo o esperado. Fala que espera que nesta soja mais tardia levante a média, pois isto 

é muito preocupante por que o nosso município é dependente totalmente do setor primário. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de 

Bancada, PMDB: Fala sobre o pedido que foi feito na escola Roseli Correa que realmente lembra 

bem do pedido e espera que a administração juntamente com a Secretaria de Obras dê um jeito de 

mandar as cargas de areia lá, pois ficou tudo registrado na ata e ficaram de levar o mais breve 

possível, e já estão em março. Fala sobre o início da safra que para se olhar está bonito e quando 

passam a máquina, não está saindo aquilo que o pessoal esperava, e isto está sendo um susto. 

Ressalta que vão esperar ver o que vai dar e espera que o preço esteja bom. Fala sobre a feira que 

hoje a própria e o colega Ibanez estiveram no parque, e que colocaram para o pessoal da 

administração que realmente devem limpar, e também concorda com a ideia do colega Miguel para 

que coloquem um funcionário para que esteja sempre lá e que mantenha a feira sempre limpa e 

organizada. Fala que querem fazer a sala do prefeito e a sala dos vereadores uma de cada lado da 

entrada e que vai ser fixo, de material, pensando nas próximas feiras que virão e tem certeza que esta 

próxima feira vai ser maior que a outra que já passou e que a cada ano seja melhor. Fala que 

conversaram com o presidente da câmara para que terça-feira se reúnam para que possam entrar em 

um acordo para que a próxima feira seja em conjunto com a Câmara de Vereadores e com os noves 

vereadores assumindo cargos e trabalhando juntos, independentemente de política. Fala que o 

convite foi feito e que agora depende de cada um desta Casa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Fala ao colega Miguel sobre os tratores, foi 

publicado no Diário Oficial do Estado, tinha que ser publicado no Diário Oficial da União, por isso não 

vieram os tratores na hora da Redur pagar, como disse o Marcos Funk. Diz ter ligado para ele e foi 

feito errado. Fala que quando estavam no governo e faziam errado o “cassete comia frouxo”, e se 

estes cinco tratores não vierem, sabem de quem é a culpa, diz que a culpa não é dos vereadores do 

PP, pois tratam as coisas aqui com seriedade e quando foi secretário as duas emendas que passaram 

por sua pessoa, saíram ‘legalzinha’, até foram três com o caminhão e a camionete. Diz que sobre as 

mangueiras foi errado, e que alguém tem que assumir, pois o que é certo é certo, o que é errado, é 

errado. Comenta sobre os bueiros que o colega Jaques falou, e lá no seu Darci se não der para 
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arrumar pelo menos colocam duas prancha por cima, diz passar por lá e o carro enrosca e  termina 

com os pneus.  Fala que tem operador parado e operário dirigindo trator, desde ontem estão parados 

e viu. Não sabe qual o critério temos por aqui. Fala sobre a colega Regina e acha bom que convide os 

vereadores para reuniões. Ressalta que a colega vai ser a presidente da câmara e não vai pedir 

documentação como pediu e duvidou o tempo que seu Meneghini era presidente da feira. Diz que a 

colega foi a única que questionou muito o prefeito Meneghini e pedia documentos e mais documentos. 

Comenta que se todos os vereadores participarem ela não vai pedir tantos documentos na prestação 

de contas da feira depois. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS, Representante de Partido, SD: Parabeniza a colega Regina sobre a feira e diz ao colega 

Alacir foi inédito e de toda a feira que saiu só se lembra do presidente da câmara, que foi convidado 

um ano para fazer parte. Fala que os funcionários têm que fazer parte e os vereadores, os quais são 

passageiros, são representantes do povo, e é sua responsabilidade. Fala que a colega Regina está 

sendo feliz e empenhada, e que a colega esteve à frente do CTG, e o que ela fez no CTG tirou a 

política fora. Disse ao presidente, hoje, que nesses quatro dias de feira deixem a política de lado e 

devemos trabalhar para o Capão do Cipó, depois volta à política. Fala que é um grande passo para o 

nosso município fazer uma feira junto, que todos participem sem escolher o lado político. Fala que a 

colega Regina pode trazer uma grande notícia que ela foi atrás de um grande patrocínio sem por 

dinheiro público, seria inédito porque ninguém fez isso ainda, de por dinheiro no município. Torce que 

tenha sorte de poder trazer está grande empresa, e nem irá divulgar ainda, pois faz questão que ela 

venha aqui e diga que esta grande empresa vai assumir, por o dinheiro dela pra fazer esta feira em 

Capão do Cipó. Parabeniza a todos que desejaram sucesso a Carine, e que ela já estava fazendo 

essa função, a qual vinha desempenhando, seria mais que justo ela assumir. Diz ao colega Jaques 

que uns quantos comentaram sobre a saúde, e diz achar o Capão do Cipó um orgulho para o Estado 

e o Rio Grande do Sul, pois o que se faz aqui todos continua dizendo que todos os prefeitos fizeram 

ao máximo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Comenta sobre o colega ter falado sobre o vice-prefeito jogar 

futebol, o que diz que isso é um exemplo de termos um vice igual ao Anselmo, que defende o esporte, 

vemos que ele está tocando toda a área do esporte do município, ajuda toda a realização de toda 

parte esportiva. Fala que se alguém leva para este lado, diz ter estado lá na última partida, e observou 

que não tinha nenhum colega, e que devem se empenhar mais sobre a parte esportiva, pois lá estão 

envolvidas todas as famílias do município. Diz que duvida que não tenha alunos ou filhos envolvidos 

em algum tipo de esporte em nosso município se for na quadra sintética, ou no campo de futebol sete 

ou onze, as famílias estão envolvidas. Fala que o vice-prefeito brinca com todo mundo, com todas as 

pessoas onde ele está logo vem uma distração. Comenta se alguém falou alguma coisa ou ele criticou 

foi tudo uma brincadeira e pode também que alguém ficou lesado de não ter ganhado a partida que 

queria ganhar. Parabeniza aos vencedores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala ao colega Jairo que realmente o 

vice deve ir a alguma coisa. Ressalta que no colégio tinha um evento e não tinha ninguém somente o 

próprio de representante. Fala que no jogo teriam falado com o vice e ele teria dito que o que 
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interessava para ele era o primeiro lugar. Ressalta se tem um monte de gente participando, é uma 

brincadeira, pois é uma confraternização do município, e se fosse para ser campeão colocava só um 

time e deu, ia ser campão. Diz que não é crítica, apenas que não é para cometer erros e que não 

aconteça novamente. Fala que não é contra quem tira diária e que os vereadores sempre 

economizaram em diárias. Fala que na semana retrasada foi o prefeito, o secretário da Fazenda e o 

secretário de Planejamento em Porto Alegre, e que ficaram três dias. Fala que na semana passada o 

prefeito e o secretário Christian foram para Brasília e que não havia mal nenhum em ir pra Brasília, só 

que aí também foram o secretário da Fazenda e mais dois funcionários fazerem o mesmo curso com 

o carro do (PSF), e se for somar, o município em dez dias gastou dez mil reais em diárias para seis 

pessoas. Fala que este dinheiro faz falta, pois se estão em economia tem que economizar e que cada 

um deve fazer sua parte. Fala três de uma secretaria e pergunta por que o secretário da Fazenda sai 

junto quando o prefeito sai. Acha que deve ser por que o secretário e o vice estão ‘de mal’. Fala que 

dentro de uma administração deve se deixar as desavenças pessoais de lado. Sobre os manifestos 

diz que é o DEM e o Democratas, que não tem ninguém no governo federal, e o resto todos estão 

envolvidos no governo Dilma. 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: Faz um convite para as mães do Carovi, para as crianças que completam quatro anos de idade 

até trinta e um de março se reúnam na escola Macedo Beltrão na quinta-feira às 14h até quatro anos 

aqueles alunos que vão participa do jardim, pediram para fazer este convite, e que tenham filhos lá no 

Carovi. Parabeniza a Carine e a Gislaine que vai ser responsável, já estava respondendo, mas agora 

o que depender do trabalho da câmara conte conosco. Para ilustrar as palavras do colega Ibanez e o 

colega Jairo se dependesse do estado antes de maio não começariam as aulas do Carovi, seria maio 

ou junho, pois tem escola que pediram emergencial em outubro do ano passado e não saiu até agora. 

Ressalta ao colega Alacir e outros colegas do partido progressista o que existe contra o deputado Luiz 

Carlos Heinze é um apontamento, uma indicação, e que não podemos “torrar” uma pessoa que vive 

nós ajudando e dando prova do seu interesse para o Capão do Cipó, mas se for condenado  dará a 

“cara a tapa” como se diz. Fala que não podemos “queimar” uma pessoa sem que as questões sejam 

comprovadas e aprovadas. Fala ser esse seu pensamento. Com relação à fala da nossa vereadora 

sobre a feira diz apoiar integralmente, por isso é importante esta reunião para discutirem os projetos 

da feira, é importante expor suas ideias. Diz ter uma palavra que não gostaria que acontecesse na 

nossa feira em Capão do Cipó, e fala que não podemos apequenar a nossa feira, tem que ser maior 

que a outra edição. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: OFÍCIO 035/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 

010/2015 e 011/2015. PROJETO DE LEI 010/2015, do Poder Executivo, que  “Autoriza a contratação, 

em caráter emergencial e por tempo determinado, de 02 (dois) médicos clínico geral – ESF, para 

atuar junto à unidade sanitária do município de Capão do Cipó”. PROJETO DE LEI 011/2015, do 

Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 

01 (uma) fisioterapeuta para atuar junto as unidades sanitárias do município de Capão do Cipó”. 
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OFÍCIO 001/2015, da Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó, informando 

que os vereadores deverão apresentar declaração de bens atualizada, em consonância com o artigo 

24, § 4°, Inciso II, da Lei Orgânica. OFÍCIO 05/2015, do Sindicato dos Municipários de Capão do Cipó, 

solicitando manifestação desta Casa sobre o Projeto de Lei 008/2015, do Poder Executivo.  

ATESTADO MÉDICO, do vereador Diego Nascimento. OFÍCIO 027/2015, da escola Macedo Beltrão 

do Nascimento, agradecendo todos os vereadores, pela atenção e eficiência com que auxiliaram na 

compra da cobertura da escola, fazendo com que a escola estivesse em condições de começar o ano 

letivo de 2015. Após o senhor presidente pergunta se os colegas concordam em votar o Projeto de Lei 

008/2015, pois como foi dado parecer no dia de hoje, não poderia, de acordo com a Lei, ir à votação 

nessa sessão, mas todos concordam em votá-lo hoje. Após o senhor Presidente convida os colegas 

para discutir e votar: 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”, aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 02 (dois) votos contra, após debates entre os 

vereadores. Após o senhor Presidente pergunta aos colegas se concordam que os Projetos de Lei 

010/2015 e 011/2015, que chegaram hoje na Casa, vão à votação nessa sessão, devido ser da área 

da saúde e tratar-se da contratação de dois médicos e um fisioterapeuta, 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 os referidos projetos, sendo que 

ambas foram favoráveis. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: 

PROJETO DE LEI 010/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter 

emergencial e por tempo determinado, de 02 (dois) médicos clínico geral – ESF, para atuar junto à 

unidade sanitária do município de Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

011/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo 

determinado, de 01 (uma) fisioterapeuta para atuar junto as unidades sanitárias do município de 

Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida os colegas para 

reunião, às 17h00min, da próxima terça-feira, dia 24 de março, no Plenário, para tratar sobre a 

próxima Expocipó. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 

24/03/2015, 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, 17 de março de 2015. 

 

 

 

 

 


