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ATA N° 31/ 2015 (Ordinária) 

Ao 1° (primeiro) dia do mês de setembro 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 30/2015, da Sessão Ordinária do dia 25/08/2015, 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. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A 

vereadora não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta 

o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Em nome do grupo Conquistando 

Amigos agradece a Secretaria de Educação e o CMD pela transferência do campeonato para que 

pudessem fazer o baile dia 30. Agradece ao colégio Julio Biasi, o CTG Gumercindo Saraiva que 

cedeu cadeiras, a AFUMCACI que também cedeu cadeiras, o Clube Aliança e demais pessoas que 

participaram do baile. Diz que a comunidade se fez presente e os grupos que vieram da região e 

fizeram um belo baile com a comunidade do Capão do Cipó. Agradece a todos que participaram e 

colaboraram com o baile do grupo Conquistando Amigos, de segunda e terceira idade. Sobre a 

audiência pública da FUNASA, aqui na Câmara de Vereadores, diz que uma das coisas que lhe 

chamou atenção foi que quando falavam em rede de água era sempre a FUNASA e o seu Gustavo 

Mello esclareceu bem que a licitação e a fiscalização são por parte da prefeitura, pela Secretaria do 

Planejamento, que é a responsável pela fiscalização dos trabalhos. Acha que como é aqui no Capão 

do Cipó fica mais facial para os vereadores fazer a fiscalização, mas tem algumas coisas que não 

ficou bem claro. Como exemplo diz que quando algumas pessoas fizeram perguntas para a 

engenheira o Gustavo Mello não deixou ela responder, ele respondia tudo, sendo que a engenheira foi 

a que acompanhou as redes. Diz que naquelas ‘disparada’ de cento e quarenta quilômetros por hora, 

na estrada, era a engenheira que estava com eles e não o Gustavo Mello. Fica preocupado, pois não 

deixou ela responder. Diz que ele como fazia parte da Secretaria, ele respondia, mas poderia ter 

deixado ela responder algumas coisas que gostariam de saber. Fala que o almoço dele só valeu por 

ele falar que é por parte da administração pública que faz a licitação e a fiscalização. Até pede, e acha 

que está vindo um documento, que se faça audiência pública convocando a Secretaria do 

Planejamento para tirar algumas dúvidas dos vereadores, alguns pontos que acham estar meio 

devagar e querem saber disso, já que ele disse que antes de começar a obra o recurso já está na 

prefeitura. Diz que seria esse um dos fatos que têm para colocar para a comunidade, e é importante 

que se fale. Outro assunto que vem cuidando, e hoje escutando o rádio, é sobre os pedidos de 

informação incompletos da administração. Fala que o ex-prefeito de Coronel Bicaco, teve os direitos 

políticos cassados, por três anos, e mais multa por dar informações incompletas à Câmara de 
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Vereadores quando era prefeito. Diz que ouviu hoje na Sepé Tiarajú. Cita que os pedidos de 

informação que fazem são todos incompletos e uns são negados. Diz ao Paulo que têm que entrar 

com mandado de segurança, e como o prefeito está em exercício dá improbidade administração. Fala 

que se em dois mil e três aconteceu isso e ele está pagando multa, quis recorrer e o juiz não aceitou e 

vai pagar multa do salário que ele recebia, os três salários, com juro e correção desde dois mil e três 

até agora. Diz que têm que entrar com mandado de segurança para receber o pedido de informação 

que não veio para cá, e um que era de um ano e pouco veio só uma planilha e ainda ninguém 

entende o que está escrito nela. Diz que chegou a hora da transparência, o que é muito bom. Coloca 

uma sugestão ao Nenê, que está presente, pois ele falou no domingo na rádio que o produtor paga o 

óleo e depois paga para o operador, o que diz que alguns operadores lhe colocaram sobre quem os 

iria pagar. Diz não ser nada contra ele ou a comunidade, mas que saísse o valor do óleo e já a hora 

do operador junto para ficar bom para o operador, pois irá cobrar de quem depois. Diz que é só uma 

sugestão, não é crítica. 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 ex-colega Serjão, que quando esteve em sua bancada era um colega muito 

respeitado e a comunidade queria bem. Deixa o agradecimento por ter vindo a Casa assistir aos 

trabalhos. Em nome do CPM da escola Macedo Beltrão do Nascimento, do Miro Brum e da direção 

faz convite a comunidade do Carovi e demais regiões para dia treze o desfile da escola que acontece 

todo ano. Em nome dele, que é presidente do CPM, convida todas as escolas, as comunidades para 

participar do desfile no domingo, a partir das 9h30min. Faz convite da professora Cecília dia 12 está 

sendo o jantar que sempre sai na escola, e o ‘Ratão’ lhe pediu que fizesse o convite para que a 

comunidade cipoense participe desse jantar da Semana Farroupilha, que sempre acontece no mês de 

setembro. Em nome deles, do CPM, dos professores deixa o convite. Comenta que esteve na 

localidade do Passo do Valo, Carovi e Passo do Tibúrcio, e a estrada que desce do Carovi até divisa 

com Tupantuba já cansou pedindo, e que o secretário mande, e o prefeito que cruza todo dia ali, 

arrumar o trajeto, está complicado de cruzar. Diz que no Passo do Tibúrcio, choveu semana passada 

e virou o caminhão carregado de gado, do Vítor Fontoura, que mora em frente ao Antonio Cleo 

Nascimento. Diz que dois bois morreram na hora, por causa de duas ou três cargas de pedra em 

frente ao seu Sadi Raimann. Diz que já pediu várias vezes aqui e o secretário não tomou atitude e o 

prefeito passa todo dia ali. Fala que hoje mais uma vez, o ex-vice-prefeito carregou cinquenta cabeças 

de gado, chegou ali e o caminhão tombou de novo, descarregou vinte e cinco cabeças e teve que tirar 

nova GTA, por causa de duas ou três cargas de pedra e termina o problema. Diz que no Passo do 

Valo a tempos pedem aquela estrada quem vai ao seu Olinto e passa pela casa da dona Nair e até 

hoje o prefeito que nasceu e mora na localidade não dá interesse ao povo vizinho. Fica comentando 

esses fatos, pois acontece e é fácil de fazer, só falta atitude e um pouco de vontade. Sobre a patrola 

comentada na semana passada, diz que o colega Miguel, como líder de governo, está mal informado, 

pois ela não estava estragada. Diz que quando viu elas paradas perguntou aos mecânicos e estava 

tudo cem por cento, estavam descansando. Diz que ao certo cansaram de trabalhar nesses dois anos, 

pois duas patrola parada debaixo do parque e as estradas do jeito que estão, que não tem como 
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andar. Perguntou aos mecânicos qual o motivo que estavam paradas no parque e disseram que 

nenhum, que era por falta de óleo. Diz que o colega está mal informado, pois foi por falta de petróleo. 

Comenta que hoje estão fazendo requerimento para fazer audiência pública sobre as redes da 

FUNASA, pois tem alguns assuntos que não entenderam bem e querem sabe ao certo, pois estão 

para fiscalizar a obra e vendo relatos que foram passados que tem coisas que não está ‘fechando’. 

Querem fazer o certo para a comunidade que os cobra e o dever é saber pelo certo. Agradece e 

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

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Cumprimenta o ex-colega e compadre 

Sergio, que estava ausente da Câmara de Vereadores, não tinha aparecido. Diz que cobra, pois daí 

ele virá mais seguido, mas entende que quem trabalha na agricultura é assim mesmo, quando sobra 

tempo. Ouvindo o pronunciamento do colega Diego a respeito da audiência pública, diz que hoje de 

manhã tiveram reunião onde até foi colocado alguma coisa da FUNASA, cobrado, e às vezes as 

pessoas não sabem. Diz que até sugestão, deixa bem claro para a comunidade que ouve em casa, e 

amanhã os secretários e a administração, foi sugestão, inclusive do Procurador da prefeitura. Diz que 

o pedido foi do Procurador Erico Rosado, que sugeriu que fizessem com a empresa, os responsáveis 

da água, licitações para sanar esse problema dessa rede de água. Acha que a transparência é a 

melhor coisa do mundo nas coisas públicas, e não estão fazendo mais que a obrigação, como disse 

aquele dia, de fiscalizar. Diz que isso é o mínimo que o vereador faz e já ganha para isso mesmo, 

para que as coisas públicas sejam bem transparentes e é isso que querem, colocar o limpo no limpo. 

Ressalta que a sugestão partiu do Procurador da prefeitura, inclusive, para que fizesse essa audiência 

pública, e do vereador Jaques que se manifestou. Diz não ser contra, pois quem não tem a esconder 

não tem a temer. Não tem problema nenhum para esconder e só querem apenas que se esclareçam 

todos os fatos, as dúvidas, pois senão um empurra para o outro e ficam numa ‘saia-justa’ perante a 

comunidade. Pede encarecidamente, e diz ao vereador Alacir que não é de hoje, e tem certeza que o 

prefeito Meneghini irá entender, pois foi vereador por dois mandatos, presidente da Câmara, passou 

por aqui e sabe que tem que mandar para os vereadores os pedidos de informação. Acha que é a 

coisa mais bonita que tem os vereadores chegar aqui e elogiar que recebeu o pedido que veio e tirou 

as dúvidas, sanou os problemas e não fica toda semana tendo que pedir pedido de informação. Acha 

que isso é um dever e uma obrigação e tem certeza que não irá negar, pelo que conhece dele, e já 

passou por essa câmara, mandar para todos os colegas vereadores. Acha justo e não nega o pedido 

de ninguém, é a favor de qualquer pedido, pois não têm nada a esconder e tem que informar aos 

vereadores. Diz que hoje um funcionário da Saúde lhe pediu para falar na RS 377. Diz que já falou 

esses dias quando disse que o prefeito Meneghini sabia como resolver e hoje dá o motivo, pois ele foi 

uma pessoa que defendeu junto ao DAER a manutenção do funcionário para continuar representando 

e respondendo pelo DAER de Santiago. Pede encarecidamente, em nome da comunidade que usa a 

Saúde, principalmente, e todo dia a RS 377, que o prefeito encaminhe um ofício a essa pessoa que 

ele foi tão gentil de pedir para continuar em Santiago representando o DAER e que mande pelo 

menos fazer um tapa-buraco. Diz que está uma vergonha, e os motoristas lhe disseram que sair para 

socorrer uma pessoa é perigoso se ‘arrebentar’ e nem chegar ao destino. Está pedindo, 
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encarecidamente, diz ao presidente Rodolfo, ou os vereadores tomar uma atitude, como já colocou 

nessa Casa, que envie um ofício para o DAER, em nome da Câmara de 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 o grupo Conquistando Amigos, diz 

que não pode se fazer presente por motivo alheios. Fala sobre a Semana da Pátria que teve abertura 

hoje na escola Julio Biasi, as dez e trinta horas e diz agradecer as escolas que se fizeram presente, 

comunidade, alunos, professores e Administração Municipal. Diz estar suspensa a copa sub 18, 

momentaneamente, pois tinha sido anunciada na tribuna pelo mesmo, com dez equipes que iriam 

disputar, e por motivo da crise, já em reunião com os prefeitos que tiveram aqui no Município, no 

gabinete do Meneghini conversando sobre a crise, os mesmos acharam por bem de suspender de 

momento a copa sub 18. Diz ficar mais para frente, pois os municípios da região alguns estão com 

dificuldade de lotar um ônibus para trazer até Capão do Cipó nas rodadas que precisem. Fala sobre a 

audiência pública que teve da FUNASA o qual não pode se fazer presente, e diz o colega Ibanez que 

uma audiência sugerida pelo jurídico da prefeitura e diz acreditar quando os vereadores pedirem o 

Executivo vai pedir para virem aqui explicar mais uma vez sobre as redes de água, mas diz que teve 

uma comissão formada na Casa e diz que não atuou e foi extinta pois passou os três meses e não 

fizeram relatório para entregar para o Presidente quando o mesmo foi presidente desta Casa. Diz que 

as dúvidas que existem só pode ser uma que o projeto era para setenta quilômetros de rede e talvez 

não sobraria nem um ‘pila’ e os mesmos já estão fazendo cento e setenta e oito quilômetros e que vão 

ter que devolver dinheiro. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

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

senhor presidente que o pessoal do Inhacapetum acha que não existe mais patrola, pois a estrada 

está complicada, e que hoje todas as estradas tem transporte escolar, ressalta que então tem que 

olhar com carinho, pois não se sabe se o governo do estado vai fazer o repasse do dinheiro do 

transporte escolar e o município vai ter que se virar sozinho. Afirma que se chega estragar um ônibus 

“o bicho pega”. Fala que o Passo do Valo é até vergonhoso falar, ressalta que faz três ou quatro anos 

que não foi feito a entrada da lavoura do Serjão, e que fica chato, pois o município é essencialmente 

agrícola. Fala que se tivessem estradas boas para o agricultor e para o transporte escolar, por que 

hoje em dia é obrigado a buscar as crianças e se tivesse Saúde também ninguém vinha na prefeitura 

incomodar. Ressalta que sempre falou isto, pois o que dá renda para o município é o nosso produtor e 

se não tratar com carinho, que então não sabe o que pode ser feito. Fala que pedido de informação 

fica até chato estar falando aqui, e que pediram o pedido de informação do caminhão IGT 4534 de 

julho do ano passado, mas que o Christian teve capacidade de mandar este mês passado apenas 

uma cópia e as planilhas não sabem onde que colocaram, para não dizer outro palavrão. Fala que 

cada mês tem uma planilha, que é para ter o controle do motorista, do operador, do secretário ou do 

prefeito mesmo, e que se der qualquer problema com um maquinário ou um caminhão tem a planilha 

do mês. O próprio pergunta onde estão as outras planilhas. Ressalta que fica até chato cada vez estar 

cobrando isto. Fala que no assentamento o secretário colocou umas cargas de pedras em frente ao 

seu Romeu, e que cruzaram com a patrola ali e que está lá o monte de pedra ainda, e o ônibus está 
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passando por cima das lavouras. Diz que botaram uma pedra que é para poço negro e que deveriam 

ter passado o rolo por que é uma pedra que o próprio cortou quando era secretário e que ainda estava 

lá. Fala que botaram em uns pedaços de estrada e que só transporte escolar e algum carro pequeno 

que passa por ali. Fala que a audiência pública, na terça-feira vai ser esclarecido este negócio da 

água. Sobre o que o vereador Jairo falou em cento e cinquenta e oito quilômetros de rede, afirma que 

não é e que fizeram para oitenta famílias. Ressalta que no Carovi tem três poços que nem foi feito a 

rede e já ergueram as caixas e que o resto não foi feito nada, e que na Alice falta fazer valo e colocar 

um monte de coisas e que só foi feito a caixa. Ressalta que no que o ‘cara’ apresentou foi que 

cinquenta e três milhões setecentos e doze mil reais já foram pagos e que foi cinquenta por cento 

para a empresa. Ressalta que diz que tem dinheiro em caixa e tomara que o Pinheiro na segunda-

feira fale que tem tantos milhões em caixa da rede de água. Afirma que já está errado por que 

pagaram cinquenta por cento e não tem cinquenta por cento pronto. Fala que vai dizer uma coisa para 

o Nenê, para que o mesmo não entre no ‘balão’ de deixar funcionário sentado no ‘banco’ e por “disque 

disque”, e que é para tratar bem os funcionários, por que são os funcionário que tocam todo o 

município. Ressalta que um funcionário sentado é prejuízo, pois os mesmos fizeram concurso e estão 

lá para trabalhar, e que é para conquistar todos os funcionários e ter os mesmos ‘na mão’ que aí 

funciona, senão o “bicho pega”. Diz que só está dando uma ideia por que funcionário sentado não dá 

lucro e quem leva ‘bucha’ é o próprio secretário, pois às vezes fazem para tentar dar uma rasteira no 

próprio secretário e que então tem que olhar com carinho. Fala que quando o mesmo foi secretário 

nunca deixou ninguém sentado e se o próprio pedisse ia todo mundo e que nunca disseram que não. 

Fala que depois vai concluir sobre o nosso governador, diz que é até triste que se a pessoa tem um 

salário e não consegue receber, pois até ontem o jornalista disse o seguinte: “Que este governador 

não é governador e sim ‘meia-boca’”. Ressalta que disse na rede de televisão, e que o governador até 

agora não mostrou o que veio fazer. 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 que hoje aconteceu 

uma palestra aqui na Casa, foi informado pelas professoras Luciane e Alessandra, que o promotor 

Diego Prux veio falar aqui sobre resgate de valores morais e sociais na adolescência, drogas e suas 

consequências. A professora lhe disse que a palestra foi ótima, e esse doutor propôs a falar aos pais, 

além disso cuidado com o material escolar, o valor dos impostos, os valores do patrimônio público, 

aquilo que é nosso e ele exaustivamente comentou sobre as consequências das drogas. Então deixa 

os parabéns as professoras Luciana a Alessandra e colegas que organizaram, demais apoiadores, 

porque se você livrar um menino ou uma menina desse calvário das drogas já é um sucesso, imagina 

você poder falar para uma turma inteira. Escutando, como diz o colega Ibanez, atentamente os 

colegas, inclusive fizeram e por sugestão do secretário Erico uma convocação para uma audiência 

pública na terça-feira a partir das treze horas, uma vez que receberam inúmeros telefonemas de 

pessoas que consideram que ainda não ficou esclarecida algumas situações. Por exemplo, diz coloca 

alguma situação de telefonema do porque que o superintendente não deixou a engenheira falar, foi 

tentado aqui e não dava. Outra coisa que diz que entrou uma dúvida foi que o doutor Marcelo levantou 
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aqui a questão da medição que também ficou uma coisa que não entenderam. Mais um 

questionamento diz que foi se o empresário, o feitor da obra, que está tocando a obra, esteve na 

inauguração, esteve no almoço e depois na hora que mais precisava não apareceu aqui, outra dúvida. 

Então em função disso, essa Mesa Diretora, a partir das treze horas do dia oito, já vai ser lido aqui 

pela nossa secretária esse pedido de audiência pública para encerrar esse assunto. Quando 

emancipamos Capão do Cipó fala que a gente tinha como princípio que pelo menos três coisas 

básicas eram necessárias no município que era, educação, estrada e saúde e aí diz vir aqui e um 

vereador colega dizer que dois caminhões tombaram carregados de gado por causa de meia dúzia de 

carga de pedra, isso parece que não estamos falando de Capão do Cipó. Então depois o líder de 

governo procure explicar como que pode um fato desses. Até anotou assim há pouco tempo 

escutavam o secretário, quando o Jaques era secretário, que não tinha máquina, e então tinha razão 

de não ser feito, agora temos as máquinas. Então coloca para que olhem bem para depois não 

levarem para o prefeito, porque o prefeito está dentro do gabinete, está viajando, fazendo o trabalho 

de prefeito, e para isso ele tem o secretário, tem o secretário Nenê para depois explicar a 

convocação. Diz achar super importante e depois no tempo de liderança vai comentar da ação da 

semana que vem do Nenê. Voltando diz que o prefeito tem o secretário da Agricultura, tem o 

secretário de Obras, de Planejamento para fazer as coisas de secretário, para executar uma política, 

agora no momento que o secretário de Obras deixa uma coisa dessas acontecer, é sinal de que esse 

secretário não tem condições de gerir uma secretaria, e o líder de governo  deve convir que não é 

possível. Fala que é igual uma estrada que não fazem, não sabe quanto tempo e são coisas básicas. 

Agora não dá para pegar, não dá para dizer que foi o Meneghini que não, o Meneghini tem o 

secretário de Obras, o secretário da Educação, tem o secretário da Saúde, tem secretários para 

executar suas funções, então esses secretários têm que ser chamado, e quem sabe convidamos eles 

vir aqui para explicar o que está acontecendo. 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 ao Departamento de 

Trânsito na esquina da Rua Getulio Vargas com a Osvaldo Aranha está caída a placa e que a mesma 

seja erguida. Diz aproveitar que o secretário da Agricultura está aqui para dizer que um produtor de 

leite lhe procurou e disse que faz mais de quinze dias que ficaram de fazer a pastagem dele e até o 

momento não foi feito, e que o mesmo está preocupado se vai ter que vender as vacas ou não. Diz já 

ficar essa solicitação mais direta. Diz sobre a audiência da FUNASA o presidente já ter explanado e 

diz que terá outra, pois ficaram em dúvida de muita coisa. E diz o colega Alacir já agradeceu, mas diz 

reforçar o agradecimento do baile do grupo Conquistando Amigos de segunda e terceira idade. Diz 

que o vice- prefeito falou em seu programa de rádio, no sábado, que não tinha ficado empenhado 

para as salas de aula e diz reforçar com clareza e certeza que ficaram duzentos e trinta e oito mil 

empenhado, em caixa, destinados, que o Prefeito Osvaldo Froner deixou, e diz que talvez algum 

colega mais fale. Diz o presidente já falou que partiu desta Casa e diz então teremos a convocação na 

terça-feira, e se a comunidade quiser vir participar será muito bom, pois é muito dinheiro para uma 

rede de água e diz estarem para esclarecer as coisas, pois os mesmos devem obrigação aos 
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munícipes e comunidade, pois é obrigação fazer as coisas corretas. Por isso diz estarem solicitando 

mais essa audiência e diz que o Jurídico da Prefeitura falou que seria bom isso. Diz terem assinado 

uma moção de protesto das coisas que estão acontecendo, mas diz não saber da crise, mas a mesma 

diz achar injusto pagar os salários parcelados, mas não se sabe se foi o último recurso do mesmo, 

mas diz que as pessoas trabalham seus trinta dias corretos e ninguém paga o supermercado 

parcelado. Fala ter visto o protesto em Porto Alegre onde as mulheres dos policiais botando chapéu 

como que pedindo esmola, à segurança tendo que fazer isso, quem sofre é o povo e diz estarem aí às 

conseqüências, pois já estão roubando em seu rincão. Cita que ainda é cidade pequena, mas ainda 

diz ter a Brigada aqui, mas nas cidades maiores diz estar acontecendo um caos e diz que seu partido 

apoiou, mas não com essa intenção de cortar salário de professores, funcionários. Diz achar que os 

cortes têm que começar lá em cima, pelo salário dele ou dos secretários e diz que quem ganha um 

salário pequeno paga supermercado, aluguel, escola, transporte e é  uma injustiça e seu partido vai 

sentar e conversar. Sobre as pedras que foram esparramadas em frente ao ex-prefeito Serafim, diz 

fazer três semanas que foram colocadas as pedras e não foram esparramadas e não tem sinalização. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI 

(PMDB): O vereador ficou com dez minutos, pois usou o tempo de liderança de governo e de 

liderança partidária, juntamente com os cinco minutos regimentais, devido ambos serem após 

o tempo de cinco minutos na ordem de chamada. Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Constantemente, quando faz espaço dessa Tribuna, como objetivo de 

exerceu sue papel e, também de esclarecer à comunidade sempre comenta e afirma que sempre tem 

dois pontos a serem observados: um de quem fala e outro de quem ouve. Diz que não existe uma 

verdade só, tem sempre dois lados a serem observados. Inicia se referindo a essa obra da FUNASA 

que vai levar água para uma imensidão de pessoas, uma obra que vai resolver problemas não de 

hoje, mas de muitos anos atrás, e que vai levar água de qualidade e por consequência melhorar a 

qualidade de vida dessas pessoas, e está sendo muito bem executada como todos estão vendo. Diz 

ser óbvio que essa obra iria trazer questionamentos. Não quer usar, de forma nenhuma a palavra 

inveja, mas de acordo como as coisas vão se desenrolando, começa a perceber essas pessoas. Cita 

que veio a questão de audiências públicas, e essa audiência em que teve o presidente da FUNASA 

aqui, ela foi proposta pelo próprio Executivo, justamente para dar uma satisfação para a comunidade 

e, parece que não atingiram o objetivo. Quando a vereadora Marilene colocou de uma nova audiência, 

pergunta o porquê, pois a colega participou de uma comissão de fiscalização da obra e por que a 

colega não foi fiscalizar a obra. Diz que era a colega e mais dois colegas e por que não foram 

fiscalizar a obra, tinham tudo a disposição para isso, e era para estar todos os dias na obra e ter 

fiscalizado. Diz que aí espera para vir falar na tribuna, em um momento oportuno, e dar a entender 

que está havendo falcatrua e deixando um ponto de interrogação para a comunidade. Fala que se 

conseguem as cosas isso teria de ser motivo de alegria e lhe parece que começa a ser motivo de 

disputa política e isso não pode acontecer, e não consegue entender. Diz que falaram que a prefeitura 

que fiscaliza a obra, o qual diz concordar, mas a FUNASA fiscaliza a prefeitura, tanto é que tem outros 

municípios que estão devolvendo dinheiro para ela, por que não executaram bem a obra. Diz que se a 
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obra não estivesse sendo bem executada é óbvio que a prefeitura iria ser apontada, e não foi. 

Inclusive, diz que é uma das obras que está andando muito bem, não diz que seja a melhor da 

FUNASA, isso dito pela engenheira da FUNASA que a obra está dentro da normalidade. Quer saber o 

que mais precisa, pois não consegue entender. Diz que cada um tem o direito de pensar no que 

quiser. Quando foi questionado o porquê que a engenheira não respondia e sim o superintendente, 

diz que se o cidadão é o chefe da FUNASA que tem que responder judicialmente é ele, que diferença 

faz ele ou a engenheira responder. Diz para se pegar em outras coisas, e não dá para levar para esse 

lado, pois aí começa ter uma conotação política e esse não é o objetivo. Diz que tanto não é, que dito 

pelo colega Jairo, isso é um fato e o superintendente da FUNASA disse aquele disse que tem duas 

coisas, até para esclarecer à comunidade, que primeiro, ela licitou o projeto da execução da obra e o 

superintendente disse que o projeto necessitava de ajustes, e se fosse executado na forma original, 

como foi entregue na administração passada, iria ser gasto sete milhões e contemplado setenta 

quilômetros. Diz que como o projeto foi refeito e isso foi evidenciado a capacidade dessa 

administração, inclusive pela engenheira e pelo superintendente, com o mesmo dinheiro cento e 

setenta ou cento e oitenta quilômetros de rede. Diz que tem uma grande diferença entre o que está 

projetado e o que está executado. Diz que quando se questionava gastos na verdade se não foi gasto, 

não foi pago e pode até estar no projeto, mas se não foi pago, não foi gasto e por aí que está 

sobrando dinheiro. Deixa claro que a Secretaria de Planejamento está à disposição não só para os 

vereadores, mas para qualquer cidadão de Capão do Cipó, a hora que bem entender, chegar e 

perguntar o que bem entender. Diz que está a total disposição para prestar qualquer tipo de 

esclarecimento, pois transparência tem certeza que não os falta. Fala que seu governo é 

transparente. Agora, se por outro lado alguém quer deixar claro e subentendido que tem alguma 

coisa, pede que prove. Diz que têm a consciência tranquila que estão no caminho certo e o objetivo é 

levar água para essas tantas pessoas que sabem da necessidade. Outros questionamentos 

comentados na tribuna, entende que envolver discussão entre funcionários, acha que em primeiro 

lugar tem uma hierarquia, com prefeito, abaixo secretários e cabe ao secretário tocar a secretaria da 

melhor forma possível. Como sempre diz que tem dois pontos a serem observados, tem a verdade do 

funcionário e tem a do secretário. Diz que daqui a pouco por uma chamada de atenção vão ver o 

porquê esse cidadão, de repente, ele ficou parado. Diz que tem que ter um porquê e que ele diga isso. 

Fala que sempre tem que se observar os dois lados da moeda. Diz que foi cobrado pelo vereador 

Diego, voltando a questão da FUNASA, e diz não saber se o colega também não era da comissão da 

água, o que diz que o colega já deveria começar vindo na audiência púbica. Diz que não veio e que aí 

fica mais fácil, pois a rádio está sendo ouvida por todo o município, mas que viesse na audiência 

pública e cobrasse. Reitera a tranquilidade com relação a essa obra e uma pena que muitas vezes 

pessoas, não sabe se desinformadas ou mal intencionadas, fique dando uma conotação totalmente 

inversa do propósito. Diz terem a tranquilidade de saber que muita gente será atendida. Agradece e 

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

Bancada, PMDB: Cumprimenta o senhor presidente os demais colegas vereadores, o ex-colega 

Serjão, os demais presentes e os ouvintes da 87.9 que daqui a pouco estarão ouvindo. Dá os 
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parabéns ao novo presidente do PMDB, o senhor Odilon e o vice seu Luiz e deseja aos mesmos 

muita sorte nesta nova etapa do partido. Dá os parabéns a equipe do Sicredi com o programa União 

Faz a Vida que proporcionou aos nossos alunos ir ao circo Tholl em Santiago, na sexta-feira, que foi 

muito bom, maravilhoso. Parabeniza o grupo da terceira idade Conquistando Amigos, em nome do 

seu Alacir, a própria já explicou pelo motivo triste que não foi, mas que Deus é que sabe. Quer que 

seja enviado um pedido de serviço ao secretário de Obras para que veja aquela ponte que desce ali 

para baixo da escola, que duas vezes já cruzaram dois carros juntos na ponte por que não enxerga 

nem quem vem de lá e nem quem vai daqui, por causa do mato. Ressalta que tem que limpar aquilo 

lá urgentemente a pedido do pessoal daquela localidade. Fala que o que foi falado a respeito do 

governador Sartori, que até foi à colega Margutti que falou, de não pagar, diz que não acredita que 

este governador tendo dinheiro não vai pagar por que não quer. Afirma que sabe que os deputados do 

PP também apoiaram o mesmo, só que a própria acha muito engraçado, pois quando é para abrir 

mão do salário para votar o aumento do salário todos os deputados, inclusive os do partido da própria, 

os do PT, do PMDB, do PDT e do PP votaram a favor, mas que o Sartori votou sancionou e depois 

devolveu o aumento que o mesmo deu. Afirma que alguma coisa o mesmo está fazendo e que este 

mal é necessário, infelizmente necessário, e que quem viu a entrevista do mesmo viu que o mesmo 

gosta do Rio Grande, pois o mesmo chegou a chorar e que é uma atitude que o mesmo tem que 

tomar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 

Representante de Partido, SD: Fala que nesta manhã de hoje tiveram uma reunião com o presidente 

em exercício do Solidariedade, o presidente Renato Bender,onde foram discutidos vários temas de 

interesse de Capão do Cipó.Espera ter ficado no contento de todos eles. Mais uma vez cobra, como 

cobrou do Sergio, do Felipe hoje ele lhe ligou juntamente com a vereadora Regina que estava 

assistindo sempre a câmara, quer mandar um abraço para eles e dizer que também tem que vir aqui 

fazer uma visita aos colegas vereadores, o colega do Paulo que passou aqui como procurador 

também venha visitar. Manda um abraço para ele e o pessoal lá da fazenda.Fala que esteve esta 

semana, colega Jaques,lá no Roque e não se preocupe que não vai revelar o assunto, fique tranquilo. 

Fala que no seu Romeu realmente a estrada está ruim, diz acreditar que o prefeito não saiba daquela 

estrada tão ruim, mas esta esquecidinha, mas o secretário meio esqueceu, porque está terrível, olha 

que “estradinha”, as pedras estão lá mais perto do que longe e tem que fazer o serviço que tem que 

ser feito pelo amor de Deus. Diz aos colegas bem francamente que não tem inveja, não precisa fazer 

politicagem nesta Casa e era da comissão, como o colega citou aqui que tinha comissões de 

vereadores. Fez parte juntamente com a colega Margutti, e que teve erros, mas devem assumir os 

erros que tiveram de não ter pegado a documentação, vereador Alacir, e os mesmos mandado 

xerocar porque é um direito ter levado os documentos, formado a comissão e acompanhado. Diz que 

a coisa mais bonita é ser transparente nas coisas públicas, não temos que esconder nada. Fala que 

acha que tiveram erro sim, de não acompanhar a rede de água como deveria ser feito, do começo ao 

fim dela aí a coisa era transparente e não estariam toda a semana discutindo a mesma função, 

porque há sempre uma contradição. Fala que foi um que ficou descontente de não responderem a sua 

questão para a engenheira porque ela disse que era a melhor obra do Estado. Agradece e devolve a 
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palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz ao colega Miguel que é 

tão transparente a administração que pediram informação e não veio até agora.Diz ficar preocupado 

porque não veio nada, diz ter pedido para entrar comum mandado de segurança ou eles vêm ou vai 

dar improbidade ao prefeito. Sobre a curva do Sadi Reiman diz que é brincadeira,virou um bi trem da 

Agrofel de adubo, virou mais dois caminhões e só aconteceu por causa da rede da FUNASA que 

fizeram mal feitas,fizeram dentro da sarjeta da água, cruzou lá e caiu. Pede para cascalhar antes que 

dê problema.Sobre a água só queria saber, colega Miguel,se vai ser descontado do CTG de Areias 

até o Maia que o Clodomiro tapou com a patrola aquele valo de água, se vão desconta ou medira 

tapagem de areia,diz ser um horror de dinheiro pago para tapar valos e seu Clodomiro tapou com a 

patrola. Quer ver se a FUNASA vai devolver aquele dinheiro a Secretaria de Planejamento, é 

quilômetros e o Jaques sabe onde é daquela estrada que foi tapado com a patrola. Diz ser um horror 

de dinheiro para tapar aquela terra e como foi colocado aqui na Audiência pública onde foi puxada a 

terra que consta quarenta quilômetros que está no projeto. Fala que é isto que querem, é dinheiro 

público e querem transparência, ninguém está dizendo que desviam dinheiro. Diz ao colega Miguel 

que parece que tem medo que os vereadores fiscalizem, e diz que não participaram da comissão mais 

porque foi sonegado, foram pedir o Xerox dos projetos e diz ter pago em Santiago cento e cinquenta 

reais para ter os projetos na mão, sendo que a secretaria tinha que ter passado para os mesmos.Fala 

que os vereadores pagaram com o seu próprio dinheiro para ter os projetos na mão porque foi negado 

o projeto de concorrência pública das redes. Sobre a concorrência pública das redes, diz não estar lá 

como o Cristian falou, e que se querem algum documento os vereadores têm que pagar. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: Fala a colega Marilene que duzentos e sessenta e três mil foi o valor que receberam em caixa 

do governo anterior para esse, só que estes duzentos e sessenta e três mil chegou dois dias antes de 

entregar o governo, não tinha um real em caixa antes,se não chegasse este recurso que seria já do 

atual governo não teria um “pila”.Diz que tinha dinheiro empenhado e podem pesquisar. Sobre os 

pedidos de informações de cada dez que pediam se chegava um era bastante e documentos quando 

vinha está aqui a colega, tinha que trazer as folhas os mesmos teriam que xerocar e pagava do bolso. 

Dizer que foi negado projeto para xerocar, isso não, nunca foi negado apenas àqueles mapas que 

estão até hoje na Secretaria do Planejamento os mapas que é uma careza todos os mapas das redes 

de água, e o Cristian disse que emprestava para fazerem cópias que a secretaria não teria condições 

de dar duzentos, trezentos reais cada cópia dos mapas, agora não que foi negado os projetos, tem 

coisa distorcida aí. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Fala que no seu Sadi, só pode que não tem patrola nem caminhão, 

pois foi o ‘cara’ que mais cedeu pedra no rincão. Diz que o seu Vitor perdeu gado, e tem um monte de 

pedra cortada que o próprio deixou quando foi secretário. Fala que o bitrem caiu dentro do valo de 

água e que os valos fizeram dentro da estrada. Afirma que vão ter que explicar por que fizeram estes 

valos dentro da estrada, e que tinham material para fazer por cima e como que no asfalto fizeram nos 

barrancos. Diz que só nas estradas do município fizeram dentro do valo, e que ‘brigava’ com o prefeito 

e dizia que não iria tampar valo de rede de água quando o próprio foi secretário. Ressalta que é muito 
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complicado, pois o ‘cara’ que mais tem pedra perder animal por falta de estrada é muito complicado, 

sendo que tem um monte de pedra. Fala que hoje tem quatro caminhões novos no município, e quatro 

patrolas, e que venderam a carregadeira e o seu Serafim tremeu e depois bateu palma por que não 

venderam. Ressalta que vender a carregadeira por noventa mil, afirma que foi uma carregadeira que 

nunca deu problema, pois então que ficasse com a carregadeira então, diz que a coisa é triste. Volta a 

falar no Sartori, pois quem vive na cidade ganhar seiscentos reais, afirma que o mesmo está matando 

gente na saúde por que não deu mais do SUS. Afirma que está matando por que o governo do estado 

tem que se virar, pois o mesmo já sabia dos problemas do estado e “deu a cara para bater” e que 

então tem que resolver o problema. Fala que segurança, Brigada e professores, acontecer isso, é por 

que então o mesmo nunca foi em uma escola para aprender, por que onde que se viu tirar salário de 

professor. Diz que aqui no interior as pessoas se ‘viram’, mas quem vive na cidade vai fazer o quê? 

Afirma que está matando gente e que “é meia-boca” mesmo e não é governador. 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: Sobre a festa da escola organizada pelo CPM no 

dia treze já falando em festa diz achar que a colega Regina iria falar na excelente, linda e organizada 

Semana Farroupilha do nosso CTG Gumercindo Saraiva,fantástico todas as noites ótimas comidas 

tradicionais da Semana Farroupilha, conjunto de todas as noites da programação que depois 

podemos ampliar. Parabeniza seu Odilon presidente eleito do nosso partido que disputamos, PMDB 

exatamente nosso partido do nosso município, do qual com muita honra fez parte, mas agora viu que 

estava errado e veio para o PP. Parabeniza o colega Alacir pela festa do grupo Conquistando 

Amigos,realmente com mais de quatrocentas pessoas,só pode então chegar a este nome. Fala ao 

colega Jaques que o mesmo é um eleitor juntamente com mais um milhão de gaúchos acreditaram 

que o Sartori iria resolver o problema ou pelo menos encaminhar. Só para ilustrar diz que o seu pai é 

pensionista ontem foi sacar o dinheiro do mesmo, que é sua irmã que administra, e só tinha 

quatrocentos e setenta e nove reais.Diz que foi o que seu pai tinha ontem imagina se isso fosse na 

cidade, mas diz que acredita na pessoas e  que isso seja para organizar o nosso estado. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF.183/2015, 

do gabinete do prefeito, enviando Lei 808/2015.  CONVITE, da Emater e Secretaria de Agricultura, 

para 1° Seminário da Agricultura Familiar de Capão do Cipó, a partir das 9h00min do dia 04 de 

setembro de 2015, no Clube Aliança, com programação em anexo. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N° 001/2015, do Poder Legislativo, que “Cria e regulamenta o Serviço de Informação 

ao Cidadão (SIC) no âmbito do Poder Legislativo de Capão do Cipó - RS”. 019/2015, da Rádio 

Comunitária Cipoense FM 87,9, solicitando apoio cultural para custear despesas e gastos com a 

manutenção da rádio. MOÇÃO DE PROTESTO N° 001/2015, dos vereadores Jaques Garcia, Diego 

Nascimento, Jairo Charão, Marilene Margutti, Ibanez Garcia, Alacir Dessoe e José Rodolfo de Brum, 

aos Deputados Estaduais, externando a contrariedade à política de parcelamento de salários e 

majoração de encargos tributários, aplicadas pelo atual governador. REQUERIMENTO, dos 

vereadores Diego Nascimento, Alacir Dessoe, Marilene Margutti, José Rodolfo de Brum, Ibanez 
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Garcia dos Santos, Jaques Freitas Garcia e Regina Weidmann, de acordo com o Art. 222 do 

Regimento Interno, §1° e 2°, combinado com o Art. 37, Inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, para que 

o Senhor Presidente convoque os secretários de Planejamento (Cristhian Lencini) e da Fazenda (João 

Martins Pinheiro), e os Servidores Álvaro Dallenogare Chagas (Tecnólogo em Topografia) e Rozelma 

Brum (Engenheira Civil), para prestar esclarecimentos sobre o andamento da rede de água da 

FUNASA, bem como os membros da Comissão de Licitação para prestar esclarecimentos sobre o 

processo licitatório da rede de água da FUNASA, e para que o Executivo Municipal envie relatórios de 

medição, termos aditivos e supressivos, plano de trabalho atualizado, cópia das notas fiscais e 

empenhos referentes ao convênio com a FUNASA e documentação (completa) referente concorrência 

pública n° 02/2013. A presente convocação será na forma de audiência pública, a ser realizada às 

13h00min do dia 08 de setembro de 2015, no Plenário da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó. 

CONVITE, do CTG General Gumercindo Saraiva, para Semana Farroupilha 2015, que acontece de 14 

a 20 de setembro, com programação em anexo. Após o senhor presidente reforça o convite para a 

Semana Farroupilha 2015, e para o 1° Seminário da Agricultura Familiar de Capão do Cipó. Após o 

senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 035/2015, do Poder 

Executivo, que “Autoriza a criação do Cargo em Comissão de Assessor do Núcleo de Farmácia do 

Poder Executivo Municipal de Capão do Cipó e dá outras providências”, sendo que o vereador Diego 

Nascimento pede vistas, pois falta o impacto orçamentário, ficando aprovado por unanimidade o 

pedido de vistas. MOÇÃO DE PROTESTO N° 001/2015, aprovada por 06 (seis) votos a favor e 02 

(dois) votos contra. REQUERIMENTO, para convocação audiência pública sobre rede água da 

FUNASA, 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 08/09/2015, 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, 1° de setembro de 2015. 

 

 

 

 

 


