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ATA N° 28 / 2015 (Ordinária) 

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto 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 27/2015, da Sessão Ordinária do dia 04/08/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor Presidente pede a 1ª Secretária que leia requerimento do presidente do Sindicato dos 

Municipários de Capão do Cipó, senhor Giovani Luiz Diedrich, solicitando espaço na Tribuna Livre 

para falar sobre a atual conjuntura econômica e a criação de cargos no município de Capão do Cipó. 

GIOVANI LUIZ DIEDRICH, Presidente do Sindicato dos Municipários de Capão do Cipó: 

Cumprimenta ao presidente, vereadores, demais presentes. Parabeniza o doutor Paulo, pois hoje dia 

onze de agosto é o Dia do Advogado. Fala que diante do cenário atual de crise no nosso país, no 

nosso estado e nosso município, como é conhecimento de todos, na condição de cidadão da 

comunidade de Capão do Cipó veio pedir espaço na Tribuna para falar um pouco sobre o projeto que 

tramita aqui na Casa, com relação à questão de um cargo CC na Secretaria de Saúde. Diz que 

recentemente a Casa aprovou projetos do Executivo concedendo algumas gratificações para alguns 

cargos na prefeitura, gerando um descontentamento grande por parte de alguns servidores, 

especificamente em dois cargos, que é do conhecimento de todos. Se manifesta dizendo que nessa 

questão o Sindicato já tomou as medidas cabíveis ao caso, fazendo representação junto ao 

Procurador Geral de Justiça para que analise a constitucionalidade das leis. Nesse caso, 

especificamente alerta aos vereadores que representam o povo nessa Casa, que eles também têm 

uma responsabilidade, embora o prefeito tenha esse poder discricionário de criar cargos, desde que 

aprovados pela Câmara de Vereadores, sabe-se que o município enfrenta dificuldades financeiras e 

não se justifica, diante desse cenário, a criação de mais um cargo, visto que na nossa farmácia, até 

poucos dias, havia apenas a farmacêutica concursada vinte horas e ela ganhou uma benesse de mais 

vinte horas e agora ela quer arrumar uma chefe para ela. Diz que, como cidadão, não vê isso 

necessário, e para si é mais uma questão de “cabide de emprego”. Diz não falar de pessoas, nada se 

refere a qualquer pessoa que seja, mas já estamos com a folha quase em quarenta e cinco por cento 

da nossa arrecadação. Sabe que o município estipulou um orçamento de quase dezoito milhões, esse 

ano, e esteve verificando a situação no site do Tesouro Nacional e na Secretaria da Fazenda do 

Estado e a previsão de repasses até dezembro, não chega a treze milhões. Torce que venham as 

verbas empenhadas, que o governo federal mande, mas a situação nossa não é boa. Diz que os 

vereadores da situação e da oposição são sabedores que a situação não é boa. Pede como cidadão, 

que os vereadores analisem com coerência essa questão de criar mais cargos em nosso município, 

considerando que há poucos dias foi feita uma reunião, onde a professora Cecília estava presente, 
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sobre o Fundo de Previdência dos Servidores, onde o município fez o orçamento para fazer o cálculo 

atuarial e contratar uma assessoria, no valor de cinco mil reais, e eles acharam muito caro, e não 

teriam dinheiro para fazer. Diz que essa informação quem lhe deu, ontem, foi o Giuliano Estivalett. 

Diante desse cenário gostaria que os vereadores analisassem com bastante critério essa questão de 

cargos e que votassem contra. Diz não se tratar de A, B ou C, ou quem quer que seja, mas não há 

necessidade de se criar outro cargo na Saúde, considerando que lá temos o chefe, o chefe do 

administrativo, o diretor geral, a secretária. Frisa que tem o chefe do chefe, do chefe, do chefe, do 

chefe, e a realidade é essa. Cita que algum tempo atrás trabalhava lá a secretária Regina e a Carine 

era o segundo escalão, tinham duas pessoas lá e hoje tem quatro e querem botar mais uma, o que 

não justifica. Diz que temos prioridades e primeiro o interesse do cidadão, que quer remédio, consulta 

e atendimento, e a questão de política se resolve o ano que vem. Fala que depois que criar um cargo 

não tem volta e tem que sobrar dinheiro para o interesse da comunidade, também. Acha que o 

interesse público é indisponível e vem primeiro que o interesse de qualquer partido. Deixa essa 

mensagem, agradece a oportunidade e pede que os vereadores analisem com carinho e votem pela 

rejeição do projeto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor presidente pergunta aos 

vereadores se querem fazer algum questionamento ao senhor Giovani, sendo que nenhum deles quis. 

Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador fica com seis minutos, um cedido 

pela vereadora Marilene Margutti. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e 

ouvintes da 87.9. Diz começar saudando os colorados do município. Diz em abril foi pedido 

informação sobre um carro e um caminhão, dia cinco de maio, para que o Poder Executivo forneça 

cópia da planilha do caminhão IVT 4534, desde julho de 2014 até a data da resposta, e para sua 

surpresa, hoje diz não saber por orientação de quem, mas assinado pelo vice- prefeito em exercício 

chegou uma planilha, que para o mesmo é uma espécie de deboche, pois não consegue identificar 

nada, só uns borrões. O vereador Jaques Garcia faz um aparte: Diz que era para vir uma planilha 

cada mês. O vereador torna a palavra: Fala que se são é para o secretário organizar e mandar isso, 

então que não mande e arque com as consequências porque esta Casa não vai servir para chacota 

ou motivos de brincadeira ou de qualquer outra coisa. Diz tramitar na Casa dois projetos, um o que o 

presidente do sindicato colocou e aqui vieram pessoas que os informaram equivocadamente, mas que 

agora clareou. Diz que tiveram na presença do secretário Erico onde os mesmos disseram para por 

data de validade daqui até tal dia, foi uma das exigências que fizeram desse CC, que como foi 

explicado era para ser com uma verba que vinha para ser empregado na farmácia, sendo uma parte 

para modernização que foi dito para os mesmos nesta Casa e para pagamento de funcionário, era só 

para esse fim. Depois que as coisas clarearam, fala que deu no que deu de o presidente do sindicato 

aqui explicando. Outro projeto diz que não vai botar a votação e irá arcar com as consequências, e diz 

na frente da professora, que é a contratação dos professores, pois foi aprovado três e foi retirado um 

projeto de seis e depois entrou um projeto de dois. Faz uma conta por cima, onde um litro de diesel 

custa em torno de dois e cinquenta, e se contratar essas duas professoras que estão pedindo aqui, 
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tendo uma que está lá na Secretaria de Educação, que é responsável pela creche, que não vai 

começar a creche, que pode muito bem voltar para sala de aula. Fala que só isso até o final do ano dá 

uma economia de quinze mil reais. Pede que façam as contas quantos litros de diesel dá, que seja 

quinhentos ou seiscentos, dá para comprar cinco mil litros de diesel. Cita que dá para chamar essa 

pessoa que está na secretaria, assume a turma de educação infantil e chama no concurso a outra 

vaga. Diz querer conversar de novo com a secretária para esclarecer, pois se vão economizar, então 

vamos economizar em tudo, e se vão cortar, vamos cortar em tudo se vão fazer, vamos fazer em 

tudo. Ressalta ser o pensamento dessa Casa, dos vereadores que compõem a Mesa, e que os 

mesmos conversaram na parte da tarde, mas não deixa de colocar a possibilidade da secretária 

amanhã ou depois de amanhã conversar com os mesmos e apresentar as justificativas. Frisa que não 

colocará o projeto em votação, até por ter sido dado parecer hoje de manhã. Agradece e devolve a 

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

MARGUTTI (PP): A vereadora ficou quatro minutos, pois cedeu um minuto ao vereador José 

Rodolfo de Brum. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que o 

que o colega Rodolfo falou é verdadeiro. Ouvindo o presidente do sindicato também é uma 

preocupação que deixou hoje, e que não estava terça passada, não se fez presente, mas ouvindo 

atentamente o que foi falado diz que tem que ter cautela antes de fazerem a votação. Agora 

preocupação maior como o que leu, recém hoje que foi ler o Expresso de Capão do Cipó da semana 

passada, onde a administração fez mais um leilão público para a venda de vários equipamentos e 

maquinários velhos, onde nem todos podem estar velhos, mas que ainda tem coisa que trabalha, 

como os tratores que reclamam que o deputado do PP não manda mais emenda. Fala que três 

tratores que o Deputado Luiz Carlos Heinze mandou venderam os três. Questiona para que buscar 

emenda, e querem ajudar o nosso município. Acha que a administração tem que pensar antes de 

fazer as coisas, amanhã ou depois estão comprando novos maquinários, financiados, e vão deixar a 

herança para quem, para o futuro prefeito e aí talvez o próximo prefeito faça pouca coisa não por não 

ter competência, só que vai ficar com a dívida. Quer saber aonde vão usar o dinheiro de tudo que foi 

vendido, resultando em duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais. Fala que o dinheiro será 

usado na conclusão da ponte do Passo do Cardinal e da nova escola Julio Biasi, que votaram aqui 

ano passado em contrapartida uns cento e oitenta e sete ou um cento e oitenta e oito mil para isso. 

Quer saber do dinheiro que foi votado no ano passado onde foi aplicado. Então se está faltando vão 

ter que vender o maquinário. É como já falou aqui, é desvestindo um santo para vestir o outro, e até 

gostaria que algum dos colegas da situação falassem sobre isso daí, pois a sua preocupação, a 

preocupação dos cipoenses é que estão vendendo o maquinário e nem todos sucateados, tem trator 

ali que tem boas condições de trabalhar e estão vendendo e amanhã ou depois vão usar o dinheiro 

não para comprar novos equipamentos, mas sim para botar em outras coisas que já foi votado, como 

ano passado os cento e oitenta e oito mil de contrapartida. Então é essa a preocupação de todos da 

sua bancada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI (PMDB): O vereador fica com seis minutos, um cedido pela vereadora Regina 

Weidmann. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz sempre quando 
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usa a tribuna e escuta alguma fala, ter uma preocupação da forma que as coisas são colocadas, por 

que existem maneiras de se colocar ideias, e as pessoas muitas vezes vão entender de forma 

diferente. Como exemplo, quando se falou de maquinário vendido, diz que isso é uma forma que a 

Administração pública está tendo de administrar. Fala que se em anos anteriores tivemos maquinário 

sucateado, tivemos máquina que para o conserto sairia um valor elevado. Questiona que mal há em 

pegar e colocar para venda. Diz querer que a comunidade entenda que não está sendo colocada a 

venda para arrecadar dinheiro para o município, está sendo colocada a venda porque foi comprado 

maquinário novo, e se esses maquinários ficarem no Município vão acabar dando mais despesas, e é 

a forma que administração está vendo de levar. Concorda com isso e se tiver na prefeitura cinquenta 

carros os cinquenta vão ser ocupados, e daqui a pouco faz o serviço com dez ou com quinze, então 

esse é o pensamento que a administração está tendo, não é vender para arrecadar. Diz que isso a 

pessoa que falou é de maneira equivocada e diz não ser por esse lado e quer que a comunidade 

entenda, pois tem uma preocupação com quem está ouvindo a sessão da câmara e vai entender de 

forma equivocada e o município como estão vendo, as coisas estão acontecendo. Ressalta que a 

obra da escola era um problema que iniciou lá no governo passado, que era questão de debate aqui e 

ela foi entregue, está pronta, a escola nova está andando e daqui uns dias a ponte e assim por diante. 

Nessa situação de crise a administração está tendo habilidade de trabalhar com a crise, e pede que 

façam uma comparação do município do Capão do Cipó com os da região e converse com a região, 

pois quando se fala em captação de recursos, quando se fala em projeto, obras. Diz ser lógico ter que 

aceitar que faz parte da democracia, a oposição tem obrigação e que também quando era oposição 

vinha para a sessão e tinha que falar e hoje é o que está acontecendo. Diz que parece que o 

município não está andando bem, mas é totalmente o contrário. Pede, de novo, que a população 

preste atenção e compare o município com os da região. Outra coisa é a água da Funasa que tanto é 

questionada, onde teve um pessoal fazendo uma auditoria e disse que é a melhor obra do Rio Grande 

do Sul, inclusive eles disseram que vão marcar uma audiência, pois o Prefeito disse que para ele não 

adianta eles dizer, tem que vir aqui e dizer para a população. Diz não lembrar que dia é, se é vinte e 

dois ou vinte e três que vai vir o pessoal da Funasa para fazer uma audiência pública, e diz ter a 

consciência tranquila que o Município está caminhando a passos largos para desenvolver. Fala que 

problemas sempre vai ter e se algum dia não teve problema em alguma administração, diz que 

cobrem isso. Quanto a cargo esse projeto diz estar entendendo que ele vai ser pago com dinheiro que 

vem, e no momento que não vir se corta, e se resolve o problema. Fala que não por que se cria um 

cargo que vai ter que manter esse cargo, não precisa estar preenchido pode estar vago. Diz não ver 

preocupação com isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora ficou quatro minutos, pois cedeu um minuto ao 

vereador Miguelangelo Serafini. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. 

Diz continuar o que estava falando na terça passada, pois terminou a luz e faz agradecimento as 

pessoas que tiveram no CTG, no dia dos pais. Agradece a Andréia que fez a torta maravilhosa, e diz 

que o CTG comprou os ingredientes e ela só cobrou a parte dela fazer. Agradece a Miriam que fez os 

belíssimos enfeites nas mesas. Cita que ela trabalha com artesanato, Miriam Artesanatos, decoração 
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para casamento, quinze anos e quem quiser fazer encomenda pode ligar para 84213904. Ressalta 

que a patronagem agradece a todos. Em nome do doutor Paulo parabeniza todos os advogados do 

Município e região. A respeito dos cargos que estão falando diz se preocupar bastante, pois com a 

crise que o país e Estado estão enfrentando, e que está refletindo nos municípios. Na Secretaria de 

Saúde diz saber que o serviço aumentou bastante, a Cristiane falou que ela toca tudo e se ela não 

está as coisas param, os medicamentos para o estado ela que faz, os resultados de exame chegam 

para ela. Diz saber que o serviço aumentou, mas a equipe de toda secretaria é grande, e tudo vai de 

conversar, sentar com a Carine que é a secretária, as técnicas todas e dá para conversar. A respeito 

dos leilões diz não entender de maquinário, mas diz não acreditar que sua administração vá colocar 

em leilão um maquinário que esteja em condição de uso. E o que foi passado não é do prefeito 

Meneghini nem do vice Anselmo, é dos funcionários que passam isso, eles que trabalham dia a dia 

nos maquinários e pediram esse leilão. Diz que é o que tem para dizer para o povo do Capão do Cipó, 

e que não acredita que um agricultor que trabalha com maquinário vá leiloar um maquinário que 

esteja em condições de uso. Diz que vai sentar com seu Alcides e o pessoal da secretaria, mas que 

não é bem assim como estão dizendo. Como diz o colega Miguel a coisa está andando, pode ser 

devagar, mas as obras estão saindo, a parte financeira da prefeitura está em dia, a contrapartida da 

prefeitura para as obras está sendo paga. Diz estar sentindo o repasse do Estado que não está vindo 

e repasse da União, mas enquanto isso a prefeitura está fazendo o papel dela, em dia com o salário 

dos funcionários, e o pessoal que vende para prefeitura, que a mesma sabe, por enquanto está tudo 

em dia, e vão ver daqui para frente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. 

Parabeniza o doutor Paulo, pelo dia do advogado, figura importante no nosso país. Parece-lhe que 

hoje é o dia do estudante, como ouviu em uma notícia. Sobre o leilão diz que o Massey 2009, saiu por 

quarenta e cinco mil, sendo que a gabine custou treze mil e oitocentos reais com ar condicionado, que 

foi colocado, ou seja, saiu por trinta e quatro mil a venda, ano 2009. Diz que ele não era inservível 

para o município como dizem e, simplesmente não tinham dinheiro para arrumar. Fala que é uma 

vergonha, pois o do “Tatu” é mais velho, o TS 110, dois ou três anos mais velho e está lá trabalhando. 

Diz ao colega Miguel que o mesmo falou do que têm falado, mas tem que falar, e o colega quer falar, 

mas não quer ouvir. Cita que a patrolinha custou setenta e cinco mil para arrumar e foi vendida por 

sessenta. Questiona se acham justo isso aí, com a patrolinha que juntou terra para fazer a cidade de 

Santiago. Quer que lhe provem o contrário se não é setenta e poucos anos, e agora vender um trator 

dois mil e nove da Agricultura e comprar três “gafanhotos”, que estão lá esperando para as emendas 

ser liberadas. Fala que o Tribunal de Contas disse que não poderiam fazer leilão, pregão eletrônico, 

sem a emenda estar liberada, disse para sua pessoa, o Jaques e o Rodolfo, sentados ali, sendo que a 

verba não foi liberada. Sobre criação de cargos e professores, o que ele sugeriu foi chamar do 

concurso público que está em andamento. Diz que o mesmo lhes disse ali sentado onde está o 

Ibanez, com o professor Rodolfo e o Jaques junto, e que contrato emergencial é por seis meses 

quando a professora está em licença maternidade e ainda chamar da fila do concurso público, se 

chamar fora, que não tenha, tem que fazer processo seletivo. Ressalta que ele foi bem claro. Diz que 
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a contrapartida da ponte e do colégio votaram meses atrás, e quando foi feita audiência pública o 

Pinheiro disse aqui que estava tudo tranquilo as contrapartida e agora vem vender os tratores para 

contrapartida. Questiona onde é que estamos e será que tiram os vereadores por bobos. Diz estar 

falando o que o Pinheiro falou aquele dia, que estava tudo em dia, tudo tranquilo, só vir as verbas, na 

audiência pública, e agora vendem os tratores. Sobre o Conselho do Meio Ambiente, diz que o Erico 

lhes disse que tiraram o pessoal por que queriam multar fulano e cicrano. Diz que agora que trocaram 

podem ir à ponte do Inhacapetum tirar areia com o caminhão da prefeitura. Pergunta se será que é 

por isso que trocaram o meio ambiente. Irá pedir cópia da nota das areias que foi puxado do 

Inhacapetum, pois quando sua pessoa foi fazer um açude, quando foi secretário, denunciaram, sendo 

que nem chegou perto do rio. Pagou multa e quer ver quem vai pagar agora o caminhão do PAC 2 

puxando areia de dentro do Inhacapetum. Diz que o caminhão passou lá para o Rincão os Vargas, e o 

secretário não sabia para quem era a areia, o motorista não sabia para quem era, o vice-prefeito não 

sabia e nem o prefeito não sabia. Questiona se é isso administrar Capão do Cipó e que comprem no 

“Tigre” areia e contribui com o comércio do município. Sobre criação de cargo, fala que o cargo foi 

questionado o projeto vir por seis meses, mais seis meses, agora foi criado o cargo indefinitamente, 

para sempre, e cargo criado para sempre, ele fica para sempre e fica a critério da administração 

colocar ou não. Diz que são coisas que fica olhando, a exemplo do colégio Julio Biasi, dois anos e oito 

meses para entregar, pois foi entregue hoje. Quer saber se tudo vai levar esse tempo. Diz que as 

salas de aula estavam faltando desde o tempo do Rafael, cobrando sala e recém foi entregue e 

depois não querem que falem aqui. Cita que tem os que querem falar e não querem ouvir e essa é a 

realidade e não adianta distorcer os fatos aqui. Quer saber o que vão leiloar daqui uns dias, a Volvo e 

o Mercedinha, pois o resto é financiado e daqui uns dias vão começar pagar o financiamento. Diz que 

o carregador não dá para pagar a prestação. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e 

ouvintes da 87.9. Parabeniza o doutor Paulo pelo seu dia. Parabeniza os pais pelo seu dia, dia 9, e 

como não teve sessão por motivo de faltar luz não pode falar, e em nome do seu pai parabeniza os 

pais que moram aqui e na região, um abraço no coração. Fala que os discursos estão bastante fortes 

e ouvindo os discursos de alguns vereadores da situação e vê como as coisas são bem diferentes 

como era no tempo passado. Fala que eles dizem que estão boas as coisas, mas para quem mora no 

município no dia a dia, onde pagamos nossos impostos certinhos, como IPTU e ITR, não está bom e 

está uma vergonha. Cita que andando nos assentamentos as estradas do jeito que estão, e quantos 

dias de tempo bom tivemos e as patrolas paradas no pátio da prefeitura, a do PAC, a nova e a volvo 

paradas. Diz que com certeza isso não está bom para nós, está bom para quem mora em Santiago e 

vem aqui só buscar nosso dinheiro e vai embora. Comenta sobre o que aconteceu hoje, onde seguiu 

o caminhão do PAC 2 e o motorista era o filho do secretário João Vargas e daqui do município ele foi 

até Areias, passando quem vai ao Rincão dos Vargas, na Fazenda Santa Clara, com caminhão 

carregado de areia. Diz que seguiu ele até o momento em que pode ‘atacar’, pois estava perseguindo 

ele, e ele viu que o estava perseguindo, retornou e deixou na associação de Areias. Ligou para o 

prefeito e o mesmo lhe disse não saber de nada. Ligou para o vice-prefeito, pior ainda, sendo que ele 
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diz que sabe tudo e na verdade não sabe nada. Fala que se uma pessoa precisa de terra, não tem e 

tem que pagar quarenta e cinco reais, assim como uma carga de pedras para mangueira ou fossa, 

não tem. Pergunta se é esse governo que vai ajudar os pobres no Capão do Cipó. Diz achar que não. 

Sobre os leilões, diz que passou seu Serafim, o seu prefeito Froner e está seu Alcides Meneghini e o 

único que fez quatro leilões em três anos. Questiona se será que estão boas as coisas, ou só os que 

moram em Santiago e vem aqui buscar nosso dinheiro acham que está bem. Pede que venham morar 

aqui e conhecer nossa realidade. Diz que o vice-prefeito, quando ligou para ele e o cobrou das cargas 

de areia o mesmo lhe disse que não era o prefeito, que não estava exercício, mas como para assinar 

os ofícios das planilhas ele assinou. Diz que se estão achando que os vereadores são bobos estão 

muito mal enganados, pois botam na mala, levam de volta e vêm devolver aqui. Diz que não são 

trouxas. Fala que o que está vendo e analisando é que não tem mais remédio no Posto de Saúde, 

não temos exames, pois a crise chegou aqui e estão contratando gente e criando cargos. Fala que 

para isso tem dinheiro. Diz ao povo trabalhador do assentamento e demais locais que esse governo 

que dizia que ia ajudar a comunidade e as empresas do município, está aí, diz ao amigo ‘Tigre’, estão 

tirando areia aqui do Inhacapetum e ele um novo empresário no município. Questiona se é esse 

governo que iria valorizar as pessoas do município, acha que não, e que é bem ao contrário. Diz ao 

colega Miguel, já que o mesmo trabalha na área ambiental, como tem uma Portaria, quer a cópia da 

autorização para retirada da areia do Passo do Inhacapetum e a planilha do caminhão do PAC 2, pois 

tirou foto onde colocou cento e dez quilômetros no seu Fiesta, no asfalto da 377, para alcançar o 

caminhão carregado. Garante que tem quatorze metros de areia em cima do caminhão, a cento e dez 

quilômetros por hora para alcançar o caminhão. Diz que se tem alguma coisa errada, ou se querem 

fazer alguma coisa errada, não venham fazer no nosso município, pois a mentira tem as pernas 

curtas. Estão cobrando, pois a realidade é bem diferente o que se vê no dia a dia, pois não temos 

exames no Posto de Saúde e estão querendo fazer só outros tipos de serviço no município e o que é 

a bem da comunidade não estão fazendo. Pede ao vice-prefeito, prefeito e equipe da administração 

que vão fazer alguma coisa para o povo e parem de vender o que é nosso, que é nosso dinheiro. 

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

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

Paulo pelo dia do advogado, e diz que o mesmo tem sido imparcial nessa Casa, e quem citou isso 

não cometeu injustiça, pois o que precisou, até hoje, conseguiu com o mesmo. Deixa um abraço a 

dois colegas dele, um é o Felipe e outro o Télvio, que passaram por essa Casa, duas pessoas que 

quando precisou foram pessoas que o auxiliaram muito. Deseja que doutor Paulo continue aqui 

fazendo um belo trabalho. Ouvindo atentamente os nobres colegas, diz que há tempos vem dizendo 

dos problemas que atravessa o país, o estado e os municípios, e, muitas vezes, tem certas decisões, 

como citou o presidente Rodolfo, que têm que ser tomadas, mas têm que ser tomadas atitudes 

corajosas e, às vezes, falta coragem, sempre disse isso. Diz que graças a Deus, quando pega esse 

microfone, não tem vergonha de nada, pois as atitudes que teve continua tendo a mesma coisa, 

nunca mudou, e o que acha que está certo, irá dizer que está certo e o que está errado nunca 

concordou nessa Casa. Diz ao presidente Giovani que foi uns cargos criados aqui que tem a 
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consciência tranquila que para fazer privilégio, não fez e não votou a favor e não vota, pois não 

concorda mesmo. Acha que muitas vezes, e diz ao colega Diego que se lembra do Froner, que os 

CIEE ganhavam seiscentos reais e ficaram por mais de três meses ganhando trezentos reais para 

pagar os estudos. Não lembra quantos meses foi, mas foi trezentos e trinta reais. Diz isso para verem 

a dificuldade que um governo atravessa sentando numa cadeira de prefeito, mas muitas vezes tem 

que se “cortar na carne”, e certas atitudes fracas não resolve o problema. Acha que o Sartori tem para 

quem pedir ajuda, pois o Temer é vice-presidente da República e o Meneghini é do partido dele e dá 

bem para negociar, pois se não dá para negociar com companheiro vai com quem, com a oposição, 

com a ‘madrinha’ ou com o Aécio. Diz que terão que bater na porta do Aécio, que agora não tem porta 

para bater. Fala que alguma coisa tem que ser feita e a situação é delicada. Sobre os leilões, só diz 

uma coisa, que inclusive os vereadores concordaram em comprar uma frota de máquinas novas e 

venderam as velhas. Não acredita uma coisa, e a colega Regina falou muito bem aqui, por que o 

Meneghini é um agricultor e não pode que ele não entenda o que é uma máquina e, certamente, 

acredita até que lhe provem o contrário, que ele tomou a atitude correta. Diz que o agricultor deve ter 

a mínima noção que uma máquina é útil ou não tem mais utilidade para ser consertada. Diz ser o 

mínimo que espera e a comunidade cipoense, também, de um gestor é que ele tenha acertado nas 

decisões dele. Torce que ele não esteja errado na decisão que ele tomou, pois ele tomou a decisão 

que não valia a pena consertar, pois tem máquinas que às vezes não vale a pena, como já viu um 

parque de máquinas cheio de cacos que não valia a pena consertar, assim como outras que vale. Diz 

que ele é agricultor e nessa área acredita que ele tenha acertado, até que lhe provem o contrário. Cita 

que o dia que provarem o contrário, que ele não acertou, será o primeiro nessa Casa a dizer que a 

atitude foi errada, impensada e fez dano ao patrimônio público, enquanto isso concorda com a atitude 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Começa homenageando 

os pais, atrasado que foi domingo, a todos os pais, e homenagear o dia do estudante e também o dia 

do advogado. Em nome do doutor Paulo e de todos os advogados que já passaram por esta Casa. 

Diz que também estão felizes vendo o trabalho que foi realizado pelo Executivo na busca de um 

tabelionato para o nosso município, e foi autorizado e até o final do ano certamente nós teremos um 

tabelionato aqui no município de Capão do Cipó. Quer também, em nome do Nelson presidente do 

bairro Santo Antonio, convidar toda comunidade do bairro e todos nossos vizinhos e mais alguém que 

queira participar, que procure o Nelson presidente e o vice e a diretoria do bairro Santo Antonio que 

queira participar domingo em comemoração ao dia do vizinho, que os procure para fazer aquela 

confraternização que sempre foi feita ali no bairro por todos os vizinhos do município. Temos também 

aqui destinados para dia 19 de agosto a Consulta Popular, e que ainda estão aguardando o Estado 

remeter as cédulas dos Coredes, onde tem a data delimitada e os cartazes convidando o povo. Torce 

que saia a Consulta Popular quarta-feira dia 19, porque nossa parte devemos fazer, e se vai vir o 

recurso ou não é muito mais valioso, garantido é tu chegar e dizer que tem alguma coisa para receber 

do que tu não ter feito ou não ter exercido tua função de busca de recursos para o nosso município, e 

isso vão fazer. Também aqui lhe passou o vice-prefeito, através do Departamento de Cultura 
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Desporto e Turismo desse município, que a rodada do campeonato de futsal de veteranos será 

amanhã a partir das 19 horas no ginásio municipal. Assim parabeniza também todas as equipes de 

futsal do campeonato livre que passaram, e já estão na semifinal para disputar as finais do nosso 

campeonato de futsal. Dois anos e oito meses se colocou aqui daquela empresa que não terminava 

aquele trabalho da obra da Escola Julio Biasi, mas pergunta por quem foi contratada essa empresa 

que não queria terminar o serviço, uma empresa sem vergonha que todos sabem que o governo 

Meneghini conseguiu desconstituir essa empresa de trabalho e contratou outra que em quinze dias 

terminou a obra. De onde veio essa contratação e que governo foi, já falou nessa tribuna e vai repetir 

que não foi no seu, e outra coisa esse ‘cara’ teve a petulância de chegar para o Meneghini, dentro do 

gabinete, e dizer que com ele não dá para negociar, e a obra estava quase toda paga e ele queria que 

desse mais dinheiro em cima para poder terminar a obra, e foi aí que não deu resultado e o ‘cara’ não 

terminou a obra, foi embora e não concluiu mesmo. Fala que estão concluindo com a outra, e se ele 

queria falcatrua, e o seu governo até que prove ao contrário isso ele não fez e não faria, sendo que 

ele disse que no outro era muito mais fácil de fazer as obras do município. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza ao jurídico, pois hoje é o Dia do Advogado. 

Como semana passada não deu para sair a sessão, faz pedido do Lori, ele trabalha para o Juca 

Picolli, e que a Secretaria de Obras faça um bueiro, pois tem o transporte escolar que é o Juliano que 

faz todo dia, e é na segunda curva lá em cima e vem a água de cima da lavoura e corta a estrada, e 

pede umas cargas de pedra na estrada. Fala que é simples e bueiro tem ali é só pegar a retro e 

questão de meio dia resolve o problema. Deixa uma pergunta no ar, pois a sessão tem dias que é 

calma, outros dias “pega fogo”, e acha bom quando “pega fogo”, e tem muitos que gostam disso. Não 

está criticando nem falando mal de ninguém, só queria saber por que a administração, hoje, não tem 

nenhum vereador como líder de governo, que defenda, era o Ibanez e ele assinou um papel que não 

quis mais. Diz que ou não tem nada para defender, ou não tem nenhum vereador que defenda a 

administração, e essa é a pergunta que deixa no ar. Fala que as estradas do assentamento são uma 

vergonha total, e até o pessoal lhe pediu para perguntar ao prefeito e ao vice se eles não estão com 

vergonha dessas estradas. Questiona se não tem secretário, ou patrola e caminhão, pois as estradas 

do assentamento estão praticamente toda encascalhada, é só patrolar, e com quatro patrolas em dois 

dias faz todas e dá para dar dois “tombos” para ficar melhor. Diz que tem coisas que são simples de 

se fazer e não fazem por que não querem. Diz que chamou um companheiro seu de “mala”, e pede 

desculpas a ele na tribuna, pois ele virou um caminhão, o Aldonei, ao qual pede desculpa, reconhece 

quando erra, mas tinha era que ter dito que “mala” foi quem mandou ele fazer aquilo, era um CC e 

não poderia ter dirigido o caminhão, e foi infeliz e virou. Lembra de ter dito na tribuna que o caminhão 

iria custar cinquenta mil para arrumar, e o prefeito foi e disse que arrumaram por seiscentos reais, só 

que o caminhão fundiu o motor, pois ficou virado e eles andaram uns dias e não presta mais, o 1620. 

Diz que o coitado foi tão infeliz, e ainda disse que “mala” foi quem mandou ele pegar esse caminhão e 

por isso pede desculpas a ele, só que ele como CC deveria não ter ido. Diz que tem um CC, 

coordenador de obras, “sentado no banco”, primeira vez na vida que vê isso, por que é do PT e é 
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colono. Diz que esse é o problema que está “sentado no banco” e teve um problema com o secretário 

e até hoje não trabalhou, faz dias que está parado. Fala que o pedido de informação que pediram tem 

que rasgar e botar fora, pois acham que são bobos ou estão mentindo. Quer saber por que o Cristian 

está mentindo, pois é da Secretaria do Planejamento isso, e cada mês tem que ter a planilha e no 

mínimo teria que ter um ano de planilha, pois o pedido foi de julho do ano passado e veio só desse 

mês. Ressalta que tem que pegar e rasgar ou ele está escondendo alguma coisa. Diz não se 

preocupar, pois sempre falou e fala e não tem medo. Diz que a administração do Anselmo e do 

Meneghini está ruim, pois é um secretário que faz tudo, o Cristian. Diz que quem tem que fazer na 

Secretaria de Obras é o secretário de Obras, que não faz nada, e a coisa que mexer com dinheiro é 

com o Cristian, assim como água é com o Cristian, asfalto é com o Cristian, escola é com o Cristian, é 

tudo com o Cristian, e coisa que mexe com dinheiro. Diz que lhe provem o contrário e quem é a favor 

ou contra isso aqui. Diz que então mande todos os secretários embora e fique só com ele e pronto e 

não tem o que fazer. Cita que os outros secretários não “apitam” nada, é ele e pronto e mexeu com 

dinheiro é com ele, o homem dos projetos. Diz que a ponte está saindo por que o deputado Pimenta, 

que é do PT, disse que ia fazer a ponte em homenagem ao finado Odir Fernandes, que foi vereador 

nessa Casa, pois está uma polêmica para por o nome dele lá e vão ver o que vai dar na frente. 

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 ALACIR DESSOE, Líder 

de Bancada, PP: Convida toda a comunidade e grupos da terceira idade para baile do grupo 

Conquistando Amigos, dia trinta de agosto no ginásio do colégio Julio Biasi, com conjunto de Campina 

das Missões. Sobre o leilão diz que o prefeito Meneghini, sentado aqui, falou que queria vender a 

volvo e todos foram contra, e disse que precisava fazer caixa, pois a prefeitura não tinha dinheiro. 

Frisa que venderam porque não tinha dinheiro e não porque estava estragada. Diz que recebeu o 

Ford lá do assentamento e arrumou quando foi secretário e não venham com história que não serve 

mais. Fala que o trator do mesmo é setenta e oito e é só ir lá e dar arranque que funciona e não tem 

uma pessoa do Capão do Cipó que não aprendeu trabalhar nele, até o Fabiano pegou esses dias. Diz 

que isto é falta de dinheiro e por isso que foi a leilão e no final do ano vem mais leilão, esperem para 

ver se continuar assim. Diz que o prefeito queria vender a volvo, mas de tanto os mesmos insistir 

venderam logo vem de novo. Sobre a licitação quem é que cabe fiscalizar quando ganha uma obra no 

município, e foi o Froner que licitou, mas foi o prefeito que pegou. Fala que então o Sartori não tem 

serventia porque está tocando as obras do Tarso, e então não vai tocar mais, vai parar tudo, aliás 

parou tudo. Fala que assume a secretaria tem que assumir independente quem estava assumindo 

tem que tocar, e se não está tocando agora não sabe quem estava buscando areia. Fala que pagou 

multa e vão pagar também. Fala que venderam as máquinas porque não tinha dinheiro e se tivesse 

dinheiro não tinha parado a ponte e o colégio, sendo que o colégio ficou duzentos mil empenhados, 

dinheiro na conta da prefeitura e foi terminado depois de dois anos e oito meses o colégio e 

precisando de duas salas há meses e as crianças sem condições. Ressalta que só arrumaram porque 

foi lá com o vereador Jaques e deram uma ‘apertadinha’, se não até hoje estava uma anarquia. Cita 

que é uma vergonha nosso município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE 
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LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Ressalta que não sabia da polêmica, e em nome 

da sua da bancada do PDT o que precisar para esta ponte ter o nome do finado Odir vai ter, porque 

foi um compromisso e se alguém não ajudou e não fez nada para que saísse esta ponte e quer 

trancar, acredita que isto não aconteça. Coloca para o colega Giovani que deve procurar a secretária 

da Saúde e verificar com ela tudo o que explicou e diz que o mesmo leu e este recurso do estado é 

destinado a recursos humanos, e se não aplicar este projeto, que não é criação de CC, e até pede ao 

presidente que mande ao Executivo pedindo que retifique e que coloque no projeto dizendo que no 

momento que terminar este recurso extingue o cargo. Fala que se não passar este projeto hoje, 

amanhã ou ser votado semana que vem, este recuso vai voltar e aí vamos ter que explicar para a 

população um dinheiro que veio especial para isso e infelizmente alguém vai ser culpado. Fala que o 

mesmo não, porque votaria hoje este projeto, mas quer esta retificação do projeto, dizendo que no 

momento que não tiver mais este recurso extingue o cargo.  Diz estarem muito contentes e unidos, 

partidos e Executivo, e agora podem dizer que vai começar o posto de saúde do assentamento, logo 

vão estar chegando os recursos e também o recurso da creche, que diziam que não sairia e já deu o 

sinal, já pode licitar a creche e vamos ter em breve a creche e o posto de saúde do município. 

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

Partido, PT: Fala que o vereador Jairo deu uma notícia boa, pois a creche irá sair com recurso do 

governo federal, emenda do deputado Marcon, através do estado. Diz que tudo está saindo, só não 

sabe o que acontece com o estado que não está fazendo nada, está matando todo mundo na Saúde e 

a segurança é um caos. Lê um trecho de documento do Tribunal de Contas do Estado, sobre a 

aprovação das contas do Tarso Genro, e se não lhe falhe a memória é o Algir Lorenzoni, do PMDB, 

onde disse que o governador sacou bastante do Caixa Único, verdade, mas aplicou mais que 

qualquer outro, em qualquer período no Estado do Rio Grande do Sul, na Educação, Saúde, 

pagamento de precatórios, reajuste dos servidores públicos, pagamento em dia de servidores e na 

reposição salarial de pessoal na área de segurança, saúde e educação, e se formos confrontar toda a 

situação, mostrando que não há nenhuma incompatibilidade ou irregularidade na contabilização dos 

gastos, e aquilo que hoje a imprensa nacional vem chamando de “pedaladas”, aqui não teve nada 

disso, tudo foi às claras e está contabilizado. Diz que o mesmo disse que o quadro é ruim, mas no 

governo passado foi e no anterior também foi. Ainda disse que estava examinando pelo vigésimo 

sexto ano consecutivo contas de governador, e recorda, pela memória que ainda tem, de que o 

quadro também era ruim em 1990. Disse que se o governador Tarso Genro tivesse agido com dolo, 

com ma fé, com atos de corrupção, com qualquer coisa desse tipo, estariam propondo o voto 

desfavorável, mas que nada disso ocorreu, pois ele retirou recursos do Caixa Único e aplicou em 

Saúde, Educação e Segurança atingindo os melhores índices, de todos os tempos, no Estado do Rio 

Grande do Sul. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, 

Líder de Partido, PP: Comenta que algumas ações de pessoas aqui desta Casa, quando era o 

Froner prefeito, e o colega Alacir estava arrumando uma taipa e foi pagar uma multa, agora duas 

caçambas, ou três de areia em um caminhão que faz quarenta ou cinquenta quilômetros e andar a 

cem por hora, não pode. Diz ao colega Miguel que é verdade isso, pior que é verdade, andar a cem 
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por hora com catorze metros de areia. Pede que analisem, pois tem mais o peso do caminhão, em 

torno de trinta e nove mil quilos, no asfalto, que não é o motorista, a carteira deve ter, mas não é o 

motorista do caminhão. Cita quantas vezes pediram nesta tribuna cada caminhão com seu motorista. 

Questiona porque estar o filho do secretário no caminhão. Fala que assim como podem lançar, vão 

lançar esta pergunta, porque não estava o outro motorista, porque será? Questiona se por que dirige 

melhor, ou cuida melhor do caminhão. Deixa isto para pensar também, assim como foi e coloca a 

dúvida aqui do porque estava o filho do secretário dirigindo o caminhão com areia, se era porque só o 

secretário poderia saber, ou não. Fala que vão colocar dúvidas também. Com relação ao estado, diz 

que hoje o ‘homem’ pagou, e que este final de semana foi o mais violento de todos os tempos do Rio 

Grande do Sul, onde centenas de pessoas, famílias inteiras foram mortas, acidentes em quantidades. 

Diz ter feito mil quilômetros este final de semana e não ter uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, 

e também vamos pensar sobre isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Chama atenção da 

comunidade para todas as obras que estão vindo, como posto de saúde, ponte, escola, etc, venha o 

dinheiro de onde venha, ele não vem com um simples telefonema e se não tiver projeto bem feito, 

prestação de contas bem feita, obras andando como tem que ser, não vem. Diz que levantar um 

telefone até hoje não viu, mas deixa isso esclarecido, que vem por que têm competência para trazer 

as coisas. Sobre a escola que foi comentado antes, pergunta em que época que foi licitada, se foi no 

seu governo. Diz achar que não. Pergunta ao vereador Diego por que ele não tinha esse discurso que 

está tendo hoje na época passada, e achava que eram as mil maravilhas antes, tudo estava bom, e 

agora mudou o discurso repentinamente. Questiona que tipo de coerência é essa, pois uma coisa aqui 

na tribuna sempre terá coerência e seguir uma linha reta. Questiona por que o colega não reclamava 

disso, se foi por política ou por que. Questiona, novamente, em que época que foi licitado, se não foi 

no governo dele, por que não terminou e tiveram que agora terminar e o colega sabe que não foi 

muito fácil terminar, pois teve muitos percalços, entraves, mas terminaram. Diz que isso o deixa 

tranquilo que estão no caminho certo. Alerta a comunidade que se em algum lugar tiver oposição 

concordando com a situação, não acredita, pois esse é o papel da oposição. Agradece e devolve a 

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

PMDB: A respeito dos leilões diz que nunca se pode esquecer, diz ao colega Alcir que foi secretário 

de Agricultura, e o colega Jaques que foi secretário de Obras, que quando a prefeitura compra o 

maquinário e está na garantia se leva na concessionária autorizada, que é um serviço, um trabalho 

mecânico de excelente qualidade, depois não pode mais e tem que fazer leilão. Diz que muitas vezes, 

até cansou de ver o colega Jaques se queixar de quando ganhavam certas firmas mecânicas que 

faziam um serviço mal feito, e é mais um motivo que vai sucateando o maquinário. Fala que se 

pudessem levar sempre na concessionária que dá um serviço de qualidade, mas serviço público é 

assim. Sobre as cargas de areia que o colega Diego comentou e exagerou um pouco dizendo ao povo 

de fora se é esse o governo que o povo quer, diz que esse não é o governo que quer, mas que está 

bem melhor que o anterior, está. Fala que erros na sua administração têm, e é a pessoa que mais 

sente, pois cobrou muito a administração do seu Osvaldo e continua com as mesmas palavras, não 
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retira uma vírgula do que falou. Diz que amanhã mesmo irão falar com seu Meneghini a respeito 

disso. Pergunta ao presidente Rodolfo, que conhece muito bem seu Meneghini, e ao Diego que ligou 

para ele, ou para qualquer um, se acham que ele iria autorizar um caminhão público carregar areia 

onde não é permitido para entregar seja onde for. Ressalta que irá cobrar dele, pois ele é o chefe e 

terá que esclarecer para os vereadores da situação, da oposição e para o povo aí fora. Não acredita 

que ele ou o Anselmo mandasse fazer um serviço desses. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Fala a vereadora 

Regina que não pode comentar semana, porque faltou energia, o porquê não se fez presente no dia 

dos pais, mas mais uma vez faltou com a colega, mas sabe da grandiosidade que foi o baile. Seu 

motivo era um motivo maior uma perda de uma tia que considerava como uma mãe para o mesmo, foi 

motivo atípico, pois estava planejando para ir ao baile. Diz fazer um pedido mais de uma vez ao 

secretário de Planejamento sobre o asfalto do centro da avenida, para que esta empresa que fez, até 

iria comentar na sessão retrasada, que é uma empresa que fez muitos serviços no município e que 

este asfalto ainda deve estar na garantia. Diz que não está afirmando, e tomara que aquela empresa 

venha consertar aquele asfalto que está destruindo. Faz mais uma vez o pedido para o secretário 

porque o mesmo tem responsabilidade sobre aquele asfalto, pois que mande consertar. Tem um 

ditado, diz ao vereador Jaques, e até que gostou que a presidente disse e isso até serve para os 

mesmo aqui  desse município que não devemos, que quando a coisa está ruim, quanto mais pior é 

melhor. Comenta que não concorda e devemos erguer a cabeça e pensar que temos que trabalhar, 

temos um município próspero, rico que depende dos mesmos. Fala ao presidente Rodolfo, que devem 

fazer a sua parte e não fazer como a câmara dos deputados de não pensar no país, no Brasil e 

pensando no povo, mas afundando tudo. Fala que devem ter responsabilidade acima de tudo, como 

legislador, e pensar no Capão do Cipó em primeiro lugar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após 

o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. 

150/2015, do gabinete do prefeito, pedindo cópia dos Projetos de Leis 055/2014 e 008/2015, 

solicitados pelo TCE-RS. OF. 158/2015, do gabinete do prefeito, retirando Projeto de Lei 027/2015. 

OF. 157/2015, do gabinete do prefeito, encaminhando cópia da Lei n° 804/2015. OF. 002/2015, do 

PMDB, solicitando empréstimo das dependências da Câmara de Vereadores para Convenção 

Municipal das 09h00min às 12h00min do dia 29 de agosto de 2015. OF. 095/2015, do gabinete do 

prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 011/2015. OF. 160/2015, do gabinete do 

prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 010/2015.  OF. 161/2015, do gabinete do 

prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 009/2015.   CONVITE, da ACAMVALE, para 

participar dos 140 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul e dos 95 anos de Emancipação 

Político-Administrativa de Jaguari, de 14 a 17 de agosto de 2015, conforme programação em anexo. 

Após o senhor Presidente diz que se tiver que arcar com alguma responsabilidade irá arcar, e se tiver 

que sofrer críticas, irá sofrer, e amanhã irá conversar, mais uma vez com a secretária de Educação e 

colocar essa posição que têm sobre esse projeto dos dois professores. Irá falar também sobre a 

questão que o presidente do Sindicato colocou e que a responsabilidade é do presidente e se tivesse 

que, hoje, desempatar iria derrubar o projeto, por isso é bom essa semana para conversar com o 
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Executivo, pois os pedidos de alterações ao projeto que os vereadores pediram, não foram feitos, mas 

irão esperar esclarecimentos e na próxima semana votam. Após o senhor Presidente convida a todos 

para a próxima sessão, que será dia 18/08/2015, 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, 11 de agosto de 2015. 

 

 


