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ATA N° 13 / 2015 (Ordinária) 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril 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 10/2015, da Sessão Ordinária do dia 07/04/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 11/2015, 

da Sessão Solene do dia 14/04/2015, que é somente lida. Após o senhor Presidente passa a palavra 

à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 12/2015, da Sessão Extraordinária do dia 

16/04/2015, 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 ALACIR DESSOE 

(PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Faz pedido de serviço ao 

secretário de Obras adiante do Bira, tem uns tubos quebrados na estrada e que fosse trocado, pois 

passa o transporte escolar e ficou bem no meio e deve ser trocado para melhorar o trajeto. Faz pedido 

do pessoal do Entre Rios, até acha que pediram ao Jaques também, patrolamento até o Formigheri, 

mas falou com o secretário ontem e ele lhe disse que está fazendo já o serviço. Pede a administração, 

pois vê criarem tanto cargo, de aumentos, mas que chame do concurso uma técnica de enfermagem, 

pois tem plantão no Carovi, tem enfermeira de férias e tem só uma atendendo no Posto de Saúde. 

Cita que alguns lugares sobra funcionários e em outros falta. Diz que agora começa a vacina da gripe 

e sobrecarrega alguma e que chame outra para ajudar atender, tanto no Carovi como no Cipó, pois é 

saúde. Fala que aprovaram a linha de ônibus circular no município, a qual lhe parece que não irá sair 

do papel. Não sabe se ninguém se interessou, e a administração irá ajudar, não sabe se não foi 

publicado que não apareceu nenhum interessado, e o projeto está a mais de dois anos atrasado, pois 

após a eleição em quinze ou vinte dias o ônibus ia estar fazendo e até agora não fez e o povo pede. 

Passa ao presidente da Câmara que destine uma verba, a pedido do pessoal do bairro Santo Antonio, 

da sobra da Câmara para comprar uma academia, pois o pessoal tem que subir aqui para o centro. 

Diz ao presidente que acha que chegou à hora de ajudar aquela comunidade. Diz que quando estava 

na Secretaria foi um pedido de informação aqui da Câmara e na mesma semana passaram, até o 

Miguel o ajudou, sobre o milho, mas agora veio um pedido de informação sobre a distribuição dos 

brasilit, que diz que o prefeito não pode mandar, pois é sigiloso. Diz que sigiloso é coisa de menor e 

que envolve justiça. Questiona cadê o Portal de Transparência da Prefeitura, será que não irá 

funcionar. Acha que vai funcionar sim. Fala que veio dois pedidos negados, e da Assistência Social 

não veio, mas veio o projeto para aumentar o salário da Assistente Social. Diz que algo está errado e 
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os vereadores não têm o direito de saber, mas o dinheiro da Câmara saiu daqui para ajudar alguém. 

Questiona como não vão saber onde foi parar esse dinheiro e que irá ao Ministério Público e que vai 

aparecer esse dinheiro. Ressalta que isso é lei e não existe de sonegar informação para vereador. Diz 

que não podem usar para fazer politicagem, mas é um direito que têm e o vereador tem direito de 

receber esse pedido, e veio que não podem informar de acordo com artigos tal e tal, mas tem artigo 

maior que manda nesse artigo que enviaram. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. 

Parabeniza a diretora da escola Julio Biasi, que está presente, e professores e alunos quando 

representaram os vereadores na abertura da semana do município. Dá exemplo de sua pessoa 

quando lançaram o vereador mirim no Carovi, e se tornou realidade, pois está no segundo mandato. 

Vendo esses alunos, diz que vê que a política não está totalmente abandonada, é diferente e não se 

devem misturar as coisas, pois Brasília é uma coisa e município é outra. Acha que dali futuramente irá 

sair os vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Em nome da comunidade e da Câmara de 

Vereadores, agradece pela atitude e pelo trabalho prestado e se coloca a disposição dos professores 

para ajudar, pois merecem. Pede ao secretário do Planejamento que faça troca de lâmpada, no 

Carovi, na esquina quem vai à dona Eva. Sobre o que o colega Alacir comentou do transporte circular, 

diz ficar preocupado, pois ainda tem mais as mangueiras que seriam calçadas e já passou dois anos e 

meio e até agora os produtores sequer receberam a pedra, a brita e a areia, só vão levando ‘com a 

barriga’, pois dizem que vem hoje, vem amanhã, não vai sair. Diz ao Nelson que mais uma vez irá 

pedir a academia, mas o presidente tinha que ter destinado ano passado para o bairro Santo Antonio. 

Quer saber do Executivo qual motivo que o caminhão Mercedes, bastante debatido na Casa, o 1620, 

que diz o prefeito que sustou só quinhentos ‘pila’ para arrumar, qual motivo está parado no parque 

das obras. Diz que alguma coisa errada tem e quer saber do Executivo isso, pois tanto foi debatido 

que iria custar tanto e na verdade custou só esses quinhentos, mas não está funcionando. Foi 

cobrado e quer deixar para a comunidade, qual motivo que a patrolinha está para o lado de fora do 

parque que sai a Expocipó e tem um caminhão particular usando o espaço que é público. Diz lembrar 

que a patrolinha foi usada em campanha eleitoral para fazer música e agora está no cepo para quem 

quiser ver. Cita que nem que ela não esteja fazendo serviço para a comunidade, mas que esteja 

embaixo do galpão, mas caminhão particular pode. Diz que se o dinheiro que é nosso está para fora, 

por que o dinheiro particular está dentro do galpão, essa é sua pergunta. Diz que o bueiro que o 

colega Alacir falou, no Rincão dos Mamoneiros, várias vezes foi pedido na Casa, torce que o 

secretário tome providências e mande fazer. Pede moção em nome do amigo Dorival, que nos deixou. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Já pediu em nome de todos os vereadores uma 

moção aos familiares do seu Dorival, não é por que partiu, mas sempre foi um ser humano que 

ajudava muito sua comunidade e é merecedor de uma moção. Diz ao colega Diego que dá razão ao 

mesmo, pois esteve hoje no cemitério e a patrolinha está lá ‘no tempo’, e que essa patrola é uma 

incógnita e já deveria ser leiloada ou vendida. Não entendeu por que até hoje não tomaram essa 

decisão, sendo que no passado ficou no ‘cepo’ um século, veio e continua. Acha que falta boa 
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vontade e tomar uma decisão, se tira do ‘cepo’, vende ou guarda.  Diz que como legislador não tem 

como vir e dizer que continue ‘no tempo’, seria até antiético de sua parte mudar o discurso agora, pois 

é patrimônio público e tem o galpão, só guardar lá dentro. Quando tem razão, tem que dar razão, e os 

colegas têm. Diz que é fácil, é só levantar e mandar o João fazer. Acha que é muito prático de 

mandar, mas que às vezes é difícil, pois se manda e não obedece, mas que vão tentando que uma 

hora acertam. Diz que é importante, é época de vacinação, e certamente começam as gripes e acha 

necessário, mas os vereadores também têm que pensar na hora que chegam os projetos na Câmara, 

quando se dão aumentos, pois, às vezes, estão dando aumento para o “João”, para o “Paulo”, a 

“Maria”, e vem mais projeto de aumento para “João”, para “Paulo”, e deixam de contratar uma pessoa 

que vai atender muito mais a comunidade do que beneficiar um ou dois. Diz que isso é o que vem 

dizendo e não irá mudar seu discurso até o ano que vem. Diz que não irá beneficiar ninguém, e que a 

hora que vir aumento para todos, é a favor, mas para uns ou outros, ‘carta marcada’, no passado não 

concordava e continua não concordando. Diz que será bem claro antes que os projetos cheguem 

aqui, pois continua com a mesma linha que tinha e não irá mudar. Cita que se está faltando técnica 

para atender, tem que botar, pois é saúde, e tem que ser em primeiro lugar. Sobre a linha de ônibus, 

diz que é uma novela, e não sabe há quantos anos vêm lutando por ela e não sai do papel. Não sabe 

se não tem empresa. Lembra que o prefeito passado fez licitação e não apareceu nenhum 

interessado e o que a atual administração lhe falou é que não apareceu nenhuma, novamente. Diz 

que esse foi o discurso que lhe fizeram, o qual já conhece, pois no passado era o mesmo. Acredita, 

até que lhe provem o contrário, que não houve mesmo. Diz que iriam colocar dinheiro, combustível, 

mais vantagem e não queriam, ainda. Parabeniza a vereadora Regina e diz que o projeto da mesma, 

para apreciação dessa Casa, é muito bonito, pois está o nome de todos os “Joãozinhos”. Diz que se 

deram brasilit não tem por que negar uma coisa pública, se não estão escondendo nada, é só mandar 

o nome de quem foi contemplado, ou tem alguém que não deveria ganhar, mas que mandasse 

dizendo que ‘João’ não deveria ganhar, mas ganhou. Diz que têm de ser honestos, e não tem por que 

esconder quem ganhou. Diz não ter esse medo e que deveriam, sim, mandar o nome de todos. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta 

o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Informa a nossa comunidade que a 

vacina para os idosos já está disponível no posto de saúde a vacinação, e nove de maio é o dia 

internacional de vacinação contra a gripe, certamente terá um itinerário divulgado pela Secretaria de 

Saúde em todas as localidades do interior sobre esta vacinação. Parabeniza também os 

trabalhadores (as) pelo dia primeiro de maio, diz que esse pessoal merece um destaque especial pela 

Câmara de Vereadores e o Executivo pelo trabalho que desempenham e as funções que ocupam, 

tanto no nosso Município quanto fora. Diz da grata satisfação que o nosso Executivo promoverá a 

partir das treze horas uma confraternização com os trabalhadores municipais e funcionários, e o 

expediente quinta-feira será das oito às treze horas, o expediente da prefeitura municipal. Colocar aos 

colegas Diego e Alacir a importância das academias populares nos bairros e comunidades do interior 

do nosso município e diz que se não fosse o voto contrário dos nossos nobres edis colegas 

vereadores, a maioria da bancada do PP, certamente já tínhamos academia popular no bairro Santo 



0123 

 

Antonio como em outras localidades, porque o adiantamento da Resolução de Mesa que esse 

presidente fez no ano passado, de repassar todo o resto de dinheiro que sobraria da câmara para o 

Executivo, não só o bairro Santo Antonio mereceria academia popular como outras seis localidades, 

mas diz aqui ao colega Rodolfo, presidente da Casa, que o colega tendo o cargo de presidente, 

deveria fazer sim a Resolução de Mesa teria o voto de todos teus colegas e certamente dos da UDP. 

Diz que seu voto é a favor e diz ter certeza de ter recurso sobrando na Câmara de Vereadores que 

não só destinaria a academia popular ao bairro Santo Antonio, mas a todas as localidades que 

precisam, Entre Rios, Progresso, os assentamentos, Carovi reformular a academia do Carovi, e que o 

recursos daria para todas essas localidades. Associa-se a moção de pesar ao senhor Dorival que com 

noventa anos de idade nos deixou. Sabe que chegar aos noventa anos de idade é difícil e ele partiu 

deixando um legado muito forte de trabalho, amizade principalmente seus amigos do Rincão dos 

Palharini. Fala sobre o dia vinte sete de abril e parabeniza todas as empregadas domésticas pelo dia 

delas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9.  Parabeniza a 

professora Cecília pela bela ideia da sessão em homenagem aos vereadores na abertura da semana 

do município. Parabeniza o vereador que o representou, por sinal muito bem e o mais aplaudido, e 

que o mesmo coloque na cabeça, pois daqui onze anos pode se candidatar e concorrer a vereador 

que se elege, o Luiz Eduardo. Parabeniza ele e os pais e avós. Diz que o mesmo não sabe nem ler 

direito e o que mais foi aplaudido pelo público. Diz que o prefeito deve mandar um projeto e fechar a 

Secretaria do Meio Ambiente, pois não tem mais ninguém, sendo que há três meses tinha doze 

funcionários e hoje tem só um, e até a fiscal do meio ambiente colocaram no Controle Interno, por que 

erraram com o Garaialdi. Diz que a Cristina é Fiscal do Meio Ambiente, e não temos ninguém 

responsável, e o mundo está em cima do meio ambiente e tem lixo por todo o município, um caos. Diz 

que não sabe se não foi para ela ficar quieta, pois ela estava brava, e estava na razão dela, que 

deram um ‘basta’ nela e ela está lá e disse que iria falar e fala mesmo, pois não tem medo. Diz que o 

DEMAC era do Meio Ambiente e passaram para a secretaria do “Faz Tudo” e ele que manda no 

Capão do Cipó. Sobre a água no assentamento, diz que essa semana cortaram um cano com a 

patrola e ao invés e emendarem colocaram um registro e ficou dois dias o pessoal sem água e não 

sabiam o que era, mas parece que um descobriu e foi lá e quebrou o registro. Diz que é complicado. 

Sobre lâmpada queimada, que a vereadora Regina disse que já pediu e falou com o secretário, que é 

o Cláudio, a professora Leda, o Fernando, que estão no escuro, sendo que é só trocar a lâmpada. 

Cita que não tem como trocar se o secretário não vive aqui e não sabe, ele mora em Santiago. Diz 

que esse é o problema e faz três meses que o pessoal pede. Sobre a estrada do Entre Rios, que o 

‘cara’ lhe pediu para falar, é da ponte para lá que não está boa, e perguntaram por que não fizeram a 

vila do Entre Rios, que só fizeram na geral, ou acham que não tem moradores lá, sendo que tem 

bastante. Quer saber se o prefeito não fica com vergonha, pois passa todos os dias na estrada que 

vem do Carovi, pois foi ali hoje e não tem como andar, está uma grosa, sendo que temos quatro 

patrolas novas e não sabe onde andam. Diz que no assentamento, parece que entraram essa semana 

e que estão no Rincão dos Vargas, mas em umas partes não foram. Fala que o Ibanez pediu uma 
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estrada e foram lá e fizeram a dele e deixaram todo o Rincão dos Palharini sem fazer, parece que 

fizeram por ‘sarro’ com o vereador, sendo que vereador não precisa que tirem ‘sarro’. Diz que se os 

vereadores quiserem é só olhar, e fica preocupado. Sobre o caminhão 1620, diz que é um caos e 

quem falou que iria custar cinquenta mil para arrumar, foi sua pessoa aqui na Casa, só que saiu 

seiscentos, mas nunca trabalhou e coitado do motorista que for vascular, tem que estar com a porta 

aberta, pois vai virar por que ficou torto o chassis. Diz que se não arrumar não tem o que fazer e está 

parado e desmontado. Foi olhar na Secretaria de Obras e é uma vergonha e quem quiser é só ir ver. 

Diz que o caminhão que está no parque de máquinas é do secretário de Obras, a garagem dele é ali e 

o maquinário do município todo ‘no tempo’. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 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. Começa 

parabenizando a fala do colega Ibanez que certamente disse tudo que precisava dizer. Sobre a Lei 

8662, sigilo, chegou aqui um ofício dizendo que não pode informar os proprietários das casas, foi 

atrás com o doutor Paulo e sigilo é da atividade da assistente social. Não sabe por que ela está se 

escusando usando o sigilo que ela tem que usar, e tem direito, a Zaida. Fala que querem essa 

informação. Fala que não dá e vocês sabem, nós temos aqui um município de Capão do Cipó, mesmo 

que no tempo do Froner e reconhece, pois era líder de governo, a patrola ficou lá na fazenda do 

prefeito de Bossoroca, hoje foi reformada, investido setenta e oitenta mil e está um caminhão 

guardado. Pede que recolham a patrolinha e aquilo lá é grande dá até para deixar o caminhão, 

guardar a patrola, pois é um bem do município e não deixa para privilégio o cidadão. Fala que lá no 

Carovi, para vocês terem uma ideia, dona Maria Luisa Bitencourt, mulher do seu Manoel, tem uma 

lâmpada que faz dois anos e quatro meses queimada lá. Pede que façam uma combinação hoje aqui 

para que não mais falem da linha de ônibus. Pergunta se acham que o prefeito Froner não fez a linha 

porque não quis. Diz que não, e que foi por que não tinha interessado e não vai aparecer interessado 

nas condições propostas. Pede que não percam o tempo, nem PP, nem PT e nem UDP, não 

coloquem no plano de governo uma linha de ônibus, no interior do município para fazer voto, que não 

vai acontecer, já não aconteceu em dois partidos. Diz que é um pedido que faz e que falem de coisas 

de fundamento. Diz à professora Cecília que parabéns é uma palavra muito pequena para dizer e não 

sabe uma palavra maior para a colega, talvez louvor ou não sabe o que pelo trabalho que fez com os 

meninos para representar os vereadores. Cita que isso é fantástico, e no momento que seu grupo 

assumiu aqui foram procurá-la e a mesma os colocou dos dois projetos que estava montando e já se 

colocaram a disposição para trabalhar junto com o Julio Biasi. Diz que a mesma pode ter a certeza 

que o trabalho vai ser do nível que a senhora fez, para melhora da capacidade da senhora e do grupo 

de professores. Então fica certo e a mesma está de parabéns. Quanto ao pedido do colega Alacir, do 

Bairro Santo Antonio, diz que essa equipe que está presidindo a Mesa, esse grupo de vereadores 

optaram não por casa, não contra em outra ocasião ao pessoal que fez, não por isso, mas vão 

privilegiar as associações. Cita que já ajudaram no Carovi, ajudaram o cidadão que queimou a casa, 

ajudaram a Escola do Carovi, se propuseram a ajudar a Débora no Passo do Tibúrcio, e qualquer 

associação que esteja dentro dos conformes legais e vierem os procurar, vão ajudar conforme disse o 
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colega Jairo essas Associações que precisarem. E a academia do Bairro Santo Antonio, certamente 

acha certamente e diz ao colega Jairo que quando foi feito, caso esteja enganado, não estava claro 

na sua Resolução de Mesa de atender todas as associações. Caso esteja enganado depois o colega 

apresenta aqui, e diz que o trabalho é de ajudar e ajudar esclarecer alguns erros que tenham 

cometido. 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. Diz a kailane, que está presente, que já falou no dia da Sessão Solene 

e irá repetir que foi muito bem representada pela mesma e que já está abrindo seu voto para a mesma 

quando for concorrer, será sua candidata, e irá longe, pois foi muito bem. Diz não ter palavras para 

agradecer a atitude da professora e da escola. Solicita a Secretaria de Planejamento, muita troca de 

lâmpada, pois o pessoal está pedindo e como o colega Jaques falou, ele não mora aqui e não anda 

de noite nas ruas. Diz que na frente do CTG a colega irá precisar para o baile e está escuro, assim 

como na frente do senhor Valmir Vendrúsculo é uma escuridão. Diz que o secretário não mora e nem 

convive aqui e também não atende as solicitações que fazem. Diz que passou na estrada que o 

colega Jaques disse, pois foi ver a construção da ponte e está horrível mesmo, uma trepidação. Pede 

a Secretaria de Obras que arrume as pontes e pontilhões de todo município, já solicitou ano passado, 

pois as plantadeiras são grandes e estão quebrando. Está esperando arrumar uma na Sepé Tiarajú, 

que até o Agostinho está arrumando, e já havia solicitado ano passado. Fala que teve plantador que 

teve que arrumar emprestada plantadeira menor, para poder passar, sendo que não custa à Prefeitura 

ir colocar dois ou três paus de eucalipto e até a comunidade ajuda. Diz que está faltando, e que o 

colega Ibanez, como representante do governo, que pelo amor de Deus, leve mais esse pedido, pela 

segunda vez, como líder de governo. Sobre as lixeiras da cidade, que o Executivo tome providências, 

em dois mil e treze apresentou um projeto-sugestão, e são tão bonitas colocadas, pois todos colocam 

o palito do picolé, papel e tem terrenos que estão limpando e é pura garrafa pet, papel, plástico, por 

não ter onde soltar e não irão caminhar mesmo com aquilo na mão. Diz que os colegas falaram, mas 

foi lá e tirou foto da patrolinha, que está para o lado de fora. Diz que pode estar estragada, mas que 

fique dentro do galpão, pois é patrimônio público nosso, pagamos nossos impostos e a patrola está no 

meio da sujeira. Diz que tem lugar para o caminhão do secretário, mas que ao menos o secretário 

bote o patrimônio público e não só o dele dentro do galpão da feira. Pede que tenham mais cuidado 

com o que é do Poder Público. Deseja seus sentimentos aos familiares do seu Dorival Cortes da 

Silva. Sobre a academia gostaria que o colega Jairo apresentasse ou falasse melhor, pois não lembra 

desse projeto destinando para as associações e que o colega fale no tempo de liderança. Concorda e 

gostaria que sua comunidade também fosse, pois prometeram arrumar o salão de sua comunidade, 

deram a escola para formar a associação e está lá, ainda, e prometeram. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.  VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador fica 

com sete minutos, pois a vereadora Regina Weidmann lhe cedeu dois minutos de seu tempo 

regimental. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Dirige-se a 

professora Cecília e parabeniza-a pela feliz ideia de promover a câmara mirim no dia da 

comemoração, pois está estimulando os alunos a exercerem a cidadania. Diz que precisamos formar 
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cidadãos e mostrar aos jovens que a política é séria e a mesma está fazendo um grande trabalho, 

casualmente ouviu o presidente, o ex-prefeito Serafim e o Vulmar Leite em uma entrevista na rádio 

Santiago, no domingo, falando sobre emancipação e sua importância. Nesse sentido, ao longo dos 

quinze anos de município, diz que muita gente ajudou e foi homenageada por tem envolvimento com 

Capão do Cipó, e na entrevista lhe veio a ideia de sugerir ao presidente e com a concordância dos 

colegas em homenagear o cidadão Jones Diniz, com título de cidadão benemérito ou algo nesse 

sentido, pois é um repórter ligado ao jornalismo e está sempre presente aqui. Fica esse pedido que de 

alguma forma se faça essa homenagem. Chamou-lhe atenção no dia das comemorações do 

aniversário do município as palavras do general da 1ª Brigada de Cavalaria, e estão aprendendo no 

dia a dia e triste daquele que pensar que sabe tudo, e ele disse que um município novo igual ao nosso 

é a nossa população que irá dizer o tamanho que deve ter e seu crescimento. Cita que está em 

nossas mãos o crescimento e irá mais longe, pois na política também é assim, a forma e o tamanho 

que irão decidir, ou se irão pensar em grandes projetos ou se em desenvolvimento de Capão do Cipó 

ou se vão se apequenar e ficar sempre discutindo a política partidária. Diz que é para isso que quer 

chamar a atenção. Fala que ouvindo certos discursos, e cada um tem o direito de falar o que quer, 

diga-se de passagem, mas são discursos que muitas vezes não tem um sentido de desenvolvimento e 

sim da velha política partidária, e aos poucos estão deixando de agir dessa forma. Diz ser esse seu 

pensamento e forma que vê as coisas como político, como cidadão e como funcionário público. Diz 

ser fácil falar, muitas vezes, sem ver as coisas a fundo e sem saber como, realmente, as coisas estão 

acontecendo, e foi comentado antes a respeito de Secretaria do Meio Ambiente, a qual diz estar 

trabalhando de maneira que não tem nenhum produtor rural dentro do município que esteja com 

financiamento trancado em banco ou deixando de produzir por falta de atitude da secretaria. Cita que 

a Secretaria de Meio Ambiente está licenciando tudo que é chegado até ela, está com os laudos ok e 

a demanda que chega à Secretaria, e não é pouca, pois o banco pede licenciamento para quase tudo, 

e todos os processos que estão chegando, estão seguindo de acordo com a lei e pode ser vistoriado a 

qualquer momento e chegar uma auditoria e pegar todos os processos e estão sendo licenciados por 

seu respectivo laudo, de responsável técnico habilitado para isso, que a prefeitura paga. Ressalta que 

a demanda que chegou até o presente momento na Secretaria de Meio Ambiente, enquanto está 

trabalhando ali, todos foram liberados e ninguém está deixando de produzir. Cita que somos um 

município essencialmente agrícola e dentro da lei temos a obrigação, diz ao vereador Alacir, que é 

produtor e sabe, de auxiliar o produtor para que consiga produzir. Deixa esse registro, pois conforme 

as coisas são colocadas, elas chegam diferentes para quem está ouvindo. Reitera que as coisas 

estão fluindo conforme manda a lei e ninguém está deixando de pegar seu financiamento bancário, 

deixando de produzir, por falta de licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente de Capão do Cipó. 

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

(PMDB): A vereadora fica com três minutos, pois cedeu dois minutos ao vereador Miguelangelo 

Serafini. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que já tinha 

comentado nesta Casa mais uma vez e agora de novo, e dá os parabéns a diretora Cecília pela 

atitude maravilhosa de ter colocado os alunos, os filhos cipoenses interpretando cada vereador. 
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Ressalta que adorou a pessoa que a diretora escolheu para representá-la, e diz que inclusive a 

própria esta com a roupa que a representante estava usando no dia. Fala que sempre conversa com 

sua filha e incentiva bastante, pois a boa política tem que se passar adiante. Dá os parabéns a 

Kailane, e ressalta que foi uma atitude maravilhosa e espera que ano que vem se repita ou que seja 

este ano ainda. Parabeniza todas as pessoas que trabalharam na festa do município, pois foi uma 

festa grandiosa. A própria diz que não pode se fazer presente por que tinha um compromisso que 

mudaram a data e a própria não conseguiu remarcar novamente. Agradece a equipe que trabalhou no 

bolo, que foi a Michele, Luciane, Julia, Dariele, Sabrina, Marli, Bruna, a Dona Adelaide, Zaida, Marta, 

Edimara, e também pessoas da comunidade como a Dona Elusa, Christiane, Dona Teresa, Lair, 

Rosangela, e a Dona Judith, e ao pessoal da Assistência Social e a todos os funcionários que 

diretamente trabalharam para aquele grande evento para que fosse possível acontecer. Fala que dia 

primeiro de maio é o dia do trabalhador e que desde já a própria parabeniza a todos os trabalhadores 

do município. Fala que a respeito deste ofício que veio e que não deram os nomes, a própria ressalta 

que é contra e que talvez o prefeito nem saiba que tenha sido enviado esse ofício negando esses 

nomes. Fala que todos têm o direito, pois quando a própria era vereadora, na gestão anterior, até hoje 

a própria está esperando uma resposta que não veio. Fala mais uma vez que não concorda e que 

sempre que tiver pedido de informação a própria afirma que vai votar a favor sempre. Convida todos 

para o jantar-baile do dia das mães e que o traje é à vontade ou pilchado, e que o cardápio é 

churrasco, galeto, arroz branco, arroz à grega, maionese, cuca, salada de frutas com creme de leite, 

saladas diversas, batata-doce caramelada, farofa a moda Gumercindo Saraiva, molho de queijo e 

sobremesa. Diz que o CTG está se preparando e que estão se organizando e trabalhando para bem 

receber todos os munícipes de Capão do Cipó e que tragam suas esposas, suas mães e passem uma 

noite em uma grande festa todos juntos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Parabeniza todas as 

mulheres que estão lá na dona Elaine costureira, a qual todos a conhecem, fazendo o curso de 

pintura oferecido pelo CRAS, e que é uma grande satisfação de encontrar o professor Antônio Curtis, 

um grande profissional nesta área de cursos. Fala que quando era secretário de Assistência Social 

muitos cursos ele deu. Convida o senhor Nelson e a comunidade Santo Antônio e todos os moradores 

do bairro  para quarta-feira, do dia seis de maio, às dezenove e trinta horas na residência do Senhor 

Nelson todos os moradores convocados a participar da primeira reunião da criação oficial do bairro 

Santo Antônio. Pede a colaboração e que todos se façam presentes, e que não é uma ou duas 

reuniões que irão constituir, mas é o começo de uma caminhada para o bairro Santo Antônio legalizar. 

Parabenizar a dona Cecília pela iniciativa do vereador representá-lo na abertura da semana do 

município, o filho do Rogério Smaniotto, pois veio com o tema bem importante. Agradece ao mesmo 

por este  tema bem importante e fala que foi pesquisar sobre a Santa da Bicicletinha, e existe em São 

Paulo a Catedral dos Ciclistas, dos quais lá estão as bicicletas de todos os ciclistas mortos no trânsito 

do Brasil. Ressalta que é impressionante o número de violência do trânsito dos ciclistas, e que é um 

tema muito importante que devem discutir mais aprofundado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 
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VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Convida o pessoal da 

executiva do Partido dos Trabalhadores que está convidando todos os filiados para dia dezesseis de 

maio uma reunião no assentamento, às duas horas da tarde, ressalta que é no terceiro sábado de 

maio. Fala que umas pessoais ligaram, dali perto da cooperativa da Rua Oracilia de Jesus, esquina da 

Rua Rufino Garcia dos Santos, que tem um monte de entulho e que já falaram um monte de vez para 

o prefeito e para o vice que é para ver se tiram, pois é pedaço de madeira e coisas que o caminhão do 

lixo não leva, e que senão vão soltar no meio da estrada e que se não irem tirar esta semana irão 

arrastar e trancar a estrada que aí vão dar um jeito de tirar. O próprio pede encarecidamente para o 

pessoal, pois o assentamento não é lixo é que ali para quem vai para o assentamento levaram 

parabólica, balde velho e jogaram dentro de uma barroca e que a água que sai da cooperativa desce 

e vai para a sanga e cruza no Betinho e vai para o rio. Ressalta que é para deixarem por ali que o 

município vai ter que dar um jeito de recolher este material, e que é para ligarem ou deixar em um 

cantinho, mas que não joguem na barroca por que se não vai para o assentamento e que cruza umas 

duzentas pessoas por dia e aquilo está aparecendo. Fala ao colega Miguel que fica preocupado com 

o meio ambiente. Fala que o fiscal que fez o concurso teria que estar ali e que se está funcionando 

ressalta que o jurídico do município juntamente com o Garaialdi fez coisa errada e que o prefeito 

Meneghini não tem que estar pagando ou um ‘tapando o furo’ do outro. Fala que a Cristina fez o 

concurso para agente fiscal do meio ambiente. Rapidamente quer fazer uma pegadinha que quem 

ensinou foi o Olívio Dutra de emancipação, o próprio diz que convidou, mas que o Olívio não pode vir 

e falou que poderia ser dezenove anos que fez e não quinze, e é por que os quinze não votaram, ou 

seja, não assinou a emancipação e tiveram que colocar um treze para colocar a emancipação. 

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: Começa fazendo um 

comentário, a todos os colegas que esqueceram, hoje é o dia da sogra, pois está em tempo de alguns 

se lembrarem da sogra, e lembra-se da dona Erci, que é uma excelente pessoa. Parabeniza todas as 

sogras pelo seu dia. Agradece sobre a fala do palestrante ao Doutor Paulo pela indicação do seu João 

Gentil Ávila que esteve aqui para falar sobre o tema família. Diz à professora Cecília que é 

interessante convidar para ir até sua escola, conversar, para cada faixa etária o mesmo tem uma fala 

e estamos vivendo em um momento que é extremamente importante pessoas de fora, porque ‘santo 

de casa não faz milagre’, e é bom conversar com as meninas, os meninos,  os alunos, e para nós 

ouvirmos, pois muitas vezes liberamos os nossos filhos e acaba não  conseguindo recuperá-los. 

Agradece ao Senhor João Gentil e diz que foi de grande valia a sua fala. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala que neste tempo 

pretende transmitir uns avisos, principalmente ao produtor rural, que até o final deste mês todo mundo 

deve entregar o senso anual do rebanho e que a partir do dia primeiro de maio começa a campanha 

para vacinação do gado contra a febre aftosa. Ressalta que sempre avisam e procuram estar sempre 

informando, pois é uma das coisas que gera multa, e diz que não quer que ninguém seja multado e 

que é sempre bom andar avisando que o mês de maio vai ser vacinação geral para o rebanho bovino 
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do município de Capão do Cipó e também do resto do Rio Grande. Fala que também está vencendo a 

semente de milho para quem pegou do programa “troca-troca” e que encerrou dia vinte e oito e que se 

possível quem não efetuou o pagamento que passe direto no ICMS e efetue o pagamento para que já 

ano que vem possa fazer o novo pedido. Ressalta que para fazer o novo pedido tem que estar isento 

e que novamente os pedidos serão online, e que não tem mais como pedir a semente para mais e 

depois ir repassando, pois o que cair ali é mandado na hora e que então o pessoal deve vir ali, mas 

que ainda não abriu inscrição para o milho. Avisa que o momento que abrir os pedidos para o milho 

irão avisar e que aí irão pedir para que o pessoal compareça em um curto espaço para que realizem o 

pedido destas sementes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Fala ao presidente que vai continuar falando do 

baile e que também será a inauguração do tão sonhado piso no CTG e também avisa a comunidade 

que este baile não teve nenhuma doação e que até então tiveram que cobrar um pouco mais. 

Ressalta que em um ano de patronagem subiram somente cinco reais e que como todos sabem no 

mercado tudo subiu. Diz que nesta promoção não conseguiram doação. Fala ao colega Jaques que 

nada acontece antes do tempo e que tudo acontece na hora certa e que Capão do Cipó se emancipou 

na hora certa e que era esta hora que tinha que ser e que este ano deveriam fazer quinze e estão 

fazendo quinze. Dá os parabéns a nova presidente do Lions Club aqui de Capão do Cipó, que é a 

vereadora Marilene Margutti, e diz que é um novo desafio e que foi em Santo Ângelo a posse. 

Ressalta que não sabe como foi, mas que em nome da própria e em nome de todas as mulheres de 

Capão do Cipó deseja muito sucesso neste grande desafio e que o Lions é algo que veio para somar 

aqui em Capão do Cipó e que na gestão anterior, da dona Judith, já viram que muitas pessoas 

conseguiram ajudar. Diz que a mesma sempre conte com a própria e que tudo que for bom para 

Capão do Cipó a vereadora Regina está presente. Deseja uma boa semana a todos e até sábado no 

jantar-baile. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de 

Bancada, PP: Comenta sobre o dinheiro do Jairo na época de presidente que foi devolvido para a 

prefeitura e podia fazer academia o prefeito, pois o dinheiro não sumiu, foi parar na conta da 

prefeitura. Diz lembrar bem do projeto que constava pagar uma banda para a festa da praça e não 

constava academia, e que pode até trazer o projeto e não constava academia, pois se constasse 

votavam a favor no bairro Santo Antônio e nenhuma localidade constava, o que constava era pagar 

uma banda e o dinheiro para praça para fazer a festa do município, que na época estava meio 

escassa. Diz lembrar bem ao colega Miguel, sobre o meio ambiente e diz concordar que está 

funcionando bem, o que se preocupa é que foi feito um concurso público para ser fiscal do meio 

ambiente e não está, e veio o projeto na câmara para um assessor jurídico do Controle Interno, o qual 

votaram. Diz não saber o que houve, se enrolou o prefeito ou o Érico e foi embora, assinou um papel 

e voltava quando queria e não quando a prefeitura convocasse, e que iria devolver um dinheiro sobre 

uma lei tal e não devolveu. Fala que a colega Regina disse que o mesmo iria devolver, mas até hoje 

não devolveu os dez mil reais, que está fazendo falta ao município. Diz que se fez concurso para tal é 

desvio de função, certamente o projeto veio errado para cá, pois tinha que ter um assessor jurídico 

concursado para o Controle Interno e não está no Controle Interno concursado. Diz que não foi os 
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vereadores que erraram, pois muitas vezes o colega  Miguel falava que os vereadores falavam e dava 

a entender para povo que é diferente, pois não é diferente, votam o que vem de lá e pronto, pois lá 

que sai a coisa errada. No caso do Controle Interno diz não serem culpados os vereadores. Sobre as 

vacinas o colega Miguel colocou aqui que vai até o dia trinta que tem que se vacinar só uma coisa o 

governo do estado cortou a vacina que o Olívio subiu de trinta para cem, o Sartori baixou para trinta 

“ferrou” o pessoal e vai “ferrar” até os funcionários no fim do mês. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Agradece a 

professora Cecília e todos os colegas foram unânimes juntamente o Poder Legislativo desta grande 

iniciativa que a direção teve dos vereadores mirins que foi o maior sucesso. Realmente tinha que 

agradecer a senhora e cada criança de ter representado os vereadores dessa Casa. Parabeniza o 

presidente foi uma belíssima palestra sobre família, é um momento histórico bom para todos os 

munícipes aqui nessa Casa e a administração municipal pela grande festa. Parabeniza a Michele, a 

Adelaide, o Roberto entre outros que trabalharam na belíssima festa dos quinze anos de Capão do 

Cipó e que o povo cada ano possa comemorar uma data tão importante no município. Sobre o 

dinheiro público, fica muito feliz, mas que não é a função legítima dos mesmos, mas este Poder 

Legislativo tem sido  um exemplo para a sociedade e para o País porque cada vez que liga televisão é 

uma vergonha, uma roubalheira, cada um rouba mais, inclusive o Poder Legislativo, mas aqui está 

sendo um exemplo, e cada presidente que passa o dinheiro é investido, é devolvido. Diz ficar muito 

feliz de ter este Poder que ajuda a comunidade do Capão do Cipó. Fala que todos os presidentes que 

passaram por aqui fizeram um grande passo para o município. Fala ao colega Jaques que não pediu 

estrada e quem pediu a estrada do próprio foi o irmão do vice-prefeito e mandaram fazer. Diz que 

deixou bem claro, e diz ter falado com prefeito do que fizeram e que tivesse mandado fazer para 

todos, não para o próprio, pois não é seu feitio. Quer deixar bem claro, e não contem com o próprio. 

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

leitura das correspondências recebidas: CONVITE, para abertura da Exposol 2015, às 10h00min do 

dia 30 de abril, na Praça das Bandeiras. OFÍCIO 058/2015, do gabinete do prefeito, enviando Lei n° 

787/2015.  OFÍCIO 067/2015, do gabinete do prefeito, enviando Leis de n° 788/2015, 789/2015 e 

790/2015. OFÍCIO 08/2015, do Sindicato dos Municipários, solicitando cópia com certidão de vigência 

e autenticadas pela Secretaria da Casa das leis n° 625/2013, 629/2013, 729/2014, 733/2014, 

761/2014, 766/2014 e 786/2015. OFÍCIO 062/2015, do gabinete do prefeito, enviando Projetos de Leis 

016/2015 e 017/2015. PROJETO DE LEI N° 016/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2015”. PROJETO 

DE LEI N° 017/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

convênio com o C.T.G. General Gumercindo Saraiva e abrir crédito adicional especial”. OFÍCIO 

09/2015, do Sindicato dos Municipários, solicitando cópia com certidão de vigência e autenticada pela 

Secretaria da Casa da lei n° 580/2012. ATESTADO MÉDICO, do vereador Miguelangelo Serafini. 

OFÍCIO 071/2015, do gabinete do prefeito, enviando Leis de n° 791/2015, 792/2015, 793/2015 e 

794/2015. OFÍCIO 01/2015, da Junta Militar 257, solicitando empréstimo das dependências da 

Câmara para seleção dos jovens que se alistaram este ano, dia 09 de outubro de 2015, das 08h00min 
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às 12h00min. OFÍCIO 059/2015, do gabinete do prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 

n° 007/2015. OFÍCIO 060/2015, do gabinete do prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 

n° 002/2015. OFÍCIO 063/2015, do gabinete do prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 

n° 006/2015. OFÍCIO 064/2015, do gabinete do prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 

n° 005/2015. OFÍCIO 065/2015, do gabinete do prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 

n° 001/2015. OFÍCIO 077/2015, do gabinete do prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 

n° 004/2015. OFÍCIO 078/2015, do gabinete do prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 

n° 003/2015.  OFÍCIO 010/2015, do TCE-RS, convidando para 12° ERCO, dia 30/04, das 09h30min às 

16h30min, no auditório da Unifra, em Santa Maria. OFÍCIO S/N, do Departamento de Pessoal, 

solicitando declaração de bens dos vereadores e servidores para arquivar no Setor de Pessoal, 

conforme legislação vigente. OFÍCIO 072/2015, do gabinete do prefeito, enviando Projetos de Leis 

019/2015, 020/2015 e 021/2015. PROJETO DE LEI N° 019/2015, do Poder Executivo, que “Institui o 

Conselho Tutelar do município de Capão do Cipó, instaura normas gerais de constituição e revoga as 

Leis n° 205/2005, 337/2015 e 630/2013 e dá outras providências”. PROJETO DE LEI N° 020/2015, do 

Poder Executivo, que “Altera o vencimento básico do cargo de Agente Comunitário de Saúde e 

Agente de Combate as Endemias, e dá outras providências”. PROJETO DE LEI N° 021/2015, do 

Poder Executivo, que “Altera o regime de trabalho do cargo de provimento efetivo de Técnico 

Científico I, Assistente Social, e dá outras providências”. OFÍCIO S/N, do Departamento de Pessoal, 

convidando vereadores e servidores para almoço em comemoração ao Dia do Trabalhador, às 

13h00min do dia 30/04, no ginásio da escola Julio Biasi. MOÇÃO DE PESAR 004/2015, dos 

vereadores aos familiares de Dorival Cortes da Silva. Após o senhor presidente convida os colegas 

para discutir e votar: PROJETO DE LEI 014/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2015”, reprovado 

por 05(cinco) votos contra e 04(quatro) votos a favor, após debates entre os vereadores. PROJETO 

DE LEI N° 001/2015, do Poder Legislativo, que “Altera a redação do Artigo 1° da Lei Municipal n° 

059/2001 e suas alterações posteriores, que fixa os valores das diárias para os vereadores e 

servidores da Câmara Municipal de Vereadores e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

MOÇÃO DE PESAR 004/2015, dos vereadores aos familiares de Dorival Cortes da Silva, aprovada 

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

05/05/2015, 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, 28 de abril de 2015. 

 

 


