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ATA N° 30/ 2015 (Ordinária) 

Aos 25 (vinte e cinco) 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 29/2015, da Sessão Ordinária do dia 18/08/2015, 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 MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O 

vereador fica com três minutos e cinquenta segundos, pois cedeu um minuto e dez segundo à 

vereadora Regina Weidmann. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. 

Fala ao senhor presidente que é um defensor assíduo das coisas bem esclarecidas para a 

comunidade, o próprio como legislador tem a obrigação de além do trabalho como vereador também 

tem que prestar o trabalho de esclarecimento para a comunidade. Ressalta que em tudo que é lugar 

sempre é mais fácil apontar erros e achar culpados, enfim isto é uma coisa inerente ao ser humano e 

que acontece em tudo que é lugar. Gostaria de deixar registrado com relação aquelas casas 

populares, afirma que foi objeto de muito debate e de muita discussão, e que então queria deixar 

esclarecido o seguinte que aquela obra em si ela tem três ou quatro empresas que participaram, diz 

que é só para deixar esclarecido, afirma que é um objeto de licitação federal e que já veio um pacote 

pronto, e que a empresa que ganhou repassou para a outra e que a outra empresa repassou para 

outra e se não se engana a situação é a seguinte, teve três ou quatro empresas que foram pegando e 

uma repassando para a outra, entre CREHNOR, Banco Província, enfim. Ressalta que estas 

empresas vinham tocando mal e que muitas vezes as coisas não aconteciam e que acabava sempre 

sobrando para a prefeitura e para o Executivo, que não tinha responsabilidade nenhuma sobre as 

quebradeiras desta empresas, mas que o prefeito está sempre empenhado em resolver estas 

situações. Ressalta que sabe da necessidade que estas pessoas têm de ir morar nestas casas que 

estão sendo construídas. Diz que quer deixar bem esclarecido por que muitas vezes ninguém fala isto 

e acaba ficando despercebido. Fala que esta última empresa não tinha crédito para comprar o 

material de construção e que o prefeito empenhou o nome dele na loja onde foi comprado, para dar 

seguimento na obra, o próprio diz que coloca este tipo de situação por que muitas vezes isto passa 

despercebido, diz que é “só visto um lado da moeda”, e o próprio achou por bem colocar isto para que 

a comunidade fique sabendo. Ressalta que esta seguindo agora por que o prefeito empenhou o nome 

dele na loja que foi comprado o material para dar seguimento nestas quarenta casas populares. Fala 

que de momento era isto e que o tempo que resta a vereadora Regina solicitou. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora 

fica com seis minutos e dez segundos, pois o vereador Miguelangelo Serafini lhe cedeu um 
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minuto e dez segundos de seu tempo regimental. Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que para começar a fala de hoje a própria dá os parabéns a 

escola Julio Biasi por ter inaugurado as salas de aula, que deu altas polêmicas nesta Casa. Não sabe 

se foi o Rodolfo que falou ou a Cecília e o seu Alcides que quem ganhou foi o colégio e as nossas 

crianças e que então parabéns aos vereadores que estavam lá e viram a apresentação das crianças, 

que foi muito lindo e que a própria ficou comovida com “aqueles toquinho” e que para os mesmos é 

algo muito importante, e dá os parabéns a todos eles. Fala da crise que estamos enfrentando, ressalta 

que tem para baixar os salários dez por cento de todos os funcionários. Ressalta que hoje pela parte 

da manhã a própria com o vereador Jaques e o vereador Alacir disse que iria falar hoje na câmara 

que se baixar dos funcionários, do prefeito e do vice prefeito também teria que baixar dos vereadores 

o salário, e que vai ver a parte legal disto, tanto é que da parte legal dos funcionários da prefeitura 

também parece que não tem como baixar em lei, mas os mesmos recebem de volta da prefeitura 

como fez a prefeitura de Unistalda.  Fala que os secretários, não sabe até quantos meses trabalharam 

e que não abandonaram o prefeito, ficaram lá sem receber salário, a própria não se lembra se foi 

quatro ou seis meses. Fala que está aqui também a pedido da Patronagem do CTG Gumercindo 

Saraiva, que dia quatorze de setembro começa a Semana Farroupilha, bastante polêmica este ano no 

nosso estado e não só no estado como no sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná. Ressalta que da 

busca da Chama Crioula e desta doença que apareceu agora, e que aqui no Capão do Cipó a 

princípio vai ter o desfile sem os cavalarianos a não ser que os vacinados, mas que não sabem como 

vão decidir e que a um final não chegaram ainda, mas o desfile sai. Cita que dia quatorze de setembro 

é a noite do cordeiro e que estejam todos convidados com animação Estampa Crioula, e que dia 

quinze de setembro, na terça-feira, tem a Sessão Solene com homenagens aqui pela câmara e os 

patrões do dia é o seu Carlos e Lurdes Schwingel, Rogério e Adriana Richter, o Jarlan e a Elenize 

Zucolotto, e que o cardápio será ensopado de mandioca, carreteiro de charque, pão e saladas e o 

valor será quinze reais a semana toda para todos. Fala que dia dezesseis os patrões serão o João, a 

Cristiane, o Claudio, a Regina, o seu Vane, a Claudia, o Cristiano e a Patrícia e o cardápio será 

canjica temperada, carreteiro de charque, pão e saladas e a animação do baile será com Jonatas 

Almeida e grupo. Ressalta que se esqueceu de falar que dia quinze a animação será com o grupo 

Alma Campeira. Cita que dia dezessete de setembro, quinta-feira às 19h30min tem missa crioula, e os 

patrões do dia serão o Roberto, a Silvane, a dona Judite, o seu Anauri e a dona Rosangela e o 

cardápio será feijoada, carreteiro de charque, couve com farofa, pão e saladas e o valor será quinze 

reais, e dia dezoito de setembro, na sexta-feira, os patrões do dia será o Elso Englaitner, o Marcio, a 

Fabiane, o Zamboni, a Bernadete, o Vanderlei, a Sandra, o seu Valmir e a dona Dinorá, e o cardápio 

será ensopado de mandioca, carreteiro de charque, pão e saladas, e que a animação da noite será 

grupo Balanço Gaúcho. Fala que dia dezenove os patrões do dia será o seu Anauri, a dona 

Rosangela, o Roberto, a Silvane, a dona Judite, o seu Cailir e a Elizangela, e o cardápio será 

carreteiro de charque, espinhaço de ovelha frita, pirão de farinha de mandioca, pão e saladas 

diversas, animação do baile será Ronda Pampiana e dia vinte será o tradicional almoço e a tarde tem 

sarau-dançante e a animação será também do Ronda Pampiana. Ressalta que juntamente com a 
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patronagem quer convidar a todos a participarem da nossa Semana Farroupilha e espera que corra 

uma semana abençoada e tranquila, com dias bonitos para que a gente possa prestigiar a nossa 

tradição gaúcha. Fala que está vendo o seu Diniz, da localidade dos Palmeiros, e o Gaspar, e ressalta 

que ouviu a Marilene perguntar a respeito deste bueiro, o que afirma que vai procurar saber o que 

houve que não foi feito ainda e que a mesma já colocou e que é a terceira vez que a mesma fala. 

Afirma que anotou para falar com seu Alcides e com o Anselmo e que seja quem for vão dar um jeito 

de arrumar este bueiro do seu Gaspar. Fala que a respeito o que o Jaques cobrou da própria, pela 

parte da manhã, dos negócios das areias, a própria afirma que falou com o seu Alcides e que o 

mesmo passou para a própria que o mesmo não sabia que tinha sido carregada esta areia e que esta 

foi uma atitude que o prefeito não sabia. Ressalta que a princípio o Anselmo também não sabia, e que 

então assim quer esclarecer para toda comunidade de Capão do Cipó e aos colegas vereadores, que 

é uma atitude de inteira responsabilidade do secretário de Obras, e que esta respondida o que a 

própria ficou de ver. Diz que qualquer coisa que precisarem é só procurar a própria e pode falar com 

qualquer um dos vereadores, e que o Jaques tem total liberdade de falar as coisas aqui na tribuna 

como lá na prefeitura também, e que não é por que o mesmo saiu, que o mesmo não apoia mais o 

prefeito que o mesmo não vai ser bem recebido para esclarecer qualquer duvida. Fala que este 

negócio de baixar o salário dos vereadores a própria vai ir fundo e vai ver se dá certo isto também, e 

que se o funcionalismo vai ser sacrificado, e é uma época que todo mundo está enfrentando e não é 

só o município de Capão do Cipó, ressalta que tem várias cidades que já tomaram atitudes drásticas, 

e a própria espera que aqui também façam alguma coisa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e 

ouvintes da 87.9. Fala da inauguração do colégio Julio Biasi, e que as salas ficaram muito boas. 

Como a vereadora Regina falou que quem vai ganhar são as crianças, a Secretaria de Educação que 

tem mais espaço físico agora, pois estava com problemas, mas que agora vai até sobrar salas. Fala 

que hoje vendo a crise, se for pensar um pouco, o novo colégio Julio Biasi foi colocado trezentos mil 

de contrapartida e que agora vai sobrar sala, ressalta que isto é questão de gestão. Afirma que se a 

crise é grande não foi os vereadores que provocaram, e que deveria ter tomado providência antes e 

não deixar chegar neste ponto que chegou agora. Ressalta que está sobrando gente e que tem uns 

sem trabalhar, e que agora vai ser os vereadores que vão pagar a conta. Fala que o dinheiro que 

sobra da câmara, seis ou sete por cento tem direito, mas que não gasta três ou três e pouco e que o 

resto é devolvido para o Executivo, e que é só olhar as diárias que a Câmara de Vereadores faz e o 

Executivo, e que vão ver a diferença que dá e que só ali dá muito dinheiro. Afirma que tem gente 

viajando toda semana a Porto Alegre, fazendo mil quilômetros apenas para entregar um convite. 

Ressalta que isto que tem que olhar, pois é dinheiro público e fora as diárias e o combustível, diz que 

isto tem que ver e que não é uma viajem só, e que é mais do que uma, e que então tem que ver. Fala 

que a Secretaria de Agricultura venderam os tratores e mais um monte de coisas e não compraram 

uma enfardadeira para fazer feno para os agricultores, e que foi vendida a enfardadeira, e que hoje 

tem que arrumar emprestado para fazer feno. Ressalta que então temos que olhar para ver como 

estão as coisas. Fala que a musiquinha das patrolas não se vê mais, pois tem duas paradas no 
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parque sem funcionar e compraram uma nova financiada para ficar duas paradas lá no parque. 

Novamente fala que tem duas patrolas parada e que fim de outubro vão começar a pagar a prestação, 

para ficar duas parada. Fala que é para parar e olhar como funcionam as coisas, e novamente que 

isto é gestão, e cuidar no que faz as coisas. Fala que como no passado levavam muita crítica pelas 

patrolas, e que hoje tem patrola sobrando e não tem combustível para andar e que é assim que 

funcionam as coisas. Fala que baixar salário de vereador não vai ter problema nenhum para o próprio, 

mas diz que quer ver as diárias que são gastas e onde os vereadores gastam, e que de três anos 

para cá foi apenas uma vez a Porto Alegre. Afirma que já teve funcionários que já fizeram vinte ou 

trinta viagens a Porto Alegre, e que é só ver isto, pois é um problema sério e que se faça isto. Fala 

que sobre o que a câmara gasta no fim do ano é devolvido para o prefeito, e que os vereadores não 

gastam em diárias e que este dinheiro volta para o Executivo que faz o bom uso dele. Fala que não é 

fácil por que os vereadores economizar não fazer quase nenhuma viagem e o Executivo esbanjar, e 

que isto é verdade que é só ver as viagens e que vão ver. Afirma que quem faz os planos de governo 

de lá não são os vereadores daqui. Fala sobre o projeto da água que veio e que está vindo e hoje o 

próprio teria colocado para o Executivo que desse a anistia total de juros e multas para o pessoal 

pagar, por que na realidade tem poucas redes que tem hidrômetro que marca, a maioria não tem e 

que então como vão cobrar de uns e de outros não. Acha que já tem que ver estas novas redes que 

vão ser inauguradas e só inaugura quando tiver os hidrômetros, caso contrário não adianta inaugurar 

redes de água, por que aí uns vão pagar e outros não e o Executivo tem que pagar luz. Afirma que 

quando chega o fim do mês é um rolo de dinheiro que vai para pagar a luz, e que vai ter quantos 

poços que vão ser inaugurados e que aí a luz vai aumentar e a crise vai aumentar. Ressalta que cada 

um deve dar sua parcela para poder fechar as contas por que se não, não fecha as contas. Diz que 

não adianta descontar e que legalmente não tem como descontar do secretário e que não existe lei 

para isto, nem de funcionário e CC, e que para receber ele teria que ir lá no banco e depois devolver 

para a prefeitura e o mesmo fazer um depósito na conta da prefeitura, por que se não, não tem lei que 

cobre do secretário e dos funcionários da prefeitura e que isto não existe. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Cumprimenta o amigo Robson que está 

representando o Conselho Tutelar, a comunidade cipoense que está aqui presente, o amigo lá da 

localidade de Palmeiros que sempre estão aí juntamente com a nossa comunidade de Capão do Cipó, 

os ouvintes da cipoense, e ao pessoal que trabalha todo dia aqui nesta Casa, o amigo Gustavo que 

trabalha todo dia na nossa Câmara de Vereadores fazendo o trabalho. Fala ao presidente Rodolfo que 

em nome da comunidade e dos pais e das nossas mães e nossos filhos, que hoje pela parte da tarde 

aquela obra tão sonhada que o governo do próprio começou e o atual governo Alcides Meneghini hoje 

inauguraram as cinco salas de aula que foi um grande debate nesta Casa e bastante críticas. 

Ressalta que a crítica está, era para dar um empurrãozinho, que estavam vendo a necessidade que 

os alunos estavam precisando daquelas cinco salas de aula que estava em atraso, e que as 

professoras ficavam cobrando e a empresa não entregava a obra e que assim um empurrava para o 

outro, que tinha sido o Froner que havia deixado e o outro dizia que era o Meneghini que tinha que dar 
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continuidade e não havia terminado. Fala que o que se vê que o que importa hoje é que esta obra foi 

inaugurada e os professores estão lá dando aula para seus alunos, e que esta é uma das maiores 

importâncias e que hoje estão com as cinco salas de aulas para os alunos. Fala que ouvindo e saindo 

ver com a comunidade, vendo os outros municípios da região, e que o nosso município não pode ser 

diferente, falar em crise, e que hoje é o tema que mais está atingindo o nosso município e não só o 

nosso como a região. Ressalta que os outros municípios como Unistalda e Jaguari, enfim os noves 

municípios que fazem parte do Vale do Jaguari, o único município que até agora se vê que não cortou 

gasto e não está fazendo cortes é o nosso município. Diz que fica preocupado por que os outros 

municípios estão fazendo e há dois meses anteriores já fizeram e que nós estamos no mês de agosto 

e até agora não estamos vendo nada. Fala que estamos vendo, como o colega Alacir comentou, que 

tem duas patrolas paradas, a Volvo e a Case no parque de exposição. Ressalta novamente duas 

patrolas paradas, sendo que operador tem, e pergunta será que falta petróleo. Fala que a colega 

comentou que vão diminuir dez por cento dos secretariados e estagiários e dos CC, o que é contra 

baixar o salário dos estagiários por eles estão ali ganhando aquele dinheiro para pagar a faculdade. 

Cita que os cargos de confiança como se vê a quantidade que estão enxergando e vendo que tem 

muitos que estão trabalhando e muitos que não estão fazendo nada e que simplesmente estão ali 

sentados, e que então a comunidade cobra. Fala que a semana passada saiu um carro daqui para ir a 

Porto Alegre para levar um convite para um ‘cara’ vir a uma palestra no nosso município. Pergunta 

quantos litros de óleo dava para colocar nas patrolas para fazer nossas estradas, será que isto não é 

realidade ou uma má gestão como é dito nesta Casa. Fala que esta polêmica da areia vai dar o que 

falar por que se o prefeito não sabia e o vice pior ainda, afirma que então o secretário faz o que quer. 

Ressalta que o prefeito só viaja e abandonou o município, afirma que quando não está junto com o 

Christian a Brasília, no município ele não se encontra e que a realidade é esta. Questiona quantas 

viagens foi dada este ano a Brasília, e de quantos litros de óleo nós tinha para patrolar as estradas. 

Fala que o município está em crise, será que esta é a gestão, o próprio acha que não, e que a 

realidade é que a coisa está ficando cada vez mais ‘preta’, pois é cortes em cima de cortes e a nossa 

comunidade ficando sem estradas. Cita que estão levantando está questão por que estão 

preocupados. Fala que se tiver que cortar dez por cento do salário do próprio e dos colegas podem 

cortar, e que até hoje já fizeram repasse de quarenta e cinco mil para a prefeitura para fazer a compra 

da coberta das casas do Carovi, e vêm ajudando a comunidade e o Executivo. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala que ouvindo os colegas, o próprio tem 

certas coisas que discorda, e fala bem a verdade a todos e que não é de fazer demagogia. Diz à 

vereadora que é sobre o gasto e que está câmara nunca são elogiados pelo que faz de bem, mas que 

agora se tiver uma coisinha errada todo mundo fala e critica. Fala ao presidente Rodolfo que todos 

presidentes que passaram por esta Casa deram um exemplo para o Capão do Cipó. Afirma que este 

exemplo só serve para a câmara e só serviu até hoje para o Poder Legislativo e para o Poder 

Executivo não serve. Ressalta que para governo nenhum serviu, fala que exemplo é dado aqui como 

contenção de gasto, economia, é diária, dinheiro público bem gastado, e que é devolvido e ajudado 
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muito a prefeitura municipal, independente de presidentes que passaram por aqui, todos vocês 

fizeram um trabalho exemplar de dinheiro devolvido para a prefeitura de Capão do Cipó. Fala que 

concorda plenamente com o seu Alacir, e que disse hoje ainda para muitos não resolve baixar salário 

por que tiram muito mais de diária por que deveriam deixar um condomínio alugado em Porto Alegre 

já para ficar em uma casa de repouso por que estão mais lá do que aqui. Ressalta que isto o próprio 

diz na frente de qualquer um deles e se tem que dar exemplo deve começar pelo prefeito e pelo vice e 

que aí começa a se dar um exemplo sério e responsável e que aí pode vir cobrar de vereador para 

baixar salário, por que não dá para admitir. Fala que quando falavam de gente que ganhava sessenta 

horas, e se pergunta, sessenta horas aonde, ressaltam que imagem que é esta se trabalha oito horas 

e ganha sessenta horas. Diz ao vereador Miguel que cansou falando, e que se encheu tanto “o saco” 

que não fala mais para eles, e que não tem mágica para fazer sessenta horas, fazendo oito por dia, só 

se vem trabalhar a noite. Fala que quer ver o que o Meneghini vai responder no final do mandado qual 

a mágica que alguém está fazendo, pois não vê mágica. Fala que contestou um certo aumento que 

deram para um funcionário e que o próprio votou contra, afirma que votou contra os aumentos que 

deram, assim como o próprio votou sempre contra, e que agora vai arrebentar na parte mais fraca. Diz 

ao vereador Diego que vão cortar do CCIE que ganham para estudar, e afirma que votou contra no 

passado quando fizeram isto e continua contra agora também, e que não vai admitir e que com o voto 

do próprio não, pois baixar o salário de quem ganha para sustentar seus estudos é uma vergonha. 

Ressalta que não vai concordar e vai votar contra e não concorda com baixa de salário de CCIE, não 

concordou no passado e também não vai concordar agora, e se quiserem baixar por conta podem 

baixar e que façam o que quiserem. Acha que esta câmara deveria dar o exemplo, mas tem gente que 

não dá o exemplo que merece e isto tem que ser dito para todo mundo saber qual é a postura do 

Poder Legislativo. Fala que mais uma coisa é a inauguração do colégio Julio Biasi e que isto é muito 

bom, diz aos vereadores, e que todo mundo falava, e que com o dinheiro público não estão fazendo 

mais do que a obrigação, seja a obra que for concluída ou terminada por que o dinheiro foi ganho. 

Afirma que o dinheiro é do povo mesmo, e o certo é deixar de hipocrisia, de achar que estão fazendo 

muita coisa, pois não estão fazendo mais do que a obrigação, e os vereadores de fiscalizar e eles de 

fazerem o serviço deles. Ressalta que isto é o mínimo, pois o dinheiro é do povo mesmo, e que é o 

dinheiro da arrecadação de cada cipoense. Acha que fizeram o que tinha que fazer mesmo de 

inaugurar as obras. Fala que outra coisa é este projeto que está aí, pois hoje estão falando em cortes, 

e que está tendo um projeto para criar mais cargo. Diz que só pode ser brincadeira, e que é para 

deixar de brincadeira e ser mais sério e ver o que o Poder Legislativo tem de moral, ressalta que não 

dá, pois entrar um projeto para baixar salário e outro para criar cargo, afirma que é sacanagem ou 

querem transferir a responsabilidade do governo para os vereadores, pois é o que o próprio está 

vendo por que “tirar o abacaxi” da mão de uns e atirar na câmara e dizer para os vereadores 

resolverem é que é o que está vendo e acha que isto é uma sacanagem com os vereadores, ou estão 

subestimando a inteligência dos vereadores. 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 todos os atletas que disputaram o campeonato de futsal do Município e 
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diz que grandes finais se realizaram no domingo. Dá os parabéns a todos os vencedores e os que não 

venceram, mas competiram, pois o importante é competir. Diz que hoje é o Dia do Soldado, e pode 

passar um século sem serem ocupados, mas não podem ficar um dia sem estar preparados, dá os 

parabéns a todos os soldados, aos que estão servindo o Exército Brasileiro do município deixa um 

grande abraço a todos. Convida para sexta-feira, dia vinte e oito, às dez e trinta na propriedade do 

senhor Itanir Bilibio, em Areias, inauguração das redes de água de Areias e da Coxilha da Guarita. 

Pede a todos os moradores das localidades beneficiadas que estão sendo inauguradas que 

participem, e demais comunidades que quiser se fazer presentes, e no mesmo dia às treze e trinta  na 

Câmara de Vereadores deve ter o convite da audiência pública com o pessoal da FUNASA. Diz estar 

mais que na hora de vereadores e comunidade vir na audiência pública com o Superintendente da 

FUNASA, Gustavo Melo, e a Engenheira de Porto Alegre, senhora Michele, para dar todos os 

esclarecimentos para a comunidade que tiver alguma dúvida. Pede que venham, pois vai ser o 

momento exato dos esclarecimentos gerais, pois há muita boataria e diz que o projeto não está 

concluído. Diz saber que falta muita coisa ainda, e a parte que está pronta pode ser questionada 

diretamente ao pessoal da FUNASA para não falarem que a Prefeitura pegou sete milhões e já 

dobraram, mais que dobraram o projeto anterior, cento e cinquenta e oito quilômetros de redes. Diz 

que era para setenta quilômetros e diz que já fizeram cento e cinquenta e oito quilômetros de rede e 

que podem ter certeza que quando terminarem esse projeto da FUNASA irão fazer muito ainda, de 

mais reformas de redes, ampliação de caixas, levantamento de torres e quase plena certeza ter que 

devolver dinheiro para o governo Federal. Fala da Consulta Popular do dia dezenove a maior votação 

do município do Capão do Cipó, aproximado cinquenta por cento do povo votou na demanda, que era 

correção de solo, cento e quarenta e um mil para o ano que vem para correção de solo. Diz que se 

não fizessem poderiam ser cobrados, mas diz que o papel do governo Municipal e dos mesmos que 

estão atuando era de fazer a Consulta Popular. Agradece todos os que participaram e ajudaram, doze 

estagiários estavam envolvidos e CCs e alguns funcionários concursados. Parabeniza a todos e diz 

ter sido uma conquista para o Capão do Cipó. Fala sobre baixar salários e até que concorda como 

vereador eleito pelo povo, e diz na tribuna que baixem dez por cento do vereador pobre e cinquenta 

por cento do vereador rico. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

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

o vereador Jairo foi feliz dizendo que dez por cento do pobre e cinquenta do rico, mas que não tem 

nenhum rico e por isso vai ter que continuar os dez por cento. Fala ao senhor presidente que 

rapidamente quer falar sobre as estradas do assentamento, e de duas patrolas paradas e duas estão 

funcionando. Afirma que entraram no assentamento e foram somente até a primeira ponte no 

assentamento 14 de Julho, e que para quem vai ao colégio no assentamento Santa Rita não dá mais. 

Fala que foi no Passo da Areia, antes do finado Martimiano, tem umas taquareiras na beira de um 

banhado “que Jesus me abana”. Diz que pobre do transporte escolar que cruza todo dia ali, e que é 

simples, pois é só colocar quatro patrolas uma atrás da outra e só vai e volta e está pronto o serviço. 

Ressalta que isto é falta vontade de trabalhar e que muitas coisas falta, o próprio não acredita que 

não tenha dinheiro para comprar combustível, pois é empenhado no final do ano o combustível para 
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todos. Diz que não está entendendo o que está acontecendo. Fala que estão falando em cortar 

gastos, se esses dias chamaram CC, faz dois meses. Diz que cortar salário de CCIE não vai resolver 

o problema do município, pois tirar cento e vinte e cinco reais dos estudantes não vai resolver o 

problema do município, e que isto é conversa para loco, pois é para quem não tem o que conversar. 

Fala para a vereadora Regina que baixar salário de vereador agora não existe, pois é votado agora e 

só vai mudar somente em dois mil e dezessete, e que é a mesma coisa do prefeito e do secretário. 

Fala que se vota uma legislatura antes de se elegerem o ano que vem se é para diminuir ou aumentar 

salário, que fizeram em São Paulo ou no Paraná. Afirma que é para somente dois mil e dezessete, e 

que até lá os ‘caras’ vão colocar outra lei e o prefeito não vai solucionar e vai passar lá para cima 

novamente. Ressalta que falam em crise, mas que está ‘bombando tudo’. Fala que para ir a Porto 

Alegre, que o Roberto foi com o carro do gabinete, e que o mesmo foi com o carro do gabinete e que 

o motorista foi o mesmo sendo CC, por que hoje ele é Coordenador do Desporto e Turismo, e que o 

mesmo foi só para fazer um convite para os ‘caras’ virem aqui. Afirma que é convite pago que o ‘cara’ 

vai vim, mas é pago pelo que tem no convite é pago, e que diária nem se fala. Fala que o Ibanez foi 

feliz em uma coisa, que todo dinheiro que sobra da câmara vai para o Executivo. Afirma que o prefeito 

foi em programa de rádio falar que estava pouco se lixando com vereador, mas que se não fosse a 

câmara depois do temporal do Carovi, afirma que o colégio estaria descoberto até o dia de hoje, pois 

o estado não havia mandado dinheiro para arrumar o colégio, e que as crianças estavam sem aula até 

hoje. Ressalta que aí ninguém vê só sabe dizer que o vereador isso ou aquilo ou só vão conversar à 

toa. Fala que é para parar e botar o pingo nos ‘i’ e que a única coisa que se quiserem economizar 

mesmo devem soltar todos os CCs e que não devem ficar com nenhum que sobra dinheiro. Fala que 

acham que vai resolver problema de município com dez mil por mês, o próprio diz que não vai 

resolver e que o município é essencialmente agrícola e rico hoje e que a verdade é essa, e que isto 

não existe. Dá um exemplo da devolução de dinheiro da câmara. Fala que quando foi presidente em 

dois mil e doze e o Ibanez fez e o Jairo também fez, o próprio devolveu cem mil e que era o Froner o 

prefeito e que eram uns quantos a Regina o Jairo e outros. Ressalta que deu vinte mil para a Saúde 

para exames que faltavam final do ano, vinte mil pro colégio comprar os ar condicionados e que foram 

os vereadores que disseram e que os ar condicionados estão até hoje no colégio. Diz que foi dado 

sessenta mil para a Agricultura e que vinte era para comprar óleo e quarenta foi comprado a primeira 

caçamba do reboque basculante e uma ensiladeira para a Agricultura. Ressalta que foi o que sobrou 

da câmara e fora o que vão dando, como o Rodolfo está fazendo agora antecipando para as 

associações e que ainda vai sobrar um monte de dinheiro. Ressalta que os que menos gastam é a 

Câmara de Vereadores e que se saísse ver nos quatrocentos e noventa e sete municípios do Rio 

Grande do Sul os que menos gastão é aqui na câmara. Ressalta que o secretário da Fazenda sempre 

vem aqui e diz que gastam três por cento e o direito é sete, afirma que o dinheiro fica no executivo e 

que se o dinheiro vai para lá o prefeito faz o que quiser e não dá satisfação para ninguém e acabo a 

história. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao 

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

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz hoje ser uma das sessões que realmente gosta. 
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Comunica ao Chico que o projeto do trator lá para sua comunidade não chegou a essa Casa. Diz que 

hoje à tarde foram inauguradas as salas de aula que o Froner deixou pago lá e nesses dois anos e 

oito meses foram construídas as salas. Diz passar para os que não estavam lá, são duas crianças um 

menino chamado João Vitor, filho do André e da Fabiane, e uma menina chamada Kaylane, filha da 

professora Cecília e do Nelson, que cantaram uma música: “Vamos construir”. Para um bom 

entendedor diz não precisava nem falar. Ressalta que podia sair da tribuna e dizer vamos construir, 

mas diz que ninguém constrói nada sozinho, e se for falar da prefeitura precisa da oposição, precisa 

da situação, dos CCs, FGs, dos estagiários. Diz precisar de um monte de coisa, e a questão de 

vamos construir foi fantástica a letra da música e as duas crianças encarando umas duzentas pessoas 

que estavam ali escutando a música construir. Fala que a mesma dizia tudo porque onde um puxa 

para frente outro para trás e as coisas não dão certas. Para a colega Regina diz fazer uma proposta 

que o Prefeito deixa três secretarias, transforma as outras secretarias em coordenadorias e os 

mesmos baixam os seus salários para um salário mínimo. Diz a colega que não dá para vir na tribuna 

faturar ou tentar jogar a comunidade contra os mesmos, pois fica ruim. Fala que vão cortar dez por 

cento, o que não pode, diz saber que não pode e se tocar de fazer isso diz que o mesmo faz e diz ao 

colega Jairo que o mesmo é dos vereadores pobres não dos ricos. Diz ficar a proposta para fazer 

assim então. Outra coisa só vai ‘chover no molhado’, e diz que cortar cem ‘pila’ dos pobres dos 

estagiários isso não vai levar a lugar nenhum mesmo e diz se fizer um corte radical, seis secretarias 

extintas, são vinte e quatro mil por mês, uma boa parte dos salários dos mesmos e aí vai começar 

aparecer, e vai dar para andar trator. Diz também outra coisa que o mesmo vai ‘chover no molhado’ e 

os colegas já falaram para parar de viajar, e se acham que o mesmo não tem vontade de ir num 

seminário, num curso de formação, mas dirão que o mesmo é passeador, mas diz saber que a 

comunidade está lhe cobrando, mas diz o que não dá é qualquer coisinha que atravesse sair um carro 

correr, não dá mesmo e no momento que isso for feito diz ser parceiro. Diz deixar para a próxima 

legislatura um salário desse tamanho diz pregar aqui quando emanciparam Capão do Cipó que o 

salário fosse de um salário mínimo por mês. Diz passar um comício, uma campanha inteira, pregando 

que vereador de Capão do Cipó tinha que ganhar um salário mínimo, setecentos e oitenta e oito reais 

por mês, e diz voltar defender essa ideia e fazer todos juntos, Prefeito vai economizar, a Câmara 

economizar e ninguém fatura politicamente e as coisas acontecem melhor no município. Diz que crise 

claro que tem, mas na palavra crise, como disse o ‘cara’ da FUNASA, aqui qual a letra da palavra tem 

que tirar para ficar uma palavra importante, que tire o S e fica crie. Fala que isso que tem que fazer 

tirar o S e criar, agir, trabalhar pensar, unir e fazer um Capão do Cipó melhor. Agradece e devolve a 

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

MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Solicita limpeza 

da Secretaria de Agricultura em um canteiro próximo o colégio Julio Biasi. Para a Secretaria de 

Planejamento sobre a caixa de água no Entre Rios, se a própria não se engana desde outubro depois 

da tormenta está no chão e tem residências que não vai água por que a caixa está no chão ainda e 

não ergueram ainda a caixa de água. Sobre a inauguração das salas de aula todos os colegas já 

falaram, e que ficou a obra bonita, demorou e foi criticada sim, pois o empenho já havia sido deixado, 
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mas que ficou muito bonita. Sobre a canção que as crianças apresentaram também estava muito 

bonita, dá os parabéns e diz que a comunidade só tem a ganhar com isto e a direção da escola. 

Reforça o convite do baile da terceira idade Conquistando Amigos, não sabe se o colega Alacir fala 

também e que então no próximo domingo dia trinta de agosto, no ginásio, convida a comunidade e os 

demais que se fazem presentes, vai ser a partir das quatorze horas e que a música vai ser excelente 

e desde já convida a comunidade e as comunidades vizinhas. Fala ao seu Gaspar que hoje já é a 

terceira vez que a própria vai solicitar o pedido, mas deixa para o vereador Miguel que agora é líder 

de governo o mesmo vai dizer por que ainda não foi feito o serviço lá, por que solicitado já foi e que 

seja colocado também. Diz ao colega Miguel dos dois tubos na frente da capela, pois dia seis de 

setembro será a festa e que toda comunidade sinta-se convidada em nome dos representantes de lá. 

Fala ao vereador Jairo que outro dia o mesmo achou que a própria não deveria ter feito a solicitação 

de pedir para fazer aqueles buraco de colocar o lixo. Afirma que não é adequado e que não é mesmo, 

mas como a própria falou enquanto o município não tiver um local destinado, ou um lixão a própria 

acha que tem que ser por que se não onde vão colocar o lixo. Ressalta se vão jogar no potreiro ou no 

pátio, e acha que ninguém está aqui para criticar, a própria até acha que quem mais denunciou foi o 

mesmo. Ressalta que acha que o mesmo não vai fazer isto hoje e que hoje o mesmo deve estar 

sentindo um horror em fazer isto e que então a própria já pediu ao vereador Miguel que quando 

subisse a máquina fizesse estes dois pedidos. Diz que a máquina esteve bem pertinho, pois posou 

perto da casa da própria e não foi fazer o serviço, e quem sabe esta máquina vai ter propósito para 

fazer este serviço já que o diesel está sobrando e as máquinas estão sobrando, pois estão paradas 

dentro do galpão. Fala sobre a redução do salário e a própria discorda em tirar daquele que ganha 

menos e que cem reais ou cento e cinquenta faz a diferença para os estagiários pagarem o transporte 

escolar e pagarem a prestação de alguma coisa e que a própria acha que vai fazer muita falta sim. 

Fala que quanto ao superintendente da FUNASA que virá na sexta-feira, espera que o mesmo possa 

responder alguma coisa. Diz aos colegas Jaques e Alacir por que o dia que saíram atrás acompanhar 

onde andaram os engenheiros e o secretário de Planejamento. Ressalta que todas as perguntas que 

fizeram aos dois engenheiros da FUNASA os mesmos eram “surdos e mudos” não responderam 

nada, e que parecia que haviam pedido para os mesmos não falarem nada. Ressalta que pode ser 

que o superintendente responda a todos os questionamentos. Afirma que seria isto e devolve a 

palavra a mesa ao senhor presidente e reforça o pedido do convite para que participem do baile da 

segunda e terceira idade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Fala ao senhor presidente que quando foi falado em 

gestão, aqui nesta tribuna, isto depende da opinião de cada um, o próprio não acha e sim tem certeza 

que estão fazendo uma excelente gestão no município, por que hoje, como antigamente acontecia, 

não tem fila no posto, está acontecendo obras e estão vendo. Ressalta que um programa de próteses 

já bateu oitocentas próteses já entregue no município, redes de água sendo inauguradas. Pergunta se 

isto é má gestão. Ressalta que se levar para o lado político é má gestão, mas se for analisar as coisas 

com serenidade veem que as coisas estão acontecendo e isto é fato e contra fato não há argumento. 

Por exemplo, diz não ter como comparar gasto de Executivo e de câmara, pois câmara é uma coisa e 
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Executivo é outra. Fala que foi falado da ensiladeira que o colega Alacir comentou, pois está 

chegando em um pacote junto com uma emenda do deputado Alceu Moreira. Fala que a obra da 

escola se a firma fosse a que estava fazendo a obra no primeiro semestre teria sido entregue, ressalta 

que não foi entregue por que a firma é uma firma irresponsável e arrastou até agora. Fala que de mais 

a mais o próprio pensa o seguinte de quando se fala em diária, ressalta que é uma opinião do próprio 

e que cada um tem o direito de opinião e de bem entender, se viaja e traz coisa para o município a 

diária se pagou, diz que é para citar exemplo de município da redondeza que veio tanta coisa quanto 

Capão do Cipó. Ressalta que é para citar um exemplo que chegue à metade do que chegou a Capão 

do Cipó, diz que é parar citar. Fala que tem que fazer comparações e que o trabalho tem que ser 

comparado. Fala que outra questão é a seguinte que a crise está aí, acha uma coisa engraçada, pois 

se não tomar atitude é criticado por falta de atitude e se toma atitude é criticado pela atitude que 

tomou. Ressalta que não são dez mil por mês que será economizado, diz que se for colocado em 

prática o que foi planejado, serão trinta e cinco mil no mês e que no ano representa quatrocentos mil. 

Novamente diz que não consegue entender, pois se toma atitude é criticado e se não toma é criticado 

do mesmo jeito também e que aí vai da opinião de cada um. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

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

BRUM, Líder de Partido, PP: Mais um assunto, dessa vez não tão polêmico, e que todos deveriam 

passar no salão da escola Macedo Beltrão e veriam o nosso presidente do CPM, seu Miro e com mais  

um grupo de pais, e mais os empreiteiros que arrumou, reformando, trocando as paredes naquele 

salão, o salão estava caindo. Só com a verba do CPM, pois diz que não veio dinheiro de Estado, 

dinheiro de ninguém, e com festinha e promoção conseguiram erguer paredes de tijolos que tem 

dezessete metros por doze e vai ficar totalmente de alvenaria. Fala que isso é um exemplo do que 

uma comunidade unida pode fazer e diz que essa união que o CPM tem lá agora em novembro 

quando tiver eleições para nossa escola estaremos apresentando uma chapa para de novo colocar 

aquela escola naquele caminho que sempre trilhou, o caminho de desenvolvimento, do progresso, do 

aprendizado, pois tem um monte de situações que não acontecem, para retomar as rédeas daquela 

escola e colocar aquela escola do ensino médio do município no mesmo ritmo do nosso município, 

município que cresce, que aparece, que acontece e naquela escola era acostumado a fazer isso. Deu 

esta parada, nestes últimos tempos, mas a partir de primeiro de janeiro do ano que vem o grupo que 

vai assumir aquela escola vai de novo encaminhar projetos, andar hortas e tudo aquilo que tem que 

ter numa escola, mais educação e todos os projetos que vem do governo federal, e certamente a 

partir de janeiro de dois mil e dezesseis estaremos implementando naquele estabelecimento. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Volta a reiterar 

que não tem máquina parada por falta de combustível, e que pode estar parado por outra coisa, mas 

que por falta de combustível não é. Ressalta que isto é fato e não é por falta de combustível, e que 

está explicado e que não é para distorcer. Fala que a respeito do cargo no posto de saúde, afirma que 

é sabido por todos que não é baixar e contratar, e que este dinheiro que vai ser pago para este 

funcionário vem específico para aquilo e que não vai sair do orçamento do município. Ressalta que é 
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um dinheiro que foi feito que se não gastar com o pessoal  ele volta, e que então as coisas não se 

encontram neste sentido, e que é um dinheiro que vai ser específico para pagar o pessoal. Fala ao 

seu Gaspar e seu Diniz, que os mesmos podem ficar tranquilo, pois o próprio vai se encarregar, como 

líder de governo, de pessoalmente para falar com o prefeito para resolver aquele problema e que 

então fica aqui o registro. Volta a falar nos gastos, ressalta que se for colocado em prática o que a 

equipe do prefeito pensou que no ano vai ser economizado quatrocentos mil, e que então alguma 

coisa está sendo feita. Volta a dizer que fica intrigado e não consegue entender se não se toma 

atitude é criticado, e por se tomar atitude é criticado por aquela atitude que tomou e que não tem outro 

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

WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Fala que só para esclarecer para o pessoal que está fora 

ouvindo, a administração está cortando gastos. Fala que o Diego falou que não estão cortando 

gastos, a própria ressalta que estão cortando gastos sim e que este negócio que o mesmo falou de 

viajar, a própria vai perguntar ao seu Alcides, pois que negócio é este de terem viajado. Ressalta que 

alguma explicação deve ter por quer com o aval da própria que não foi. Fala ao colega Alacir que este 

ano o prefeito viajou duas vezes a Brasília e que na gestão passada o mesmo chegou a viajar entre 

cinco pessoas a Brasília e a própria nunca viu falarem nada nesta Casa, na gestão passada, e que foi 

viajado entre cinco. Fala que na gestão passada o gestor viajou várias e várias vezes todo mês a 

Porto Alegre e nunca ninguém falou nada aqui, e que na gestão passada em vez de baixar foram 

demitidos. Afirma que todos os CCIEs foram demitidos, mas ninguém falou nada aqui. Fala que em 

vez de demitir estão apenas querendo baixar, e que está não é uma ideia certa que vai ser colocada 

em prática, mas que vai ser uma “válvula de escape”, por que talvez reduzam a carga horária de toda 

a prefeitura que os expedientes vão ser até as duas e que aí talvez não seja preciso fazer isto. Fala 

que o Diego falou que é falta de planejamento, mas que então todos os prefeitos do estado do Rio 

Grande do Sul não têm planejamento, pois esta crise não é só no município de Capão do Cipó e sim 

geral, é na nação inteira. Fala que outra coisa esses cargos que vem aqui, ressalta que o prefeito é 

um só para decidir por todo o município, e que são entre nove e ainda erram, por que veio um projeto 

para aumentar salário e passou nesta Casa. Fala ao Rodolfo que jamais quis colocar os vereadores 

contra a comunidade e que a própria jamais faria isto, e que esta é uma opinião da vereadora Regina 

e que não precisa o mesmo se assustar e falar tanto deste jeito. Fala que é a opinião da própria para 

baixar salário e que não quer se promover à custa de ninguém e que jamais, pois até os colegas da 

própria discordam. A própria diz que a primeira coisa que o mesmo fez quando entrou de presidente 

foi aumentar os funcionários da câmara. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Ouvindo os colegas e diz voltar no mesmo 

assunto que começou e discorda da saúde, diz ao colega Miguel, da criação de cargo, pois é dinheiro 

que poderia fazer outra coisa e estamos criando um cargo, para o momento que tem dinheiro e o dia 

que acabar o dinheiro vamos ter que colocar dinheiro público para continuar pagando à funcionária. 

Diz que a chefe da farmácia ganhava vinte horas, veio um projeto para esta Casa para dobrar o 

horário da mesma e passar a ganhar quarenta porque era muito serviço para trabalhar, agora além 

dos quarenta teremos que pagar mais uma coordenadora para ajudar ela. Cita que daqui uns dias 
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vem um projeto para ajudar a coordenadora, e isso é brincadeira e vamos parar de sacanagem. Outra 

coisa diz tomar nota aqui e foi um pecado o vereador Miguel não falar antes de sua pessoa, tinha uma 

pergunta para lhe fazer sobre as casinhas, pois hoje um morador lhe procurou que mandaram dizer 

para o mesmo que se quisesse levantar a casinha, mas como o vereador Miguel é líder do governo, 

porque para sua pessoa era muito difícil, talvez agora para o colega seja mais fácil responder por que 

estão cobrando ajuda para levantar a casinha dele. Fala que o mesmo não tem onde ‘cair morto’, ele 

não tem de onde tirar porque trabalha de dia para comer a noite, isso pode dizer e levar na casa e 

provar que ele não tem condições. Diz que se as casinhas vão levantar para todo mundo, levante para 

todo mundo, senão alguém está sendo calejado e está ‘pagando o pato’ sozinho. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Fala sobre a água no 

bairro Santo Antônio, seu Zezinho comentou que quando chove invade as calçadas dele e se fizesse 

umas bocas de lobos lá resolveria o problema que se diz problemático. Sobre o que votaram aqui na 

época quando o Jaques era o presidente colocou para o mesmo aumento do salário do prefeito 

porque se baseavam que o médico não podia ganhar mais que o prefeito, mas o Jaques ‘calçou o pé’ 

e teve razão porque o médico passou a ganhar dezenove mil e duzentos, o dobro do prefeito. Diz que 

não foi questionado aquele valor que o médico ganhava. Fala sobre as patrolas que estão paradas 

sim, por falta de óleo e tem dois operadores parados, sentados na praça hoje sem fazer nada. Diz que 

desafia o seu salário que as patrolas estão estragadas, porque um operador disse que não estão 

paradas e até tirou foto das duas dentro do pavilhão. Fala que não estão paradas porque estão 

quebradas, mas sim por falta de óleo, e diz não culpar o secretário, mas ele tem que dar condições 

para os mesmos trabalhar, o prefeito tem que dar condições e faltou planejamento. Cita que é isso 

que tem que ser feito. Sobre areia, diz ao colega Jairo que não é areia do Passo do Cardinal e que 

prova para o mesmo que não é de lá, e só não vai dizer de onde é a areia, não vai denunciar, porque 

não é seu feitio. Diz que até se desmoraliza fazendo isso de denunciar uma pessoa que não tem nada 

a ver. Fala que não foi porque o caminhão passou em frente a sua casa, carregado e com carregador, 

só para esclarecer. Sobre a inauguração faz parte o prefeito que pegar tem que inaugurar, e que bom 

que o ex-prefeito Osvaldo Froner deixou oito milhões. Diz que o Cristian tem que ir viajar não sabe 

quantas vezes e não vai deixar isso, gasta com diárias e não traz dinheiro. Fala que o mesmo viaja 

toda a semana e não traz dinheiro e podem fazer a conta. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Sobre as casinhas diz 

não comentar porque não sabe, só sabe que quem quer massa fina paga ou passa, o final da casinha 

é a massa fina, o resto diz não saber. Parabeniza a administração pelas salas de aula inauguradas, 

dizer que demorou pela contratação de uma firma que todo o mundo sabe o problema daquela firma, 

mas graças a Deus o nosso prefeito teve a capacidade de conseguir excluir esta empresa, senão até 

hoje não estaria terminado, pois queriam um agiozinho por fora, além do que tinha cobrado, queriam 

negociar com o prefeito por isso que não terminaram a obra. Sobre o que o colega Ibanez falou sobre 

diárias do prefeito, de vice-prefeito, diz que o vice-prefeito e o seu partido vai defender, vai amanhã à 

tesouraria, a Secretaria da Fazenda e pegar todas as diárias do vice-prefeito, que hoje inclusive está 

viajando pela Saúde, é motorista e quando precisam ele vai. Pede que vejam se tem diária para ele, 
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fala que o mesmo tem feito um monte de viajem e tudo o que precisa para o município. Sobre este 

campeonato sub dezoito que vai sair vejam se tirou alguma diária, duvida e prova todo o tempo dele 

se tiver duas diárias é o máximo, é muito. Fala em denúncia, diz para a Marilene que não falou aqui e 

pegue a gravação da câmara. Diz ter falado que é importante tirar a licença para fazer o buraco 

primeiro, se fizer hoje esta à Patrulha Ambiental e aí como fica. Diz que denúncia sempre teve hoje, 

ontem, no Ministério Público. Diz que o Exército veio levantar as caixas de água no município para 

agilizar porque sexta-feira estarão inaugurando as redes de água. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala ao presidente 

que acredita que o colégio custou tanto para ser construído, e que no tempo do seu Osvaldo o próprio 

chamou o Frata de ladrão. Afirma que chamou nesta tribuna aqui por que o mesmo era sócio do 

Christian na época do transporte escolar e pagavam o transporte escolar, cento e setenta mil direto na 

conta do Christian. Ressalta que o Froner disse ao próprio que não sabia, e que disse ao mesmo que 

era para se virar, pois o gestor público era o mesmo, e que o Christian também era sócio da 

construção desta ponte. Ressalta que o ‘cara’ começou a girar desde a construção do campo de 

futebol e a da creche e o Christian era sócio mesmo e por isso que ficaram enrolando até agora para 

terminar, e que não adianta vim dizer que é mentira, por quer é verdade. Fala que o posto de saúde 

que vai sair no assentamento e a creche ressalta que veio pronto do governo federal, mas diz que 

desfilaram em setembro do ano passado o Planejamento com o desenho pronto e pintado ressalta 

que não precisou ninguém fazer. Afirma que ainda está assim e até hoje não saiu nada. Fala ao 

vereador Jairo que quer fazer uma pergunta e que os funcionários pediram para fazer isto que é sobre 

a areia, pois o mesmo disse que saiu do Passo do Cardinal e esta areia não saiu de lá e sim do 

Inhacapetum. Ressalta que ainda falaram que o vereador Jairo não conhecia o município, pois foi 

tirado areia suja e foi colocado nos terrenos que vai ser para aterrar, e que vai dar problema por que 

setenta por cento é areia e o resto é terra e para aterro não dá, principalmente das casas. Fala que 

estas areias que foram tiradas, que foi o João Vargas que é do partido do mesmo, que é secretário, 

afirma que foi o mesmo que tirou do Inhacapetum e levaram não sabe para onde. O próprio ligou para 

o Anselmo e o mesmo disse que não sabia, pois já havia pedido três cargas de areia para colocar no 

campo de futebol e ainda não havia ganhado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

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

gabinete do prefeito, para inauguração das salas de aula na Escola Julio Biasi, às 16h00min do dia 25 

de agosto de 2015. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA N° 009/2015, do Poder Legislativo, que 

“Dispõe sobre a realização de Sessão Solene em comemoração a Semana Farroupilha 2015, 

Concede diploma de ‘Agradecimento aos Serviços Prestados’ e dá outras providências”. 

OF.177/2015, do gabinete do prefeito, enviando Lei 807/2015. PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 

014/2015, dos vereadores do PP e do vereador do PT ao prefeito municipal. OF. 179/2015, do 

gabinete do prefeito, solicitando empréstimo Plenário para inauguração das redes de água da 

FUNASA, às 13h30min do dia 28 de agosto de 2015. OF. 050/2015, da Escola Julio Biasi, solicitando 

empréstimo Plenário dia 1° de setembro de 2015, às 10h00min, para o projeto do programa União Faz 

a Vida, com alunos do 7°, 8° e 9° anos. CONVITE, da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, para 
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desfile cívico-tradicionalista, às 10h00min do dia 13 de setembro de 2015 e para o 1° Festival de 

Tortas Doces do Carovi. Após o senhor Presidente pede às comissões que deem parecer verbal ao 

Projeto de Lei 034/2015 e ao Projeto de Resolução 009/2015 sendo que todos os vereadores deram 

Parecer favorável a irem à votação. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e 

votar: PROJETO DE LEI 034/2015, do Poder Executivo, “Autoriza o parcelamento com desconto dos 

valores lançados em dívida ativa pela Fazenda Municipal, autoriza anistia de dívidas relativas à taxa 

de água, devidas por pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social no município de 

Capão do Cipó e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO 

DE MESA N° 009/2015, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a realização de Sessão Solene em 

comemoração a Semana Farroupilha 2015, Concede diploma de ‘Agradecimento aos Serviços 

Prestados’ e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 

014/2015, dos vereadores do PP e do vereador do PT ao prefeito municipal, aprovado por 06 (seis) 

votos a favor e 02 (dois) votos contra. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

sessão, que será dia 1°/09/2015, 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, 25 de agosto de 2015. 

 

 

 

 


