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ATA N° 18 / 2015 (Ordinária) 

Aos 02 (dois) dias do mês de junho 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 ao 2° Secretário para que proceda a leitura da ata 17/2015, da 

Sessão Ordinária do dia 26/05/2015, 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 os vereadores Marilene Margutti, Alacir Dessoe e Diego Nascimento estão em Porto 

Alegre, em um evento da ACAMVALE. O Senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 2° 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz ser uma satisfação cumprimentar os ouvintes para fazer 

alguns comentários sobre a viagem a Brasília, juntamente com o colega Jaques e, também sobre a 

reunião que tiveram a pouco com a secretária de Educação, conversando com os seis vereadores 

presentes sobre o Plano Municipal de Educação, que foi discutido a partir do meio de fevereiro, dando 

seguimento nas escolas e por fim no segundo encontro no CTG, no mês de abril, onde foram 

apresentadas as temáticas e foram construídas as vinte metas que estão na Casa para apreciação. 

Cita que a secretária informou que, hoje, foi deixado cópia nas escolas. Coloca-se a inteira disposição 

de pais, professores, funcionários que queiram ampliar o debate e mais informações. Diz que a 

secretária se colocou a disposição para na próxima terça-feira estar aqui para essa discussão, haja 

vista que ele tem que estar promulgado até o dia vinte e quatro de junho, e até hoje está 

rigorosamente dentro do prazo de tramitação. Ligou a pouco para o prefeito, pois acompanhando o 

edital de venda de várias máquinas da prefeitura, como tratores, patrola, carregadeiras e sucatas, e 

como vereadores, e em particular, pediu ao prefeito para ampliar esse diálogo, sabe que os poderes 

são independentes, o administrador é o prefeito e não precisa tramitar o projeto aqui, mas que 

conversasse com os nove vereadores, para, de repente, não precisar vender alguma máquina, como 

exemplo a patrola Volvo, uma marca boa. Diz que conversando com os funcionários e quem trabalha 

com aquela máquina, e o trator grande que tem, que não fossem vendidos. Sabe do 

contingenciamento de verbas das prefeituras, mas se não precisar vender, que não se venda. Cita 

que ficou para amanhã de manhã conversarem e irá passar a informação aos demais colegas para 

ver se há alguma alternativa a ser feita. De Brasília diz que foram na Marcha em Defesa dos 

Municípios do país, e estavam presentes mais de sete mil pessoas, só do RS diz que cinquenta e dois 

por centos dos prefeitos estavam lá e tinha mais de dois mil, quinhentos e oitenta vereadores de todos 

os rincões do Brasil. Fala que ninguém estava lá defendendo mandato de prefeito ou vereador, 
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estavam defendendo os municípios, pois a realidade dos municípios é complicada, em especial a 

economia, onde o governo tomou algumas medidas que acaba afetando a economia e apertando o 

bolso de todos. Já deu entrevista no sábado e nos próximos programas irá voltar a conversar mais 

sobre isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O Senhor Presidente reassume os trabalhos da 

Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Em viagem a Porto Alegre. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador não fez uso de seu tempo 

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

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala a respeito da reunião, na parte da manhã de 

hoje, no CTG Gumercindo Saraiva, sobre o uso de drogas, assunto que está assustando o município. 

Cita que os palestrantes têm uma ‘bagagem’ muito grande, a exemplo da doutora Nérida, especialista 

no caso e expôs situações que chocou quem estava lá, e depois uma palestra com o delgado Cairo, 

com vinte e oito anos de experiência como delegado e relatou alguns fatos e encerrou com a palestra 

da psicóloga do nosso Posto de Saúde. Cita que o CTG estava cheio com alunos, pais e mães 

presentes. Parabeniza ao Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação que desenvolveu o trabalho e 

a ideia que saiu dali é que a mesma fosse feita nas escolas em particular, pois é um assunto que 

assusta pais e preocupa muito a administração, afinal de contas o jovem é o futuro do município. 

Enquanto administração e pais devem assumir o compromisso e fazer a nossa parte, também. Esteve 

sábado passado, dia 30, no encontro do PMDB Mulher, em Uruguaiana, a convite da Regina Perondi, 

onde foi trabalhado muito o tema da mulher entrar mais na política. Diz que está sendo encaminhado 

ao congresso um pedido de lei para que se inclua, não sabe se nessas eleições, mas nas próximas 

com certeza, que seja trinta por cento das cadeiras direcionadas para as mulheres e não só a vaga 

para concorrer, mas as cadeiras eleitas. Diz que cada vez mais as mulheres estão tomando conta e 

dando conta. A respeito da 5ª Expocipó, ano que vem, diz estar muito feliz, pois domingo a noite teve 

a resposta do Jaerson, que já conseguimos cadastrar o CTG Gumercindo Saraiva como produtor 

cultural através da LIC – Lei de Incentivo a Cultura. Diz que é nova essa lei que seu Meneghini viu e 

sugeriu que fossem ver se consegue trazer aqui para Capão do Cipó este grande recurso, onde estão 

montando o projeto no valor de duzentos a trezentos mil reais, para que, durante a feira, em episódio 

separado, mas realizar aqui no município o 1° festival da canção a nível estadual. A partir de agora, já 

que conseguiram cadastrar o CTG, pois para participar da LIC tem que ser uma entidade cultural, e 

aqui só o CTG é cadastrado e legalizado, e o próximo passo é procurar parceira que trabalhem com 

matéria-prima. Diz que aqui temos bastante a exemplo da Agrofel, Coopatrigo e Agropan, que podem 

doar um dinheiro para a LIC, depois vem para o município e depois desconta no imposto de renda da 

firma. Está contando com o presente antes de ganhar, e tudo irá dar certo e nossa 5ª Expocipó irão 

realizar um grande festival em nível de estado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP): Em viagem a Porto Alegre. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Em viagem a Porto Alegre. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Espera que esse sonho seja realidade e torce muito, 

pois quer sempre fazer o melhor para o município. Fala que o dia que acompanhou a colega Regina 

na primeira visita, em Nova Esperança, para pegar o modelo do projeto com a pessoa que tinha feito, 



0168 

 

diz ter achado grandioso e maravilhoso e até não sonhava tanto. Parabeniza ao prefeito que se 

engajou nessa proposta, que é grandioso para Capão do Cipó fazer a feira e trazer um festival a nível 

estadual, seria de grande importância no cenário estadual. Vê no Laércio uma pessoa muito dedicada 

e se ele não conseguir, difícil que seja outra pessoa. Diz que têm que ter a confiança das coisas e ir 

atrás, pois sem correr, podem ter certeza que é muito difícil. Torce que a cada dia tenham mais 

notícias boas para essa grande feira que se encaminha. Concorda com as palavras do colega em 

grau, número e tudo, e acha ainda mais quando falou no maquinário, de que o prefeito pode fazer o 

leilão sem apresentar aos vereadores. Diz que não precisa nem consultar e leiloar, mas acha que 

deveria haver um debate e ser discutido melhor aqui na Câmara, pois também não concorda. Diz que 

a patrolinha já deveria ser vendida no governo passado, como disse ao seu Osvaldo Froner, pois 

estava dando mais prejuízo que lucro e continua dando prejuízo. Acha que vender essa e consertar a 

outra seria uma grande aquisição, pois uma máquina daquelas deve custar mais de setecentos mil 

reais. Não afirma esse valor, mas acha que é em torno de setecentos mil reais e não se desfaz dela 

por pouca coisa. Conhece seu Didi, que está presente, e tem um trator o qual foi ver, uma relíquia de 

bem cuidado, ano 80 e estão vendendo um trator 2009. Acha que tinham que repensar e analisar 

melhor, pois são máquinas novas. Diz que tinham que sentar e discutir antes de fazer um leilão e 

publicar, é sua opinião, mas a decisão é do prefeito Meneghini e ele que sabe. Acha que deveria ser 

discutido melhor e não se desfaz assim, é sua opinião particular. Foi procurado hoje e sabe da 

situação que está atravessando, hoje, não só o município, mas o estado, o país e os outros 

municípios, a qual diz achar ser o começo e o pior está por vir. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza a gurizada do projeto Chute Certo, onde a equipe sub 15 

e sub 13 se classificaram no campeonato que estão disputando em Santiago, esse final de semana, 

jogando com gente ‘boa de bola’, o qual diz que o projeto está dando certo. Parabeniza ao Kinha, 

comandante das equipes, juntamente com o vice-prefeito que acompanha eles. Fala que quinta-feira é 

feriado de Corpus Christi e a primeira festa da associação dos moradores do bairro Santo Antonio, 

onde convida todas as comunidades a participar, na parte da manhã haverá amistosos de futebol de 

salão, ao meio-dia almoço a dez reais e a tarde terá torneio de canastra e de bocha, no Clube Aliança, 

que está sendo alugado para este evento. Pede aos colegas que participem e deem o incentivo a esta 

associação que foi criada. Parabeniza a comunidade do Progresso pela bela festa no domingo, diz ao 

seu Hermenegildo e seu Valdir que são da comunidade e estão presentes. Diz que sempre era 

cobrado de não ir às festas do Progresso, por uma coisa ou outra não ia, mas disse que nessa iria e 

foi lá e sua esposa ficou no evento do DBV no Clube, e ficou ‘abismado’ pela quantidade de público 

que juntou, e pelo almoço. Parabeniza a todos que trabalharam e estão trabalhando em benefício 

daquela comunidade. Diz que depois veio para a festa do DBV, ótima festa, ficou até a noite no Clube 

Aliança prestigiando. Deixa o convite aos grupos de terceira idade e das comunidades vizinhas que 

participem da festa do Clube Aliança. Menciona o campeonato de veteranos que iniciou na quadra 

sintética da praça, sábado, onde o bairro Santo Antonio colocou representação, perderam, mas é 

natural perder e três a dois não foi um placar muito elástico, mas veio e participou. Com satisfação diz 
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que já está afixado aqui no mural da Câmara o edital e convocação do partido PDT a seus filiados e 

convidados, para que participem dia 12 de junho, na AFUMCACI, das 18h às 21h da convenção 

municipal. Convida a todos que se façam presentes, pois irão eleger o novo diretório do partido, 

comissão e ética, conselho fiscal e seguir trilhando os rumos desse partido, que acha que tem um 

legado muito grande, vem lá de Getúlio Vargas, Jango, Leonel Brizola e estão trilhando os passos 

deles aqui no município. Diz que se vê na TV essas votações e o PDT nem que tenha que sair do 

governo, mas irão defender e estão defendendo, tanto os deputados federal e estadual e o presidente, 

a causa do trabalhador. Diz que é uma grande conquista dos legados trabalhistas anteriores e que 

não irão deixar cair de jeito nenhum. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. 

Diz que assim como a notícia boa, a ruim também vai longe e parece que os vereadores os criticaram 

de ter ido semana passada a Brasília, questionando o que foram fazer lá. Diz que estava errado quem 

não foi, como disse o presidente da CNM, Paulo. Diz que no cadastro tinham sete mil, quatrocentos e 

oitenta pessoas e todos os estados tinha gente participando, pois é em defesa dos municípios, do 

CPMF e dos recursos que estão vindo a menos, e que estão trabalhando ‘em cima’ para vir mais 

recursos. Diz que foram visitar os gabinetes dos deputados e no Ministério das Cidades, onde fizeram 

agenda com o deputado Marcon, e sobre as quarenta casas, diz que quatro municípios que estavam 

lá, estavam com o mesmo problema nosso. Falaram com o Tarcísio Bastos da Cunha, chefe de 

gabinete da Secretaria Nacional de Habitação, o qual disse que irá sair, só que os municípios têm que 

cobrar da parte financeira, e quem fez aqui foi a CREHNOR, tem que ir para cima dessas empresas. 

Diz que outros municípios tinham problema com a Sicredi, e eles vão ter que fazer. Cita que nenhuma 

casa será iniciada, temos direito a mais quarenta e quatro casas, estão lá os dados certinho, sem 

concluir essas não começa. Diz que não deem esperança dessas novas casas sem terminar essa. Foi 

atrás de saber do trator do Marco Maia, um desses que veio, mas não veio a emenda ainda, vai sair, 

assim como o posto de saúde do assentamento, que é emenda do deputado Marcon, só não saiu 

ainda, e muitos criticam a presidente Dilma, a qual chama de ‘madrinha’, mas quem não votou foram 

os deputados. Fala que eles votaram o orçamento da União dia 15 de maio e o governo estava com 

as ‘mãos atadas’ e não tinha o que fazer, seria igual aqui se o prefeito manda o orçamento do ano que 

vem, em outubro ou novembro e não votam e deixam ‘a Deus dará’. Ressalta que os deputados 

fizeram isso. Fala que o ministro da Saúde disse que eles votaram e em oito dias ele tinha mandado 

bilhões e bilhões de dinheiro para os municípios, que estava atrasado. Diz que não está tão 

complicado assim o Brasil, mas estão ‘segurando o freio’, e os recursos que os deputados se 

comprometeram com os municípios, principalmente os do PT, onde esteve, esse vem de qualquer 

jeito, só não veio antes por esse motivo. Assistiram uma sessão e ficou indignado, pois a pessoa que 

entra lá dentro, principalmente no Senado, vale menos que um pedaço de pano, pois se não tiver uma 

gravata e um palitó não entra, e deixa tudo lá, só entra com a roupa, nem celular leva. Diz que quando 

assistem a TV Câmara, que o pessoal fica ‘trepado’ lá em cima e eles fazem a sessão lá embaixo, diz 

ser aquela bagunça mesmo, ninguém se entende. Diz que aqui são todos educados, um respeita o 

outro falar, todo mundo escuta o outro, e lá ninguém escuta ninguém e o presidente até mensagem no 



0170 

 

telefone com todo mundo e quem controla eles são os assessores. Diz que é um caos aquilo lá. Diz 

que o presidente questionou por que todos os prefeitos do Brasil não estavam lá, e que os que não 

foram devem ter pensado que os que foram estavam fazendo a parte deles. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: Fala a respeito 

da crise, e que tem dito em todas as sessões e até repetido que tem gente que não está levando a 

sério a situação que está o estado, o município e o país e que não é só Capão do Cipó e sim geral. 

Ressalta mais uma vez que a situação é geral do estado do RS e do País. Preocupa-se e deixa um 

pedido que se tiverem que cortar, e ressalta que está falando no seu tempo de partido, e que se 

tiverem que cortar, cortem tudo menos na Saúde, e que façam qualquer corte que tiver que ser feito, 

corte de outras áreas, corte de viagem e que corte tudo que tem que cortar, mas que não corte na 

Saúde e que se tiver que cortar nas Obras, na Agricultura, Planejamento, Educação, e o que o que 

der para enxugar tem que enxugar, mas que na Saúde não se pode enxugar. Diz que é o mínimo que 

o cidadão tem que ter o direito de ser atendido na Saúde de Capão do Cipó, o mesmo diz que é o que 

espera e diz sinceramente que isto seja atendido. Fala ao vereador Jaques que houve um mal 

entendido e que nenhum colega destes havia falado da viagem dos mesmos e defende todos os 

colegas que estavam presentes. Ressalta mais uma vez que nenhum falou e que o próprio teria sido 

um dos que falaram que acha que deveriam viajar mesmo e até insistir para muitos fazerem curso e o 

próprio acha que devem ir para se qualificar. Fala que devolvem dinheiro e que às vezes fazem 

acordo com o prefeito. Diz que nem todo mundo de prefeito pensa na mesma forma, e que às vezes 

vai um ‘batalhão’ para fazer curso, e que fazem durante quatro anos o mesmo curso, não aprenderam 

nada. Ressalta que inclusive a UVERGS diz que tem direito a fazer um ou dois cursos no ano, mas 

que se agora fizer o mesmo curso em quatro anos algo errado tem, ou significa que esta pessoa não 

vai aprender mesmo, e que não adianta mandar toda semana a Porto Alegre. Fala que se deve ir 

fazer o curso, mas não repetir sempre o mesmo curso por que é brincadeira e sacanagem e diz que o 

certo é pegar este dinheiro que bota nos cursos e botar na Saúde, pois é onde precisa. O próprio diz 

ao colega Jaques e ao presidente Rodolfo que tem certeza que é sempre proveitosa uma ida destas e 

que sempre se aprende algo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Fala que tem certeza que o Meneghini e o Anselmo 

vão fazer a coisa certa e vão resolver os problemas do Município, é o que a comunidade espera muito 

dos mesmos, como esperamos como vereador, como legislador e queremos dividir os problemas. Diz 

que não está fazendo uma crítica, mas sim uma crítica construtiva, no momento teremos que discutir 

mais porque a chance de errar, fazer uma coisa ampla com os nove vereadores e a administração 

pensando junto, a chance de errar é menor. Fala que uma decisão tomada entre uma ou duas 

pessoas tem muito mais chance de errar do que dar certo, mas fala que tem confiança no Meneghini e 

no Anselmo, pois são umas pessoas humildes e são de ouvir os outros. Diz que tem certeza que vão 

ouvir o presidente e vão chegar a um consenso do que é melhor para o Capão do Cipó. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Em viagem a 

Porto Alegre. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala sobre 

a questão das drogas no Município e tem que começar a ser trabalhada não só aqui, mas os outros 
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municípios a gente vê uma discriminação muito grande dessa substância que está afetando uma 

grande parte dos jovens, não só do Capão do Cipó, mas têm outros municípios. Cita que esteve aqui 

a semana passada o Sargento João Alberto e a Sargento Jane que logo estarão palestrando em 

nosso Município para os nossos alunos e educandários. Diz ao professor Rodolfo que ele está certo e 

que o Prefeito é sensato nesta parte e pode ter certeza que o mesmo esteve falando com o prefeito, 

principalmente sobre a patrola volvo, que está trabalhando, é uma máquina boa e o operador que está 

nela e o próprio secretário de Obras disseram que é uma perda para o nosso município se leiloarmos 

ela. Fala que concorda com os colegas que estão defendendo esta hipótese e que está defendendo 

também, pois vamos ficar com duas patrola novas mais a patrolinha. Diz que a patrolinha não 

contamos, só as duas novas e se estraga uma das patrola novas, como já aconteceu com a volvo, 

que é praticamente nova, ficamos prejudicados. Fala que devemos leiloar a patrolinha e não leiloar a 

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

Representante de Partido, PT: Diz ao vereador Ibanez que pode até ter se expressado mal, e pede 

desculpa por ter falado dos vereadores sobre a viagem de Brasília, e que o próprio teria ouvido falar 

que teriam falado da viagem do mesmo, e só para concluir pede desculpas aos vereadores. Fala que 

falou com o deputado Pimenta sobre a emenda da ponte que vai sair em homenagem ao 

companheiro Odir Fernandes, e que a verba da ponte foi depositada dia vinte e dois de janeiro de dois 

mil e quinze e que a ponte está certa que vai ter que começar e terminar, pois o dinheiro já foi 

depositado, e que a contrapartida do município é de cento e oitenta e oito mil setecentos e vinte e três 

reais com vinte e oito centavos. Faz um convite que o Nelson Vielmo pediu sobre o almoço na quinta-

feira e quem puder participar para dar uma força para a associação esteja convidado, e que o CPM do 

colégio Macedo Beltrão está convidando o pessoal para um jantar no colégio, sábado à noite, e que o 

início vai ser por volta das oito horas da noite, e que o senhor Miro ligou pedindo que falasse. Diz que 

também se associa aos vereadores sobre a volvo e do trator de dois mil e nove, ressalta que o trator 

tem seis anos e que é só o motor que está com problema. Ressalta que aqueles tratores pequenos de 

95 cv vão ter que cortar um pedaço daquelas globes para puxar e que não tem o que fazer e que as 

empresas já estão preocupadas que vai dar problemas para eles e que depois não pega a garantia. 

Cita que a volvo foi feito o motor em dois mil e treze e que a máquina mais forte de motor que tem é a 

volvo e que é uma máquina que foi comprada em dois mil e dois e tem treze anos. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O Senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 2° Secretário.  

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Reforçando o convite da festa do 

CPM em homenagem ao Dia das Mães, e o mesmo pede desculpa ao presidente Miro Brum, pois o 

telefone estava longe e não viu, mas o valor do cartão é de quinze reais e crianças de dez anos paga 

sete reais o cartão. Fala que a janta do Carovi é muito boas e a equipe do Miro é de primeira. Sobre a 

crise falada pelo colega Ibanez, diz que uma época o governo tirou o dinheiro dos automóveis, dos 

impostos de linha branca, e isto afetou as Prefeitura e agora este mesmo Governo aumenta a 

contribuição e torna atingir as contas da Prefeitura. Conforme o colega Jaques falou os restos a 

pagar, que são chamadas todas as emendas, dos tratores, pontes, bueiros, o posto de saúde, a 

creche, o colégio, tudo vai sair, o que está empenhado e encaminhado, pode ser em outubro, 
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novembro, ou ano que vem, mas que vai sair vai sair. Reforça o convite para o almoço quinta-feira na 

festa da Associação de moradores do Bairro Santo Antônio. Quando o colega falava em economia, diz 

que tem uma empresa a qual visitaram e que não precisa mais mandar o secretário de Planejamento 

a Brasília, pois ela presta todo e qualquer tipo de assessoria e diagnóstico, só agenda reunião, vai 

para o ministério e monitora os convênios em tempo real. Cita se o Prefeito quer saber o convênio tal, 

liga e não é precisa o secretário do Planejamento ir até lá, e custa dois mil reais por mês. Diz para 

pensarem bem a economia que dá para fazer para o município. Tem seis coisas aqui que na próxima 

sessão vai colocar para vocês. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  O Senhor Presidente 

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

Partido, PMDB: Cumprimenta os colegas vereadores, colega vereadora, a Mesa Diretora, a 

comunidade que se encontra presente, o senhor Hermenegildo, seu Domingos e seu Valdir e os 

ouvintes da 87.9. Fala que as obrigações do homem público, diz que isto o próprio aprendeu e que 

vem ‘de berço’ que o certo é se posicionar diante de questões e que quando de vendo a política no 

dia a dia e que a obrigação é emitir opiniões e se posicionar e que isto faz parte do caráter de cada 

um e que então cada um tem a liberdade de tomar a posição que bem entender, mas que, por 

exemplo, não foi criticada viagem nenhuma e que o que partiu foi da oposição e o que houve foi que 

diziam que o prefeito deveria estar lá e que tiveram que mandar vereadores para lá. Fala que o 

próprio ressaltou que sempre que o prefeito precisou sempre estava e que o prefeito não foi até por o 

tumulto de gente e entendeu que era pouco provável de manter contatos diante a quantidade de gente 

que estava localizada nesse dia. Faz um elogio a colega Regina e ao colega Ibanez, que são 

presidente e vice da feira, e parabéns a administração municipal por esta iniciativa de cadastrar o 

CTG como promotor de vendas e que vai trazer uma economia muito grande para o nosso município. 

Ressalta que este tipo de atitude só tem que continuar e a dar bons frutos. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, 

PMDB: Dá os parabéns a localidade do Progresso pelo belíssimo almoço, mas que não pode se fazer 

presente, mas que viu as fotos e que realmente deu uma grande festa e que os comentários foram 

que a comida estava excelente e a reunião-dançante foi maravilhosa. Dá os parabéns ao seu Valdir, 

em nome de toda aquela localidade. Diz que se fez presente na festa do (DBV) com sua filha Manoela 

e que sua filha Tamires ficou em casa e que o Claimar estava trabalhando e que então se dividiram, 

mas que o importante é que se fizeram presente. Fala sobre as viagens e que a crítica começou pelo 

seu Alcides não ter viajado, a própria ressalta que já tinha vereadores para representá-lo, mas que o 

vereador Jaques já pediu desculpas e que então a própria esquece isto. Fala sobre a noite do pastel 

que vai ser dia seis de junho, promovida pela Igreja Quadrangular no CTG e que a pedido dos 

mesmos a própria está dando o recado e que vai ser a partir das cinco horas, com pastéis de todos os 

sabores. Fala do almoço que vai ter no Clube Aliança para ajudar a comunidade que está se 

fortalecendo. Fala que ouvindo as palavras do colega Jaques sobre estes recursos que virão, a 

própria dá graças a Deus que vai vir para o nosso município e para todos os municípios do RS, pois 

estes recursos vão fazer muita falta e que as pessoas estão fazendo estes projetos e estão ansiosos 

para que comecem. A própria ressalta que o colega Jaques colocou sobre a bagunça que é no 
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plenário do Congresso, o qual pergunta ao vereador Jaques quem coloca estas pessoas lá. Afirma 

que somos nós mesmos e diz que vai ficar a dúvida para o pessoal ver em quem se vota hoje em dia. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 2° Secretário para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: OF. N°. 13/2015, da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Habitação, solicitando empréstimo da Câmara para reunião do projeto habitacional Minha Casa Minha 

Vida, às 08h30min do dia 03 de junho de 2015. OF. GAB. 100/2015, do Gabinete do Prefeito, 

enviando Projeto de Lei 024/2015. PROJETO DE LEI N° 024/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza 

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

OF. 354/2015, do Banrisul, informando liberação de recursos, dia 31 de maio de 2015, no valor de R$ 

341.695,00 (trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais), relativo ao contrato de 

financiamento mediante repasse de recursos do BNDES. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 

006/2015, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o expediente da Câmara de Vereadores no dia 05 

de junho de 2015”. OF. GAB. 102/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 025/2015 

e 026/2015. PROJETO DE LEI N° 025/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em 

caráter emergencial e por tempo determinado, de um Auditor de Controle Interno no âmbito do Poder 

Executivo Municipal do município de Capão do Cipó”. PROJETO DE LEI N° 026/2015, do Poder 

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

Pedreiro no âmbito do Poder Executivo Municipal do município de Capão do Cipó”. 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 n° 006/2015, sendo que 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 006/2015, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o 

expediente da Câmara de Vereadores no dia 05 de junho de 2015”, aprovado por unanimidade. Após 

o senhor presidente fala sobre os projetos com pedido de urgência, e se necessário, pede que na 

próxima sessão deem parecer verbal sobre o Projeto do Plano Municipal de Educação, em função do 

prazo. Informa aos vereadores que irá marcar reunião com o senhor prefeito e os nove vereadores 

para tratar sobre o leilão, às 16 horas da próxima terça-feira, dia 09/06. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 09/06/2015, 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 o 2° Secretário da Mesa. Capão do 

Cipó, 02 de junho de 2015. 

 

 

 


