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ATA N° 24 / 2015 (Ordinária) 

Aos 07 (sete) dias do mês de julho 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 23/2015, da 

Sessão Ordinária do dia 30/06/2015, 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 DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Em nome da diretora Cecília, CPM, professores, alunos, pais e 

funcionários da escola Julio Biasi, pediram para agradecer a comunidade que se fez presente dia três, 

sexta-feira que passou na festa junina. Em nome do presidente do Clube Aliança e demais membros 

da diretoria, está convidando para o jantar-baile no sábado, dia onze, com Dilceu dos Santos, a partir 

das oito e trinta da noite e os ingressos estão sendo vendidos a vinte reais, com a direção. Fazendo 

visitas pelo município, juntamente com o colega Alacir, como fiscalizadores e vereadores, está 

preocupado como as coisas estão andando no município. Diz isso, pois o parque da feira, novamente 

estão jogando lixo lá. Tirou foto, ligou para a Polícia Ambiental, pois tinha informação que tinha 

liberação do  Ministério Público, sendo que ali perto tem nascentes de banhado. Fica preocupado, 

pois é um lugar que foi feito a compra para a comunidade, com dinheiro público e não é para estar se 

jogando lixo como está lá, com fogão, pneus, o que quiser tem lá. Fica apavorado, pois faltam dez 

meses para a Expocipó, e até a presidente da feira, vereadora Regina, e o vice, vereador Ibanez, diz 

a eles que tem muito a ser feito até lá. Está preocupado, pois tem que se construir quase tudo, de 

novo, banheiros, rede de água, de luz, e está tudo caindo. Cita que da agricultura familiar foram 

tiradas até as tábuas da parede do galpão, desmanchando o que está feito. Comenta, pois estão 

vendo secretários mandando jogar lixo em órgãos públicos. Diz que enquanto o maquinário do 

município está no tempo e na chuva, tem maquinário do estado dentro do parque. Diz que os galpões 

foi feito um e outro recém começaram, e o maquinário na chuva, e o do estado dentro. Fica 

preocupado vendo essas notícias. Sobre os asfaltos que foram construídos a poucos meses, como 

comentam aqui sobre essa travessa da Emater, vê que com as chuvas está ficando bastante 

‘buraquento’ e os ‘borrachudos’ estão levando o asfalto que foi feito a menos de três meses, e já tem 

problema. Cita para verem como que ficou bem feita aquela obra, que nem carro pesado passa ali e a 

obra está tendo alguns problemas. Fala que foi cobrado pela comunidade, hoje pela parte da manhã, 

o que está havendo com o secretário de Agricultura, senhor Afonso, que não se encontra mais na 

Secretaria, está sempre na esquina ou debaixo da parada de ônibus fazendo ligações. Diz isso, pois 

as pessoas vêm na secretaria se informar e ele sempre telefonando, na rua, ou debaixo da parada de 

ônibus. Fala que as pessoas os cobram, pois é obrigação ver o que está acontecendo e o lugar dele é 
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na secretaria. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS 

(SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Ouvindo o vereador Diego, diz ficar até sem ter 

o que responder, sinceramente, pois o prefeito lhes colocou que tinha autorização do Ministério 

Público para colocar o lixo ali, provisoriamente. Hoje teve o prazer e o desprazer de ir lá ver e 

concorda, diz a colega Regina, que algo tem que ser feito. Diz que ou o prefeito não sabe o que está 

acontecendo, como dizia no passado que levante da cadeira e vá ali dar uma olhada, pois não custa e 

se vai para tanto lugar e às vezes se deixa de olhar onde tem que olhar. Diz que tem que ir fazer uma 

visita, pois está ficando feio para nós. Diz que nem vai falar em vertente, mas que estamos a menos 

de quinhentos metros do Posto de Saúde. Pede ao prefeito Meneghini que vá olhar, levante amanhã 

ele e o Anselmo e vão olhar, façam esse favor para nós. Pede que se encaminhe essa autorização 

para a câmara, assinada, que o Ministério Público mandou botar lá tudo que está sendo colocado lá. 

Acha que alguma coisa tem que fazer. Espera que alguma atitude seja tomada, e será muito melhor. 

Parabeniza a vereadora Regina, e até lhe comentaram sobre os projetos que a mesma citou, e ainda 

colocaram o que os vereadores fazem e o que ganham aqui e onde estão os projetos, e teve a 

mesma resposta. Cita que hoje tem um morador aqui na câmara, pela primeira vez, e diz que os 

mesmo sejam bem vindos, Chico e dona Vera do Rincão dos Palharini, e dona Vera estava junto o dia 

que formaram a associação comunitária dos Palharini, e foi feito, inclusive, no governo passado, um 

coquetel para toda a comunidade. Diz que ficaram quatro anos e não saiu a associação. Diz ir adiante 

e fala que quando o prefeito Meneghini o deixou de prefeito três dias, levou a engenheira e foi feito o 

projeto, de novo, para a associação, em dois mil e treze, está na parede da secretaria, e também ficou 

o dinheiro para a associação, que o presidente pediu dois banheiros, uma churrasqueira e uma 

reforma, e não saiu. Fala que foi feito por sua pessoa, diz isso para as pessoas que dizem que 

vereador não faz projeto, o pedido de uma empresa e apresentou ao prefeito Meneghini sobre 

câmeras de monitoramento, que também o projeto não saiu, diz ao Meneghini. Também encaminhou 

projeto de um quiosque para a praça para colocar água quente, pois é um lugar que chega o verão e 

inverno, e até consegui empresa que doasse a máquina tanto quente como gelada, pediu para a Roze 

procurou para fazer o projeto, e até hoje, também não saiu. Diz tudo isso para verem como fica ruim a 

coisa de ser vereador, e às vezes não é falta de vontade do vereador. Diz que senta na cadeira e fica 

constrangido, pois o contribuinte paga o vereador, e não fazem nada. Diz que muitos projetos e 

pedidos de vereador são feitos, mas nem sempre são atendidos. Diz ser descontente dos seus 

projetos, e já vem descontente do governo passado e continua, pois não saem do papel. Não sabe se 

falta boa vontade ou falta de mandar, e isso uma vez já cansou de dizer aqui que mande, chame o 

“João” e de uma ordem a ele, impossível que não cumpra a ordem, mas se não cumprir tome outro 

destino e bote outro “João” ou outro “Pedro” no lugar, mas resolva o problema. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador não fez uso de seu 

tempo regimental. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz que o povo pode lhe cobrar mil vezes, pois vereador 

não está aqui para montar projeto e não tem dinheiro para isso. Diz que vereador pode dar ideia e o 

Executivo só executa se quiser. Diz não dar ideia para prefeito, pois eles guardam e daqui dois anos 
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colocam e dizem que foi o Executivo que fez e esquecem o nome do vereador. Cita que a única coisa 

que conseguiu aprovar em dois mil e cinco foi a ajuda de custo às crianças que estudam fora do 

município, a exemplo de Pontão, Guarani e São Vicente, no valor de noventa reais. Cita que foi 

executado na hora, feito projeto e encaminhado e foi aprovado. Diz que esse foi a única coisa, senão 

fica engaveto e não acontece, tenham certeza disso. Fica preocupado, pois todo mundo fala em crise, 

mas aqui não tem e não venham dizer que tem. Diz que falta dinheiro para tudo, mas aqui não falta, 

pois contrataram mais gente CC, ganhando mais de dois mil reais, essa semana. Fala que se tem 

problema, tem vaga e se precisa, que espere passa a crise e contrate mais para o fim do ano ou ano 

que vem. Fala que a Gislaine estava fazendo duas coisas, era coordenadora da vigilância sanitária e 

agora chamaram outra para agendamento do Posto de Saúde. Ressalta que não venham dizer que 

tem crise, e sua preocupação é essa. Diz que falaram de ter ido, juntamente com o vereador Rodolfo 

a Brasília, e agora quer saber o que o “Faz Tudo” foi fazer em Brasília, e o prefeito o que trouxe. Diz 

que eles não falaram nada, até agora. Comenta que os ‘cara’ disseram que não tem dinheiro agora e 

se sair iriam mandar as emendas, e eles saírem daqui para ir lá. Acha que foram passear, pois diz 

que tem imagem que foram no Mané Garrincha, e mais um monte de coisas. Fala que lixo é um 

problema aqui em Capão do Cipó. Diz a colega Regina que nosso município está fazendo como era 

antigamente na entrada de Santiago, o lixão. Quem olha a feira, diz ser uma vergonha, pois se tornou 

um lixão. Diz ao vereador Diego que se o convidarem para ir amanhã ao Ministério Público, vai, pois 

não é de dar o tapa e esconder a mão. Diz que se tocar de fazer, assume e pronto. Fala que não 

pararam e o prefeito disse aqui na presença dos vereadores Ibanez, Miguel, Marilene no encontro da 

educação, que iriam parar de lavar maquinário dentro do pátio da prefeitura. Diz que ontem lavaram 

com metacil e está indo lá para baixo, na sanga e aqui no parque não pararam, ainda. Afirma que não 

adianta dizer, pois ele disse que iria mandar parar, e não pararam, e é um caos. Já disse que irá 

chamar a Polícia Ambiental e vai junto com eles. No tempo do prefeito Froner, já fez, lá nos Malheiros 

tiveram que tirar ou iriam pagar duzentos mil reais, e foi quem denunciou. Disse que falou para a 

mulher da ambiental que foi quem denunciou e que viesse que iria mostrar mais lugares, pois se dá o 

tapa, que mostre a mão e não fique escondendo, assuma e pronto. Diz que o ‘cara’ tem que tomar 

responsabilidade e assumir. Não vai mais falar ali embaixo no Dadá, pois esses dias falou e o 

vereador Diego também, e foi colocado quinze pedaços de bueiro, em três propriedades, que entra 

por uma só, entupiu por falta de limpar. Diz que é só ir uma retro, é bem na curva. Ressalta que todas 

as curvas que têm mão dupla, em dois mil e sete foi secretário, fez para evitar acidente, e tenham 

certeza que foi quem mandou fazer. Diz que a pessoa sempre vai vir pela sua mão e ali no Dadá 

cortou, está atorando a estrada bem em frente ao Tonho de Moura, é um caos e tem buraco bem 

grande e passa transporte escolar, cinco ou seis, por dia. Fala que é só limpar o bueiro, que é novo e 

tem quinze pedaços de bueiro ali, e quando vem chuva, traz pedra que tranca o bueiro e fica 

segurando e entope. Diz ser uma coisa simples de fazer, e não fazem por que não querem. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador não fez uso 

de seu tempo regimental. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Departamento de trânsito pediram para falar que eles 
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ergueram uma placa da 337, só que ergueram virada, a indicação está para o lado do Capão do Cipó, 

e que o departamento dê uma averiguada nisso, é no posto de combustível na Agrosolo. Pede a 

Secretaria de Planejamento que coloque a tampa na caixa de água no Rincão dos Vargas, já foi 

solicitado há um tempo pela comunidade, foi feita uma limpeza, mas não colocaram a tampa e vai 

acabar sujando de novo. Sobre o Bolsa Família diz ter ido à secretaria obter informação, pois tem 

muitas pessoas preocupadas por causa dos cortes. Diz também se preocupar, pois tem pessoas 

merecedoras mesmo e foi cortado. Pede que essas pessoas procurem a Assistência Social e falem 

com a secretária Ana Maria ou a Zaida, assistente. Diz que foi o que teve de informação, mas 

nenhuma se encontrava. Pede a Secretaria de Obras que seja colocada pedra no buraco da ponte, a 

pouco ligaram, e o Jaques já tinha falado e disseram que tinham tapado. Diz a pouco uma pessoa ter 

ligado, na ponte que vai para Entre Rios está um buracão grande e que seja colocado pedra, pois a 

estrada toda está péssima. Convite da associação do Bairro Santo Antonio, o Nelson presidente lhe 

ligou, dia 18 haverá um almoço, um risoto, em benefício ao Tiago Zuke, oito reais o cartão e a 

comunidade esteja convidada. Reforça o convite do colega Diego do baile no sábado, jantar-baile. Diz 

que o Lions juntamente com Correios e Agrofel estarão fazendo um arrastão neste sábado, e todas as 

pessoas que tiverem um agasalho, um calçado, sobrando na sua casa diz que irá passar uma 

camioneta que vai estar adesivada da campanha, a partir das quinze horas. Diz que estarão batendo 

de porta em porta e as pessoas do interior que queiram fazer doação deixem nos Correios, os 

transportes escolar diz ainda não ter falado com a Judith, mas a Cecília diretora ficou encarregada de 

falar com ela para deixar na escola. Diz que o telefone da Judite é 84278038, o da Fabiele 84310198 

e o seu 84294428, e qualquer dúvida podem ligar e desde já agradecem as pessoas que vão 

colaborar. Reforça que a parceira é do Lions, Correios e Agrofel. Pede a Secretaria de Obras pedras 

novamente na estrada do seu Placidino, pois diz ter atolado um carro lá, e o pessoal da entrada do 

assentamento Nova Esperança o rapaz lhe falou que estão soltando muito cachorro novo e que façam 

o favor de não soltar, pois estão invadido as residências ali. Sobre o que o colega falou Ibanez de 

fazer projeto, diz ser verdade, e não é a função do vereador fazer o projeto, até por que não pode 

fazer nada que gere despesas. Diz que todos que vem do Executivo, bons projetos, sempre 

aprovaram tudo que é bom. Fala que boas ideias e boas sugestões sempre deu, só que como o 

colega falou, às vezes, se transforma em projeto mais tarde mudando alguma coisa. Agradece e 

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

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Inicia falando da imprensa tanto 

escrita como falada, nesse sentido na tribuna diz fazer um agradecimento para a rádio Verdes 

Pampas completando nesse mês vinte sete anos de existência e a rádio Santiago que esse mês 

completa sessenta e quatro anos de existência. Refere-se que essas duas rádios tiveram uma 

importância sempre presente no município, e agora diz ter a nossa e sabe da importância de se ter 

um veículo de comunicação. Dá os parabéns às duas emissoras que contribuíram muito para o 

município. Outro assunto estando atento aos colegas que antecederam aqui na tribuna, diz que a 

artilharia está pesada, e no meio democrático até umas tem certo fundamento e outras descabíveis, e 

isso é normal dentro da vida pública, mas diz se referir as coisas lá no objetivo final e o importante de 



0224 

 

tudo isso, e importante que a comunidade saiba, que também tem coisas muito boas no município e 

problemas numa Prefeitura, no estado ou na União vai existir diariamente. Diz que se alguém tem a 

pretensão de um dia resolver todos os problemas, é inconsequente ou está faltando com a verdade, 

pois não tem como ser resolvido de um dia para o outro. Encerrando seu assunto diz estarem 

atingindo o objetivo final que é Capão do Cipó crescendo, em meio à crise Capão do Cipó está 

desenvolvendo, estão vindo melhorias, estão procurando pelo menos fazer a coisa certa. Diz isso da 

tranquilidade de saber que estamos no caminho correto, e com isso a serenidade para absorver 

críticas e saber que na vida pública, na vida política, as críticas sempre vão existir. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala sobre a belíssima festa 

junina organizado por professores, funcionários, CPM e diretores da escola Julio Biasi na sexta-feira. 

Diz que eles tinham certa preocupação, pois amanheceu chovendo, um tempo feio, mas foi uma bela 

festa, grande mesmo, terminou o cachorro-quente, o quentão, sinal que os pais participaram. Lançou 

o desafio para o ano que vem os pais participem da quadrilha junto com os filhos, como viu em Santo 

Ângelo. Parabeniza, mais uma vez, a diretora Cecília, professores, aluninhos, funcionários e aos pais 

que se fizeram presentes. Sobre a colocação dos colegas, sobre a feira, lhe preocupa, também, e 

hoje foi juntamente com o colega Ibanez lá, e realmente tem bastante lixo, não só em um lugar, como 

comentou com seu Meneghini, para ficar fácil de recolher. Cita que hoje de tarde esteve no gabinete 

conversando com seu Alcides, e no momento chegou o Pinheiro e questionaram eles do porque não 

contratar um caminhão, de Santiago, que trabalhe com isso e seja legalizado para juntar esse lixo, e 

eles já estão lidando com o contrato para trazer e fazer uma limpa ali na feira. Diz que a preocupação 

do Diego, não sabe nem o que pensar, pois o mesmo fala que fica preocupado, mas é um dos que 

não quer trabalhar na feira. Tiveram duas reuniões aqui, o seu Meneghini veio, o Ibanez estava e 

convidou todos os colegas, Diego, Margutti, Alacir, Rodolfo, Jaques, fez questão de escolherem os 

cargos que quisessem na comissão, para trabalhar, pois essa feira queria que a câmara fizesse parte. 

Diz isso, pois as outras, tirando a primeira, que foi a prefeitura que fez, muito pouco participação teve 

da câmara. Ano que vem diz fazer questão de trabalhar junto, pois é muito fácil vir aqui no microfone e 

dizer que a feira está suja, que estão largando lixo e que estão se preocupando, mas ninguém se 

atreve fazer parte da comissão e entrar nos lugares, junto com sua pessoa e cobrar e pedir. Pede que 

o colega Ibanez confirme que convidaram os colegas, e deixa em pé, mais uma vez o convite, e faz 

questão que os nove vereadores participem da comissão, pois essa feira quer que deixem de lado a 

política, igual fez no CTG e graças a Deus tem dado certo. Quer uma feira voltada para o nosso 

município, desde agora. Fala que não terão muitos recursos, mas irão atrás de patrocínio, sim, e seu 

interesse, claro que é divulgar o Capão do Cipó a nível estadual, regional e sabe lá o que, mas a 

principal causa sua é fazer uma feira que contente o nosso povo cipoense, pois são eles que plantam, 

produzem e pagam o salário de todo o pessoal da prefeitura e faz esse município girar, no braço. Diz 

que quem planta soja, trigo tem que ter um entretenimento. Diz que o que o colega Jaques colocou 

que lavam com metacil, diz não entender, pois se a prefeitura paga para lavar num local adequado, se 

queixam que estão gastando muito dinheiro, e se lavam dentro da prefeitura se queixam que estão 
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usando produto que não é para usar. Pede que se chegue a um denominador comum, pois desse jeito 

não dá. Quanto à crise, realmente existe, mas quer dar os parabéns ao seu Alcides Meneghini por ter 

contratado essa funcionária para a Secretaria de Saúde. Diz que era um pedido seu, de muito tempo, 

e por sua pessoa ela teria entrado junto com essa administração, pois é uma pessoa que faz falta ali. 

Diz ao colega Jaques que o mesmo sabe que esse cargo existe, era da Carine, e está orçado o ano 

todo o salário e não vai acrescentar algo a mais para a Saúde, pois está orçado até dois mil e 

dezesseis, e ela vai somar ali, pois o pessoal que se queixa da saúde, que falta isso e aquilo, a coisa 

vai andar agora. Diz que o próprio colega Jaques disse que a Gislaine estava em desvio de função, 

então agora vai para a função dela e essa funcionária vai desempenhar a função do cargo que ela 

assumiu. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza a direção do colégio, 

professores, CPM, pela bela festa que saiu no colégio, maravilhosa, tudo tranquilo. Pede a Secretaria 

de Obras, na estrada que passa no Lorico e sai lá no Elton, tem um lugar na curva, na cerca que vai 

ao Lorico, que está difícil, atolando e o transporte escolar passa todo dia ali, que dê uma olhada e 

bote um cascalho. Falar do parque da feira, até se envergonha, pois faz meses que vem falando e 

cada semana vai lixo. Até não sabe como estão fazendo corrida de moto e trazendo pessoal de fora 

do município. Diz que quando ia a Santiago, aqui por baixo, se envergonhava quando chegava com 

aquele lixão à esquerda. Era o cartão-postal do Capão do Cipó chegando a Santiago, diz, e até hoje 

acontece, mas aqui no nosso parque que foi comprado, a coisa mais linda que estava e virar naquilo 

lá. Diz que tem árvore, plástico, flor de cemitério, pneu, fogão velho, motor de geladeira. Pede que vão 

lá olhar se querem ver a realidade que está lá. Cita que fica até feio comentar aqui como está o 

parque, e não dá nem para dizer que é parque, ou que é o parque do lixão e não da feira. Diz que 

tinha até que ir para capa de jornal, pois aí criam vergonha e não colocam lixo no parque. Diz que a 

cinquenta ou cem metros tem uma nascente. Duvida que o Ministério Público deu licença para colocar 

lixo ali, e desafia a trazer o papel aqui, pois os ‘cara’ lá da Polícia Ambiental pediram e quer ver se vão 

ter. Quer ver esse papel, pois não é em qualquer lugar que se faz um lixão, hoje, tem que ter licença 

ambiental para fazer. Fica triste em ver isso, em um parque que vem tanta gente de fora e agora 

quanto trabalho irá dar para revolver aquilo de novo. Diz que é gasto para o município. Outra coisa 

que diz é que tem máquina daqui do município fora do galpão e tem três tratores ali. Acha que 

alugaram para a Valtra para colocar lá dentro. Irá fazer um pedido de informação, pois quer o 

empenho dos tratores novos, pois a nota só se faz depois do empenho e o empenho só se faz depois 

que vem emenda e a emenda está lá em Brasília. Diz que não tem cabimento isso que vem falar aqui, 

e depois não querem que o ‘cara’ critique, mas trazer três tratores novos e colocar na frente da 

prefeitura, com certeza semana que vem a firma vai vir buscar e levar embora, o que diz ser o mais 

justo a se fazer. Escutando a rádio Sepé diz que o governo do estado tinha que esse mês dar 

duzentos mil para o hospital de Santo Ângelo, e mandou seis mil, o que não dá para pagar a conta de 

luz. Diz isso para verem a dificuldade na Saúde, e eles vão lidar em emenda. Pede que trabalhem 

com os recursos do município e se engajem e procurem isso, mas cada dia vem mais gente para 

botar. Diz que vão ao posto para ver se conseguem um exame antes de setembro, mas inchando a 
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máquina estão e por isso que não sobra para investir no município. Quer que olhem para ver quantos 

funcionários tem na prefeitura, não é que seja contra, pois tem que ter funcionários, mas todo dia 

botando gente, amanhã ou depois não vai poder ter reposição para os funcionários. Sobre as 

associações, diz que foi deixado doze mil reais, mas são em torno de doze. Questiona o que uma 

associação faz com mil reais, e então não deixe esse dinheiro, pois é uma coisa sem fundamento. 

Quanto vereador fazer projeto, diz que não pode fazer que gaste dinheiro, e sem dinheiro não existe 

projeto. Diz que só podem fazer projeto-sugestão e o prefeito só faz se quer. 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 MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Partido, PMDB: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Sobre o parque da feira, diz ter 

comentado com seu Alcides e pediu para ele, até chamou o Cristian, se tinha algum funcionário da 

Secretaria de Planejamento para destinar para o parque feira para ficar lá das oito ao meio dia e da 

uma as cinco da tarde, para ir limpando a feira. Diz que vai vir um caminhão de Santiago e recolher 

todo o lixo, e deixar permanente este funcionário lá na feira para limpar todos os dias, como foi feito 

com a praça aqui, que hoje a praça está bonita. Diz que tem coisas que estão resolvendo, já podia ter 

resolvido, pediu, mas só que é muita coisa ali no gabinete, hoje é um entra e sai de problema, mas se 

esta lá é porque quis e tem que resolver. Sobre os projetos diz que tem cobrado do Erico e da 

administração aquele projeto que fez para fazer o convênio com a clínica SOS Vida, que vai sair sim, 

a Carine já esteve olhando em Santo Ângelo, só falta passar por esta Casa. Diz que já está em vigor, 

já estão fazendo a avaliação. Quanto os vereadores fazer projeto aqui, realmente não podem fazer 

projeto que gere despesa para o município, mas podem fazer projeto-sugestão, e que é muito a favor 

do projeto-sugestão, e se o prefeito não quer fazer, tudo bem ele não faz, mas o povo ali fora está 

vendo que estão aqui. Estará presente no sábado, no Clube Aliança, e vamos se preparando para dia 

primeiro de agosto grande jantar-baile em homenagem ao Dia dos Pais, no CTG General Gumercindo 

Saraiva, se Deus quiser, a Patronagem do CTG estará em um  grande grupo, no baile do Clube, 

representando nossa entidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Fala ao colega Alacir que pode participa da feira, 

pois pelo que conhece a vereadora Regina e cada um que conhece que passaram pela feira, como o 

vereador Miguel que participou da primeira feira, assina embaixo pela Regina, numa folha em branco 

e dá para a colega Regina assinar, pois se ela comprar um quilo de pregos, diz ao colega Alacir, 

vamos ter uma nota de um quilo de pregos e vão trazer todas as notas e trazer aqui na câmara. 

Confia na vereadora Regina e que nem seria convidado para participar se não confiasse, e que os 

colegas vão poder participar e fiscalizar juntos. Diz que é isto que acredita para Capão do Cipó, e 

acredita que o prefeito vai por os vereadores lá, e que vai sair pela realidade. Projeto-sugestão diz ser 

obrigação dos vereadores, e se não querem fazer, copiam e façam. Hoje pediram para o mesmo que 

falasse aqui quem é o responsável pelas placas de sinalização, para que levante as placas da RS 377 

até Capão do Cipó, que deve ter mais de dez no chão caídas. Fala que está aqui fazendo o pedido 

dessas pessoas. Pede ao secretário João Vargas, aquela estradas dos Palharini está das melhores, 
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mas a hora que descer com as máquinas que ponha umas conchas de terra na cabeceira da ponte, 

que com as fortes chuva levou. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder de Bancada, PP: Comenta que a escola Júlio Biasi começou as aulas e não tem 

banheiro, nem luz elétrica nas salas novas, sendo que o prefeito Froner deixou o alicerce pronto e já 

faz dois anos e sete meses e não tem luz e não tem banheiro para as crianças. Não sabe como o 

conselho escolar aprovou, pois não podia. Quanto à feira diz à colega Regina que não participou, pois 

a colega reclamou tanto, cobrou tanto da comissão, na época do Meneghini, a prestação de contas. 

Diz ter medo que faça isto com os mesmos de participar de uma comissão e cobrar tanto dos 

mesmos, como a senhora cobrou. Fala que fica sem jeito de participar da feira, pois era cobrada toda 

a semana a prestação de contas, e que fica com o pé atrás de participa da feira. Faz convite para o 

baile sábado, no Clube Aliança, depois tem o do CTG dia primeiro e depois dia trinta de agosto o baile 

da terceira idade. Já faz o convite para o pessoal participar, pois participam de vários bailes, e irão 

sábado ao baile do clube e domingo em Coronel Barros e nos próximos domingos na cidade de Bom 

Princípio e Eugênio de Castro, onde vão visitá-lo, e eles vem visitar-nos. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Boa noite 

aos vereadores e munícipes em especial a 87.9 que logo mais estará ouvindo. Parabeniza a direção, 

funcionários, CPM e a todos que participaram da festa julina da escola Júlio Biasi. Fala sobre as 

estradas e que há poucos dias tivemos duzentos e poucos milímetros de chuva, e é impossível que as 

estradas estejam boas do jeito que a população e vereadores gostariam que estivesse. Tem certeza 

que quando clarear o tempo as máquinas estarão  nas estradas, e vão estar recuperadas novamente, 

como há poucos dias atrás colocava  cem por hora em qualquer estrada do interior e não tinha 

problema antes da chuva. Fala que isso é verdade, pois aconteceu com o mesmo,  tanto Entre Rios, 

como Carovi e Passo do Tibúrcio. Dá uma ideia ao presidente, vendo o pessoal do Rincão dos 

Palharini  pedindo doações para a reforma da comunidade,  que faça uma Resolução de 

Mesa e todos os vereadores passam um valor para o prefeito  e ele compra os materiais  para fazer a 

reforma da Associação. Diz que críticas sempre vai ter mas vejo que as criticas estão diminuindo é 

coisas pequenas  se vão ver nosso governo  deve esta  muito bom não é tudo aquilo que estão 

falando bolsa família quero bater nesse ponto principal fala que foi secretario da assistência social 

ninguém tem direito de bloquear ou tirar bolsa família de ninguém esta aberto a sindicância os 

culpados terão que ser punidos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que a vereadora disse que não tem, mas 

agora vai ter uma vigilância sanitária, e a prefeitura lava carro aonde não pode, sendo que na lavagem 

até a Polícia Ambiental aparece ali exigindo um monte de coisa e porque do município não exige,  vão 

ter que fazer esta parte. Fala que vai cobra, pois a Cristina  veio para o  Meio Ambiente porque 

o  Garaialdi pediu para sair, e vamos ver se vai chamar outro do segundo  lugar. Fala à colega Regina 

que não vai trabalhar na feira  porque na feira passada trabalhou igual um burro em olaria e ninguém 

falou que o secretário estava trabalhando. Diz que obrigação era, mas nunca ninguém disse isso. Diz 

ter trabalhado duas noites sem dormir,  na última feira, porque sempre tinha que estar correndo. Fala 

ao colega Jairo que quem falou do Bolsa Família foi sua pessoa, na terça passada, e se o prefeito e o 
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vice mandaram o ‘cara’ e se abrir uma sindicância diz que  vai entrar contra a prefeitura com o ‘cara’, 

porque o ‘cara’ só faz o que é certo  lá dentro, e ele não conhece ninguém. Diz que  denunciam e 

cortam e não adianta colocar em funcionário coisa que não é o funcionário que fez, e  não vem “criar 

chifre em cabeça de cavalo” que não existe. Diz que cortaram cento e pouco e tinha quatrocentos e 

doze famílias ganhando, agora  só tem duzentas e doze, e o ‘cara’ não corta. Diz que o Geraldo foi 

um que foi à rádio e falou que assentado é contra ganhar Bolsa Família e casaco da prefeitura, e isso 

que ele é do PT. Diz  não querer saber e se tiver errado até do seu pai fala aqui e o ‘cara’ ganha 

salário da prefeitura e fala mal. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO 

DE BRUM, Líder de Partido, PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: CONVITE, da 

ACAMVALE, para Assembleia Geral Ordinária, de eleição dos novos membros da Diretoria Executiva 

e Conselho Fiscal, dia 14 de julho de 2015, às 10h00min, na Câmara de Vereadores de Jaguari. OF. 

048/2015, do Conselho Municipal de Assistência Social, convidando para VII Conferência Municipal 

de Assistência Social, dia 14 de julho de 2015, no CTG General Gumercindo Saraiva, das 08h00min 

às 16h00min. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 013/2015, dos vereadores do PP e do vereador do PT, ao 

prefeito municipal. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE 

LEI N° 027/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por 

tempo determinado, de 06 (seis) professores para atuar na Educação Infantil e dá outras 

providências”, sendo que o vereador Alacir Dessoe pede vistas, pois a colega Regina ligou para a 

secretária de Educação e a mesma virá aqui, juntamente com o Conselho Escolar, para esclarecer 

algumas dúvidas referentes ao projeto, às 15h00min da próxima terça-feira, dia 14 de julho de 2015. 

Após o senhor presidente coloca em votação o pedido de vistas, ficando aprovado por unanimidade. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 013/2015, dos vereadores do PP e do vereador do PT, ao prefeito 

municipal, aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra.  Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 14/07/2015, 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, 07 de julho de 2015. 

 

 


