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ATA N° 03 / 2016 (Ordinária) 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de 2016, 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 2016. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Presidente declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente passa a palavra ao 1º Secretário para que proceda a 

leitura da ata 02/2016, da Sessão Ordinária do dia 16/02/2016, 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 IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Ouvindo atentamente, diz que, até de tantos pedidos semana 

passada, saiu o secretário de Obras, que era um pedido de muita gente e lhe parece que já foi 

empossado. Ficou feliz que as pontes estão quase prontas, a do Passo do Cardinal lá em cima e do 

Passo da Areia, que dizem que sai também. Fala que a notícia melhor é que essa semana também 

está saindo a secretária do Meio Ambiente. Ficou mais feliz, pois parece que a secretária está 

assumindo essa semana, o que diz ser muito bom, pois as coisas irão andar como devem. Fica muito 

feliz que as coisas se encaminhem, realmente, como os cipoenses precisam. Ressalta que ficou muito 

grato e feliz pelas novas nomeações. Em nome do seu Renato Luiz Bender e do seu Ataíde, que é um 

membro do diretório Solidariedade, que hoje o mesmo o colocou que toda a documentação do partido 

está em dia, apto a qualquer companheiro concorrer, votar e ser votado e já registrado no Cartório de 

Registros. Diz que toda a documentação o seu Renato passou ao partido, documentado, apto no 

Capão do Cipó. Agradece ao presidente pela cedência e convida a todos do Solidariedade do 

município para se fazer presente em uma reunião a partir das quinze horas e trinta minutos aqui, para 

tratar de assuntos de interesse do partido e das próximas candidaturas a vereadores no município. 

Diz ficar muito grato, também, de começar as obras da RS 377, a qual espera que chegue aqui até 

maio, pois se chegar aqui o tapa-buraco, até maio, que dê para fazer o escoamento da safra já 

estamos vitoriosos, pois está devagar, quase parando. Torce que realmente essa obra saia do papel. 

Diz não estar levando fé, fala bem a verdade, pois tem três ou quatro homens trabalhando, que não 

vão tampar a metade dos buracos sem mais uma frente de trabalho, é muito difícil, isso se não faltar 

material, pois pode uma hora dessas acabar a brita e nós “se ferra”, mas como podem também 

tampar os buracos, que estamos precisando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

ouvintes da 87.9. Pede moção de pesar, juntamente com os colegas, a senhora Erondina Palharini, 

falecida no último dia dezenove, a qual conhece a família há anos, trabalhando na comunidade, 

produzindo, e nada mais justo que essa Casa se dirija a eles com votos de pesares. Diz aos amigos e 
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companheiros do Bairro Santo Antonio, que a felicidade, hoje, em saber que os aparelhos da 

academia já estão comprados, devendo chegar em questão de dez dias, e questão de quatro ou cinco 

dias devem estar instalados lá, para o pessoal começar fazer suas ginásticas. Sempre disse que o 

bairro Santo Antonio, se for relacionar com outras localidades, é ali que, realmente, precisa uma 

academia, tem diversos idosos, aposentados que ali podem desfrutar de seus exercícios no bairro, 

não precisando se deslocar mais longe ou aqui na praça. Comunica que amanhã tem jogos da 

categoria de base, antes das semifinais aqui na quadra sintética, a partir das dezoito horas, com jogos 

das categorias de base e depois as semifinais. Fala que domingo, a partir das dezesseis horas, no 

campo municipal, as semifinais do campeonato municipal de futebol 11. Cita que amanhã aqui na 

Câmara, chegou ofício para a presidência requerendo o Plenário, para reunião sobre Minha Casa 

Minha Vida sub 50. Tem impressão que até não é desse projeto que está em andamento, das 

quarenta, mas acha que os vereadores e a comunidade em geral devem vir, pois se tiver aqui aqueles 

mesmos que estão tocando as casinhas ali e com um projeto novo para sub 50, acha que terão de 

questionar muitas coisas, pois até agora casa não saiu nenhuma e, praticamente, cada vento que vem 

cai uma ou desmonta um pedaço.  Diz ser a hora de virem reivindicar, inclusive falou na sessão 

passada, de não se acomodar e ir em cima dessa gente, se tiver aqui a Chrenor, Família Paulista, 

Coophab, pois todos esses ‘caras’ ganham dinheiro, único que não ganha e por isso não está saindo, 

são os ‘caras’ que estão construindo as casas. Diz ser uma precariedade, pois não tem material para 

eles tocar, não recebem, e quantos já vieram aqui, trabalharam um ou dois meses e tiveram de ir 

embora por que não pagaram. Frisa que certamente o Executivo estará aqui amanhã e é a hora de 

cobrar, pois se tiver os mesmos que estão tocando as sub 40, aqui amanhã para tocar esse projeto 

novo, acha que vão ter que fazer alguma coisa. Parabeniza ao novo secretário de Obras que quarta-

feira assumiu a secretaria, senhor Adair Fracaro Cardoso, popular Burro, dos quais é funcionário 

público, colega dos colegas que estão ali e começou bem, trabalhando bem com seus colegas, que, 

como ele disse, não veio para chefiar e sim colaborar e ajudar e desenvolver o município, 

independente de sigla partidária, pois se ele está agora em sigla A, B ou C, ele assumiu um cargo 

para trabalhar para o povo. Diz acreditarem no trabalho dele, e, inclusive, como disse o colega Ibanez 

a ponte lá dos búfalos, do Martimiano já está pronta e amanhã eles vem fazer essa aqui perto do 

“Ratão”, e tem certeza que logo, logo todos os problemas de pontes serão solucionados. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Pede arrumação de uma estrada no Rincão dos 

Palharini, no seu Adão e no Miguel, pois dizem que a patrola fez até em uma tapera onde não mora 

ninguém e para eles que precisam, passa o transporte escolar, não foram arrumar. Cita que o Ibanez 

e o Diego pediram, e fizeram para o Ibanez, que disse que não pediu na propriedade dele, e fizeram 

em uma tapera e para as pessoas que precisam não fizeram. Reitera isso. Sobre a água que falou a 

semana passada diz ser um caos, pois hoje, novamente, ali para cima ninguém tinha água de tarde. 

Não sabe o que está acontecendo, pois agora que não tem problemas, imaginem quando der uma 

estiagem. Sempre diz que a necessidade quem sente é quem mora e vive aqui e o secretário não 

mora aqui, mora em Santiago, lá é a Corsan que toca bem a água e não é esse o problema. Fala que 
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semana passada foi falado nessa Tribuna sobre o campo de futebol, e o vice-prefeito foi para a rádio 

e fez uma zoeira num programa de esporte. Diz que antes dele ir falar de vereador e mais pessoas, 

ele que lave a boca, como disse uma vez aqui, pois ele não está lidando com piá. Não sabe o que o 

Meneghini fez e está pensando, é PMDB, pois tudo que acontece de bom o Anselmo que faz, se é 

ruim é o Meneghini. Diz que é para verem, pois ele fala em qualquer lugar, escancarado. Cita que a 

administração é uma só, o prefeito e o vice juntos e se um errou, é os dois, se acertou é os dois e não 

atire pedra em uma coisa que não é só ele. Fala que às vezes o Meneghini erra, diz que é ele, e 

quando é coisa boa é o Anselmo. Pede que pare e se toque, pois tem coisas na vida que nem tudo 

faz sozinho e se tem um companheiro que se elegeu junto, não queima tanto o ‘cara’, pois queira ou 

não, foi votado para os dois, não só para o seu Meneghini. Não sabe o que o PMDB está pensando 

nisso e tem coisas, às vezes, que fica preocupado. Parabeniza ao Nelson, que se faz presente, pois 

dizem que vão botar uma academia no Bairro Santo Antonio, como o Jairo falou. Pede que primeiro 

limpem a da Igreja Quadrangular, que o pessoal não consegue chegar devido ao amoroso que tem 

em roda. Diz estar lá para quem quiser ver, e que mantenham ao menos as que têm limpas, pois não 

custa nada cortar a grama. Parabeniza ao Émerson, que se faz presente, e ‘apareceu’ na Câmara, e 

diz que irá pedir o documento que o mesmo está na Frota, mas lotado no Demac, como assina as 

planilhas essa troca, pois o Claudir, que é na Frota, e está no Demac, como esses coordenadores 

fazem as planilhas, pois está na documentação. Parabeniza a colega Regina, e diz achar que a feira 

sai, pois somou dentro da prefeitura e não precisa contar com os funcionários concursados, só conta 

no tempo deles das oito horas, que eles têm trabalhar nesse horário, pois eles não vão fazer hora-

extra. Diz ter somado e tem gente sobrando e não vai ser problema, pois CC está em um cargo 

político ali dentro e tem que dar à ‘cara’ para bater. Cita que tem trinta e sete CC dentro da prefeitura, 

entre secretário, coordenador e assessor, e CIEE tem vinte e sete, somando dá sessenta e quatro, e 

se cada cinco deles, por dia, ir lidar na feira, vai dar que um “brinco” e uma “jóia” aquilo lá, fora o 

prefeito e o vice, que não contou. Diz ter o documento com o nome de todos, e o assessor que ganha 

menos é mil duzentos e oitenta, outros dois mil e meio, secretário quatro mil e cem e assim vai. Diz 

dar um bom “troco” e somou, no mês, entre CC e CIEE dá cento e quatro mil reais, fora o décimo 

terceiro no fim do ano. Diz que vão fazer a feira e gente tem para trabalhar, independente se os 

concursados ajudem ou não. Acha que tem que fazer e CC tem que dar a ‘cara’ para bater e trabalhar 

de graça esses três dias para o município de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador fica com 03 (três) minutos, pois cedeu 

02 (dois) minutos de seu tempo regimental ao vereador Diego Nascimento. Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz viver procurando significado para a 

sigla AES Sul, e agora achou, diz que é Agonia Elétrica do Sul, pois lá no Carovi têm uma agonia. Cita 

que os últimos dez dias lá no Carovi, cinco faltou luz, sendo que sexta de noite deu um ventinho lá e 

faltou a luz sexta às seis e meia da tarde e voltou a luz no sábado de noite, por causa de uns fios que 

se enrolaram. Diz não ser mais agência elétrica e sim Agonia Elétrica do Carovi. Sobre a 377 diz que 

no ritmo de uma caçambinha, por dia, carregada de material para tapar os buracos, socados com os 

pneus dos nossos carros e dos caminhões, no final maio e início de junho quem sabe chegue aqui no 
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trevo de Capão do Cipó. Foi cobrado aqui, hoje, até não cobrado, mas alguém lhe questionou ter 

votado no Sartori, o que diz sim ter votado, não nega, não adianta, pois é a verdade, diz ao colega 

Jaques. Diz ter votado no governador Sartori, mas que está claro que projetos não tem nenhum, não 

tinha um projeto para enfrentar essa realidade que temos no Rio Grande do Sul. Parabeniza ao 

colega Ibanez pela legalização de seu partido, mais um na disputa eleitoral que se avizinha. 

Finalizando diz que a escola está quase pronta, em torno de sessenta por cento está pronta, com 

pinturas, reparos, troca de parte elétrica, lâmpadas, pátio limpo, mas se não fizerem mais um mutirão, 

que irá acontecer no próximo sábado, não terão condições de entregar a escola para os alunos. 

Tendo isso em conta, os pais se reuniram, liderados pelo Miro, e esse mutirão irá ocorrer no próximo 

sábado e se algum dos colegas quiser parecer lá, será bem vindo. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Faz pedido para Secretaria de Obras que coloque as pedras que 

depositaram há dias ali na residência da professora Vera Labres, colocaram umas pedras ali, até foi 

tirado umas fotos, diz que tem que empurrar de patrola quase, e que a fossa está aberta e que agora 

tem mosquitos, que providencie esse serviço. E pede que o Demac faça uma visita para uma senhora 

que lhe ligou hoje, a senhora Vilma, lá na divisa com São Miguel, e diz ter tentado ligar para a agente 

de saúde dela e não conseguiu, tentou até a pouco.  Ela diz que a agente de saúde esteve visitando 

lá, e tem problema sim na água dela, e que o Demac faça esta visita o quanto antes. E sobre a 

limpeza no parque foram terça, e terça-feira passada falaram aqui e foram criticados no sábado, e 

hoje foram lá, e constataram de novo a sujeira, pois não foi limpa. Acha que o Anselmo, o Vice-

Prefeito, ele falou sábado no programa sem ter ido lá ao parque, pois não acredita que ele falasse 

uma coisa que tivesse limpo o parque sem ter ido fazer uma vistoria. E diz que continua lá, só tiraram 

os pneus, porque dentro da prefeitura, até o colega Jairo estava sentado, quando o pessoal do 

Exército esteve ali com as agentes de saúde, falou para darem uma olhada no parque os pneus. Diz 

que só o que foi retirado de lá que deu para notar hoje, seus colegas foram o Alacir, o Diego e o 

Jaques também foi, e continua os lixos, detritos aonde que limparam que vão averiguar, novamente, 

que o Vice-Prefeito tenha coragem de ir lá antes de falar no programa no próximo sábado, que são 

dez hectares, ponto alguma coisa, aonde que foi roçado esta quantia, jamais. Fala que os 

implementos continuam no mesmo lugar, na mesma sujeira, e os colegas podem ir lá, então que 

olhem as coisas e deem uma averiguada antes de irem ao rádio para falar mal dos vereadores. E 

amanhã então o colega Jairo já falou, mas repete, pois já tinha escrito, sobre a reunião das casinhas, 

das casinhas populares, que as pessoas venham às pessoas contempladas, e que questionem 

amanhã os pedreiros e dois empreiteiros, que dá para dizer que são um heróis, que continuam ali sem 

receberem nada, e que pagaram do bolso deles os funcionários, e eles foram mandados embora, mas 

continuam aguentando, e amanhã eles vão estar na reunião. Diz que não vai poder estar presente, 

mas com certeza seus colegas virão. Para a colega Regina pela última vez irá lhe pedir perante este 

microfone, perante seus colegas e as pessoas que nos ouvem, tenha mais respeito com sua pessoa e 

com outras pessoas também. Diz não ter chamado a colega de mentirosa e não é muito menos. Diz 

que a colega gosta de repente, usar um salto vinte, mas acha que humildade é a melhor coisa, 
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devemos ter humildade, devemos ser humildes, podemos errar, podemos criticar, mas se precisar 

voltar atrás, temos que voltar e jamais falar às coisas que não é. Diz que a colega os convidou para 

ajudar na feira, como é que vão a ajudar, quando na sua administração a colega os ajudou, só 

criticou, pelo que sabe só criticava esta feira. Pede a colega, mais uma vez, e que seja feliz na sua 

feira, com certeza será uma grande feira com a colega na liderança, gostava de criticar os 

organizadores da feira do tempo Osvaldo Froner, como prefeito, mas deseja que tenha sucesso. Vai 

participar, vai colaborar, mas não com a colega, irá lá participar e colaborar. E pela última vez pede 

que pare de falar mal das pessoas, principalmente da sua pessoa. E sobre a AES Sul, diz ao colega 

Rodolfo achar que a AES Sul quanto o sinal da Oi estão péssimos, e que já foi falado mil vezes aqui, 

e a administração, não sabe o que devem fazer e a comunidade está aí precisando e ansiosa. 

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

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Faz correção a 

respeito do que disse na sessão passada, pois quando falou que o prazo final para a entrega do 

Cadastro Ambiental Rural seria em dois mil e dezessete, diz que não, pois é cinco de maio de dois mil 

e dezesseis, praticamente a noventa dias da entrega final. Reitera a importância de o produtor fazer 

esse cadastro, e deve ser feito. Reforça que não tenham medo se desmataram ou se está usando 

alguma área de APP, pois é o momento de corrigir isso e não ter problemas ambientais. Reforça que 

o prazo final para entrega desse cadastro é cinco de maio de dois mil e dezesseis, faltando em torno 

de noventa dias. Fala que foi colocado na Tribuna a respeito de água, o que diz ser lógico que à 

medida que as coisas vão aumentando, os problemas também vão aumentando. Fala que foi 

construído, praticamente, cento e cinquenta quilômetros de rede, que antes não tinha. Cita que tinham 

as redes de antes e os problemas de antes, agora com mais o que foi feito nessa administração, em 

torno de cento e cinquenta quilômetros, é lógico que os problemas vão sempre ter e vão aumentar. 

Diz que o que constataram e foi colocado por outros colegas, a questão de energia, com essas 

quedas diárias de energia elétrica que se tem no final da tarde, não tem bomba de poço que aguente 

e, infelizmente, vem a prejudicar o abastecimento de água. Diz que o pessoal do Demac faz um 

trabalho excelente nesse sentido, atendendo na medida do possível, e se o telefone tocou, quando 

não estão trabalhando em outro lugar,vão lá tentar resolver. Fala que o que acontece muitas vezes é 

que quando toca o telefone e eles estão terminando um serviço, tem que terminar aquele para ir 

atender onde é chamado. Fala que a constatação maior, hoje, é que o maior problema que afeta a 

rede de abastecimento de água são essas quedas diárias de energia que tem aqui no município. 

Sobre isso diz já virem falando não de hoje, e concorda cm o que foi dito antes sobre a AES Sul, pois 

ela chega implantar uma agonia dentro do município, mas diz que já tentaram reunião, audiência 

pública e a verdade é que eles são detentores dessa parte do Rio Grande, que abastece, até dois mil 

e vinte e cinco, se não se engana, ou mais. Fala que o que nos resta é tentar reivindicar, falar e 

reclamar, e quanto a isso diz poderem contar com sua pessoa, pois vai estar sempre disposto a 

ajudar, para ver se, pelo menos, conseguem amenizar. Ressalta que é um problema sério no 

abastecimento de água, é um problema para os lavoureiros que necessitam energia para irrigar suas 

lavouras, é um problema para quem tira leite, questão de resfriador, e, hoje, a AES Sul está sendo um 
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fator limitante para o nosso desenvolvimento e têm que melhor com urgência essa prestação de 

serviço para o nosso lado. Espera que com essa rede nova, que começou e ainda não terminaram, 

que quando concluída alguma coisa melhore. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que quer responder a colega Margutti, e se algumas vezes lhe 

faltou com respeito com a mesma, pede desculpa, e diz ter falado lá na sala que entendeu que tivesse 

lhe chamado de mentirosa, e diz que quando uma pessoa lhe respeita, respeita também, e de salto 

alto, diz que pode ver que está de rasteirinha hoje, e a colega que vem sempre de salto, sempre 

lindona, sempre esplendorosa aqui na nossa câmara. Diz não ter vergonha de dizer, que precisa da 

colega na feira, que precisa do Diego, precisa do Rodolfo, do Alacir, do Jaques, do Ibanez, do Jairo e 

do Miguel, precisa de todos aqui, porque a feira, que a colega Margutti se referiu a feira como se ela 

fosse sua, ela não é sua, não é aqui dos vereadores, nem do seu Alcides, e nem do Anselmo, ela é do 

Município do Capão do Cipó. Acha que as pessoas que moram no município do Capão do Cipó, não 

são só trabalhar e pagar os impostos em dia, por que aqui todo mundo trabalha e todo mundo paga os 

impostos, então acha que o povo daqui também merece um entretenimento, e esta feira junta às duas 

coisas, o povo vai lá se diverte e divulga o nosso município, é uma feira do agronegócio. Diz estarem 

planejando umas palestras boas, querem trazer alguém que fale sobre nosso clima, do El niño, que 

cada ano muda, e diz que sua parte está fazendo. E diz que hoje pela manhã teve uma reunião com 

os funcionários, um pouco da Agricultura, o representante do funcionário de Obras, está difícil a 

transação e a convivência com os funcionários e o governo, mas diz que sua parte está fazendo. 

Convida todo o comércio aqui do Capão do Cipó que exponha na feira, que entre em contato pelo 

telefone 84252318, quem quiser adquirir sua stand dentro do pavilhão grande, e se não se engana só 

resta dez vagas, estão fazendo uma boa venda. Diz que estão atrás daquelas pessoas que já 

expuseram aqui no passado, e que já deixaram os stands reservados, pois não teve acesso a nenhum 

documento da feira passada, estão ligando para um ligando para outro para saber, e só teve acesso à 

prestação de conta, e muito daquilo ali está fazendo o máximo que pode e tentar diminuir aqueles 

gastos, pois a feira passada, não está dizendo que foi gastado com exorbitância, mas era outra 

realidade, não tinha esta crise financeira que o país enfrenta e que nosso município está passando. 

Então mais uma vez convida o pessoal aqui do nosso comércio que exponham na nossa feira, que 

contemple seu povo daqui, que o pessoal vai ali, que tanto é cliente aqui como vão ser na feira, e para 

nós é um grande prazer a gente receber, para sua pessoa, especialmente, o comércio aqui do Capão 

do Cipó, coisa que sempre pensou em valorizar e comprar fora o que não temos aqui. E sobre a parte 

da feira a estrutura, é algo que sempre diz para o senhor Alcides em todas as reuniões, que se 

preocupa com a estrutura da feira, e diz que a AES Sul aprovou o projeto e agora vai sair à licitação 

para parte da energia elétrica. Diz que a limpeza do parque lhe preocupa bastante, mas seu Alcides 

garantiu que esta parte eles vão resolver, e que sua parte, o que pode fazer está fazendo, a parte de 

organização, de show, e o show o seu Alcides quer gastar bem pouquinho, e estão no dilema, pois 

acha que nem todas as pessoas vão à feira para comprar uma máquina de duzentos ou trezentos mil 

reais, para comprar uma plantadeira, acha que o povo quer ir para se divertir, levar a família, como 
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falou, levar as crianças, sentar numa mesa e tomar um refrigerante, assistir um show. Estão fazendo 

de tudo, e se não puder deixar a entrada franca, já está colocando uns show barato para poder cobrar 

barato, pois ele não quer fazer uma coisa cara. Acha que se todos pegarmos juntos e deixarmos a 

política de lado, vamos conseguir fazer uma grande feira, e isso vai nos fazer um bem que vocês nem 

imaginam, e para nosso povo aí fora  muito mais, ainda. E mais uma vez pede desculpas a colega, e 

espera contar com todos você. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os 

trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala sobre as casinhas, que tiveram hoje no 

parque falando com os rapazes que estão construindo lá e estão decepcionados com a empresa, em 

dezembro receberam mil reais e tinham os empregados para pagar. Diz que eles virão na reunião, 

amanhã, para ver o que a empresa vai dizer, pois não tem quem trabalhe sem dinheiro, hoje, tendo 

que pagar funcionário. Sobre o parque, da roçada que foi feita, das mentiras do vice-prefeito, que vai 

ao rádio mentir e falar mal de vereador, vai só ler o que ele colocou no face, no dia vinte e um de 

janeiro, para verem a empresa que trabalhou e que limpava o campo, que eles contrataram. Lê o 

documento: “A falta de chuva e sol quente, temperaturas de mais de trinta e cinco graus estão 

maltratando o gramado do estádio municipal, por isso tem que aguar todos os dias, Serginho, Vini e 

Anselmo se encarregam dessa tarefa”. Diz estar na foto o caminhão da prefeitura molhando o campo, 

e o funcionário da prefeitura também na foto. Queria que o Anselmo falasse no rádio da empresa, pois 

está cobrando da empresa JM, e não falaram de outras pessoas e sim da empresa que está 

ganhando para fazer isso. Sobre o parque irá ler o que diz para o Anselmo parar de mentir: “Manter a 

área interna e externa limpa, livre de lixos e detritos”. Diz que amanhã cedo irá ao Meio Ambiente 

denunciar o lixo que tem lá, pois não foi tirado, e tem lá sacos plásticos e uma “lixaiada” no parque da 

feira, o que é vergonhoso para o município. Diz que daí eles usam um programa de rádio para 

desdobrar e dizer que não é verdade. Pede ao pessoal que vá lá ao parque da feira olhar o jeito que 

está, são dez ponto sete hectares, que está no documento, que tinham que ser limpos. Fala que 

roçaram três hectares e pouco, quarenta centímetros de altura, que a Regina, presidente da feira, vai 

ter que mandar roçar tudo de novo. O que lhe preocupa é que a prefeitura tem nove tratores, hoje, 

duas roçadeiras novas e será que não tinha um trator para fazer esse serviço e ter que contratar uma 

empresa, e ainda terem ‘cara’ de ir à rádio e dizer que os vereadores estão falando coisas. Diz que 

cobraram da empresa JM e não de outra pessoa, é só isso que cobraram. Diz não ter visto nenhum 

dia essa empresa no parque, e não falaram de outras pessoas, só da empresa que ganhou a licitação. 

Diz que ninguém falou aqui que foi pago sete mil e seiscentos numa ‘paulada’, falaram aqui que o 

contrato começou em vinte e um de outubro e terminou em vinte e um de fevereiro, e se não falassem 

aqui na terça-feira, eles foram roçar na sexta aquela ‘matação’ que foi feita lá, pois não foi roçado. Diz 

que aquilo não é serviço para fazer uma feira, e tem que ser feito tudo de novo. Pede que os 

cipoenses vão olhar as lâmpadas que tinham nos postes de luz, estão todas no chão, quebradas, e 

uma lâmpada daquelas deve sair mais de cento e cinquenta reais, e as estruturas delas estão todas 

no chão, para quem quiser ver. Diz que irá tomar providências, já falou, combinou com o diretor da 

rádio que ficou de vir e não veio, mas vai tomar providências quanto ao programa para ver o que está 
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acontecendo, pois não admite que vão à rádio falar mal de vereador, pois falam a verdade e ninguém 

está mentindo. Diz ter as provas, as quais tem tudo e que não precisa nem ‘catar’ eles lançam na 

internet as provas para eles, ganham de mão beijada as provas para continuar o trabalho. Diz ter 

certeza que esse funcionário deve estar bem, registrado no INSS, que ele falou muito, e vão ver isso e 

procurar, e se está bem, beleza, senão não sabe como será o problema. Cumprimenta ao pessoal do 

Bairro Santo Antonio, que até não cumprimentou, e demais pessoas presentes, e diz que irá tomar as 

providências. Esteve em um curso em Porto Alegre e eles disseram que aqui no município vereador é 

autoridade. Diz que não querem ser melhores que ninguém, agora não querem ser pisados, pois 

usam um programa de rádio para querer manipular e falar mentiras, pois diz aqui que é mentira, e que 

aqui está a verdade e vão procurar até o fim, se tem dinheiro ou não tem, não interessa, querem a 

verdade, e a verdade é sem dinheiro e pela justiça e pela verdade dos homens. Fala que homens não 

se conquistam no microfone, se conquistam pelo caráter dele. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): O vereador fica com 07 (sete) minutos, pois o vereador José Rodolfo de 

Brum lhe cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta os colegas, munícipes, 

rádio 87.9. Parabeniza ao Edenilson, que esteve aniversariando ontem, saúde, paz e que Deus 

abençoe seus passos. Diz ter, novamente, pedidos da comunidade do colega Ibanez, e o secretário 

de Obras assumiu, seu amigo Adair, pede, com carinho, que ele mande fazer aquele patrolamento e 

cascalhamento na estrada do seu Adão e do seu Miguel Garcia e, também, do seu Diego Santos 

Silva, no Rincão dos Palharini. Diz que eles pediram que fizesse o pedido, novamente, ao secretário 

de Obras. Fala que na Avenida, em frente à casa do seu Sabela, que seja feita a troca de lâmpada, 

que várias vezes pediram na Casa e, até hoje, não foram ouvidos. Pede ao secretário que mande 

fazer essa troca de lâmpada. Esteve ontem na estrada da Real e o Joãozinho tem dificuldades em 

fazer alguns trajetos de estrada e pediu que o secretário mande fazer o patrolamento e o 

cascalhamento naquela estrada da Real. Comenta aos colegas vereadores de uma pessoa que nos 

deixou na quinta-feira pela manhã, que foi a amiga Erondina Palharini, uma pessoa carinhosa, amiga 

que tinha no dia a dia junto conosco. Diz que era uma pessoa que queriam bem e fica o voto de pesar 

a família do amigo Negro Palharini, Gima e Olavo. Aproveita a oportunidade, em nome do ‘Ratão’, 

patrão do CTG Gumercindo Saraiva, convida todos os aluninhos, os pais e mães que estão 

interessados, que quinta-feira, a partir das sete e meia, tem a reunião para tratar sobre a dança. 

Convida a todos que queiram participar do nosso CTG Gumercindo Saraiva. Esteve visitando hoje, 

novamente, o parque da feira, as estradas do município, onde foi colocado no sábado, pela parte da 

manhã, no programa de esporte do nosso vice-prefeito, Anselmo Cardoso, juntamente com algum 

componente que fazia o programa com ele, falando em vereadores, citando nome de vereadores e 

dizendo o que vereador tinha que fazer ou não fazer. Em primeiro lugar diz a comunidade cipoense 

que são transparentes, o trabalho todo mundo conhece no dia a dia e, principalmente, para falar de 

um vereador, de uma pessoa, ou citar o nome de alguém, tem que ter caráter e saber onde a pessoa 

mora. Diz ser fácil vim numa rádio criticar o vereador, pois está na frente do microfone. Questiona se, 

realmente, conhece a vida do vereador, quem é ele para falar de sua vida. Diz que não conhece. Fala 
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que quando quer falar de bem, fala de bem e quando quer falar de mal, fala de mal. Ressalta que se 

quiser falar de vereador tem que vir morar no Capão do Cipó, conhecer o povo daqui e até mesmo 

residir aqui e não vir de outro município, pois não reside aqui, querer dar uma de tal e saber mais que 

todo mundo. Fala que primeiro venha morar aqui, conhecer os nossos vereadores, o povo do Capão 

do Cipó para depois ir numa rádio falar o que não é verdade. Diz que citaram aqui, na terça-feira 

passada, de uma empresa que estava prestando serviço para a comunidade e na verdade não estava 

prestando serviço, e não citaram o nome de algum filho ou de alguma filha de uma empresa que 

estava prestando serviço para o município. Cita que falaram de uma empresa que prestou serviço 

para a comunidade, que, na verdade, não prestou serviço no prazo que estava no contrato. Diz que 

jamais iam citar o nome de um filho ou de uma filha de um amigo nosso que estava trabalhando na 

empresa, só levantaram essa questão por que a empresa ganhou a licitação na prefeitura e não 

prestou serviço e está lá para quem quiser ver o jeito que está o parque, que não dá para ficar. Diz ao 

colega Jaques que tem que comentar que no dia do velório da dona Erondina, nossa amiga que nos 

deixou, as pessoas os cobrando, na frente de gente, sobre o brejo na frente da capela, que é um 

fiasco para o nosso município. Cita que aquilo lá tem que ser roçado uma vez por semana, pois é um 

fiasco, vão aos eventos e nos velórios e as pessoas os cobram e dizem do fiasco, pois moram e 

pagam os impostos em dia e quando precisam de uma coisa está o brejo e a sujeira tomando conta e 

fica feio para o nosso município. Diz que nosso município todo mundo conhece, é chamado pela 

região de rico, e fica até triste do pessoal os cobrar, pois é simples de fazer. Diz que ainda se fosse 

uma coisa que não fosse tão fácil, mas é simples, diz ao colega Ibanez, faltando é vontade, como o 

colega sempre dizia nessa Casa, pois gente tem de qualidade e qualificados. Convida toda 

comunidade cipoense, pois foram citados no programa, também, pois não faziam parte da abertura 

dos times. Diz que o colega Jairo é testemunha, pois o dia da abertura só estava sua pessoa e o 

colega Jairo, e ainda o vice vir mentir na rádio que não comparecem em nada. Acha que tem que 

comprar mais um óculos, pois se não está enxergando sua pessoa e o colega, sendo que também faz 

parte de um time. Diz ter dois times no Tamiosso e será que ele não vê todo dia lá no time. Cita que a 

colega Marilene também estava lá. Diz que é fácil vir criticar vereador, mas a realidade é bem 

diferente, quando tem uma rádio na mão. Diz que irão procurar os direitos e mostrar para a 

comunidade com quem estão lidando. Frisa que é fácil criticar os vereadores, mas quando precisam 

que venham aprovar um projeto em cima, jamais foram contra projetos que não é a bem da 

comunidade, sempre a favor da comunidade, e, jamais vão criticar o que não é, o que está errado, e o 

que está certo sempre vão elogiar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Transmite votos de pesar aos 

familiares da dona Erondina Palharini, fica seus sentimentos a todos os familiares. Deseja sucesso ao 

novo secretário de Obras, que desempenhe um bom papel a frente da Secretaria de Obras. Fica 

contente quando vem aqui na Câmara e exerce a função de vereador, e fazem, na essência, o 

trabalho, que é votar leis. Nesse sentido entrou hoje com requerimento e aceito pelo presidente, o 

qual já transmitiu que vai colocar em votação, que são três projetos, um para médico pediatra, um 

para odontólogo, um para nutricionista e mais um agente de endemias. Então diz serem quatro 
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projetos que tem relação com saúde pública, e que tem que ter agilidade e, hoje, prontamente o 

presidente está disposto a dar esta resposta para a comunidade dando agilidade a sequência dos 

projetos. Diz ser o tipo da coisa que sai de consciência tranquila que quando vem aqui vai ter seu voto 

para exercer, realmente, a função de vereador, pois muitas vezes certas questões são levadas para o 

lado pessoal e isso aí não acha interessante e acha que não leva a nada, mas quando vêm e 

cumprem e exercem a função de vereador a sessão termina e vai para casa com a consciência 

tranquila. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Fala sobre a retomada das redes de água e diz à comunidade que 

parou porque tiveram denúncias no Ministério Público, e por isso, até resolver estas questões não 

poderia ser retomada, hoje, graças a Deus, está tudo andando e bem logo quem não tem água vai ter. 

Diz ficar indignado mandar o vice-prefeito lavar a boca, por que se fala do prefeito alguma coisa, diz 

ter certeza que é por isso que os mesmos estão acertando muitas coisas que dizem que estava 

errado na administração. Presenciou diversas discussões entre vice e prefeito e que no final chegam 

num determinado ponto e acertam e corrigem aquilo que está errado, esta história do campo de 

futebol, da empresa, sete mil e seiscentos, pelo amor de Deus, deixaram vencer o contrato para vim 

falar aqui na câmara. Fala que se fossem vereador mesmo tinham ido ali que estavam todos os dias 

na prefeitura, cumprimentado o prefeito, entrando no gabinete, vão lá e cobram e não deixam vencer. 

Questiona porque não cobraram antes. Diz mais, sete mil e seiscentos reais pode denunciar não têm 

medo, a coisa é transparente, tem foto aqui que estavam o vice e o Vinicius no campo trabalhando, 

para que prova maior que estavam trabalhando no campo. Fala que sete mil e seiscentos se o nosso 

prefeito e vice tiverem que devolver podem ter certeza que eles devolvem com maior carinho para o 

povo cipoense. Pede que perguntem quem está devolvendo, quanto está devolvendo aquele ex-

prefeito que falcatruou nota dizendo que reformou máquina, que reformou motor de micro-ônibus e 

que é pura mentira e isso ninguém conta que ele já está devolvendo, porque o Ministério Público, a 

justiça já está cobrando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA, Representante de Partido, PT: Diz que quem mandou lavar a boca foi sua pessoa e 

manda em qualquer lugar e não precisa ser só aqui, só para dizer ao colega Jairo. Fala que o colega 

Jairo também é vereador e como está lá dentro tinha que ter fiscalizado que a empresa não estava 

fazendo ou vai fazer, e não são só os outros vereadores. Diz ser essa sua preocupação, pois se tiver 

errado, foi um dia que falou aqui na câmara que iam colocar um UFC ali na praça, que ia vir treinar 

boxe, pois o colega deu um soco em cima da mesa do prefeito, o prefeito Meneghini não queria 

assinar esse papel, e estava certo. Diz que o colega Jairo e o vice brigaram com o prefeito para 

assinar e contratar essa empresa, sendo que o prefeito não queria e estava certo. Diz que por isso 

que disse que tem coisas boas que o prefeito faz, erra é o prefeito e quando é coisa boa é o outro que 

faz. Não está defendendo prefeito nem criticando o vice, só falando o que acontece na realidade e 

todo mundo sabe disso. Fala que se sente envergonhado, hoje, mas tem o poder de chegar aqui e 

falar como vereador, mas a população não tem, às vezes, o direito de vir aqui, só pode a cada seis 

meses, dez minutos. Diz que votou no Meneghini e para o Anselmo e fez campanha e acreditou, só 

que na verdade, às vezes, as pessoas votam para tentar mudar e, às vezes, não muda nada. Diz que 
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isso é o que aconteceu no estado, onde o PT tomou uma lavagem de voto do Sartori, mas as pessoas 

que votaram estão com vergonha, pois votaram errados e ele não está fazendo nada em nível de 

segurança, professores, nada. Frisa ser essa sua preocupação e torce que o prefeito Meneghini 

conclua todas as obras do governo federal que estão aqui para serem feitas, senão vai ficar um 

fantasma branco. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, 

Líder de Bancada, PP: Ouvindo atentamente os colegas, falas sobre as funções dos vereadores, têm 

a função nobre, vai dizer assim, colega Miguel, de aprovar as leis, mas também têm o poder de 

criticar, o dever de criticar, não uma crítica infundada, não a baixaria, que isso não entra. Diz que em 

quatro anos que foi líder do prefeito Froner diz que ouviu muito aqui, meu Deus do céu, que não 

chega aos pés do que acontece hoje o que acontecia. Diz que esta Casa vem com esta história e 

sabe que não vai mudar, e ninguém vai deixar de criticar, uns mais outros menos. Diz ser criticado por 

não criticar, às vezes. Fala que alguma coisa se reserva, tem coisas que entende que não é assim, 

agora quando as coisas não são certas tem que ser feita as críticas e esta é a função, e se não está 

certo devem criticar, precisam apontar, precisam denunciar, fazer estas coisas que fazem aqui. Diz 

isso que entende, além daquilo que o senhor falou do trabalho nobre do vereador, de legislar, de 

aprovar leis, só que também não podem achar que está tudo bem e sabem que as coisas têm que ser 

corrigidas e o colega reconheceu que algumas coisas estão erradas e tem que ser feitas, são colegas 

seus. Fala que isso que entende aqui da tribuna que a função é esta de aprovar leis, criar leis, mas 

também têm que apontar quando as coisas não estão certas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Seguindo na 

linha de raciocínio do colega Rodolfo, também entende que a crítica tem que existir, mas a 

construtiva, embasada e com conteúdo, pois, muitas vezes, sabe que acontece, e não deve 

acontecer, é levar aqui na Tribuna uma discussão para o lado pessoal, jamais. Entende, 

perfeitamente, que a crítica tem que existir, mas não levar para lado pessoal e virar uma bateção de 

boca aqui, que isso não leva a nada e a comunidade não ganha com esse tipo de atitude. Com 

relação a, muitas vezes, não tapam um buraco na estrada e a culpa é do Sartori, diz que todos sabem 

da história do Rio Grande, que vem mal e não é de hoje e o Sartori está tendo uma grande virtude, em 

seu ponto de vista. Diz que tem que ter coragem para falar as coisas e assumir. Diz que votou nele e, 

hoje, votaria de novo, pois a grande virtude que ele está tendo é de falar a verdade, não está levando 

sujeira para debaixo do tapete e dizendo que o Estado está bem, quando na verdade não estava e 

nunca esteve. Cita que ao menos ele está tendo a hombridade de ser sincero e falar a verdade e isso, 

dentre as qualidades que um político deve ter essa, entende que falar sempre a verdade deve ser a 

primeira qualidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Pegando o ‘gancho’ do que o colega Miguel falou 

do Sartori, diz que, ainda, não tem vergonha de ter votado nele. Apostou todas suas “fichinhas” nele 

em relação ao estado e quer ver mudanças. Diz que aqui qualquer pessoa não pode acusar ele de ter 

prometido as coisas, pois não prometeu nada, primeiro assumiu o Estado, está vendo as condições 

para ver o que pode fazer e os buracos já estavam aí e o Tarso poderia ter tapado, também. Manda 

abraço para toda família da finada dona Erondina, e como disse a eles aquele dia diz que, hoje, ela 
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está muito melhor do que qualquer um de nós e que Deus dê bastante conforto e força para eles 

tocarem o barco para frente. Diz ao colega Jaques que desses sessenta e quatro funcionários, CCs e 

CIEEs, alguns foi o colega que colocou lá dentro e conta com o mesmo para falar com essas pessoas 

para trabalhar na feira. Sobre a feira está se desgastando bastante, pois como falou aqui, não 

pretende concorrer a nada e está nessa por que gosta e quem lhe conhece sabe que gosta desse tipo 

de desafio, de função. Cita que gostou muito do CTG, foi um grande desafio que deu certo. Acha que 

se trabalharem juntos vão conseguir fazer uma coisa bonita, que o povo aí fora mereça, que não é só 

vir aqui criticar. Está de braços abertos para esperar que venham lhe ajudar. Convida toda a 

população aí fora que a estiver ouvindo e tiver interessado em ajudar na feira, será muito bem vindo, 

qualquer tipo de ajuda. Sobre crítica por crítica, foi uma das pessoas que mais criticou aqui e volta a 

dizer que vereador, se tem e se existe alguma coisa errada, têm que investigar sim. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Fala que há poucos dias no programa de rádio 

o prefeito disse que pouco se ”lixava” para os vereadores e vai o vice-prefeito na rádio e fala mal dos 

vereadores e hoje não vai dar demonstração deles como vai colocar os projetos que chegaram em 

cima da hora, que iriam ser votado na semana que vem, vão votar hoje para mostrar que não levam 

para este lado. Fala que a hora que eles começar a valorizar os vereadores vai mudar tudo, que achar 

que microfone não é para falar o que pensa, e sim a realidade, as coisas vão mudar no município, e é 

isso tem que se conscientizar. Diz ao colega Jairo que o mesmo fala tão mal do Froner, que lhe 

parece que foi pedir desculpa para ele em Santiago, de frente ao juiz, há pouco tempo atrás, até não 

sabe se não beijou as mãos dele lá. Cita que o mesmo fala tão mal dele que ele deixou sete milhões 

de projeto da água para os mesmos fazer, deixou tantas obras que tomara, como diz o colega Jaques, 

que terminem que o Governo injete dinheiro, e o colega fala tanto dos projetos que tudo foram mal 

feitos. Sobre as casinhas uma empresa passou para outra e outra para outra e não sabe que fazer 

para legalizar, um dos funcionários disse que tem cinco das casas que estariam condenadas se 

continuasse trabalhando, não pode ser feito. Acha que se querem fazer mais casas vamos terminar 

estas que estão aí, e tem que parar de enganar o povo, tem que fazer estas casas para este povo ter 

condições, limpar estas casas. Pede para limpar um pouco esta cidade porque do jeito que está 

parece que a cidade do Capão do Cipó tem cem anos e é uma das cidades mais jovens junto com 

estes trinta municípios do nosso Rio Grande. Pede para fazer as coisas, se unir e fazer as coisas e 

trabalhar, porque a Câmara dos Vereadores quando é para valer o pessoal do Bairro Santo Antônio 

sabe, quando é para valer votam o que é de interesse, sempre foi e vereador nenhum se nega a fazer 

isso. Pede que valorizem os vereadores porque se não daqui a poucos dias atrás vão se valorizar e 

aí, talvez, seja tarde. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: 

Fala que ouvindo aos colegas, a situação é dramática em tudo que é ponta, liga a televisão o país 

está se deteriorando, o Governo do Estado quer demitir funcionários públicos e CCs, acha que 

deveriam demitir os CCs, aí demitir funcionário público. Na hora, o que mais se preocupa, na hora da 

eleição todo mundo quer pegar ‘teta’ depois que pega não sabe como administrar. Diz não conseguir 
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entender, mas uma coisa gravou até hoje quando a filha do Sartori disse que o seu pai não sabe 

escolher a camisa que vai usar. Deu-lhe um arrepiou e não está nada constrangido em dizer isso, pois 

também votou no Sartori, o pior de tudo que votou no Sartori, mas a filha disse isso do pai, que ele 

não sabe e que sua mãe tem que escolher a camisa que usa. Diz ser bravo e a coisa está feia, bota 

feia nisso. Comenta onde está o Lasier Martins, o ‘cara’, diz ficar apavorado no Estado do Rio Grande 

do Sul, tiveram todas as crises do mundo e Lasier sumiu do mapa, ninguém vê falar, o homem dava 

palestra em todo o Estado do Rio Grande do Sul, todos os dias, não tem Lasier mais. Diz que se 

preocupa com o nosso Senador que também votou nele e se “ferrou” de novo, é brincadeira, de certo 

é de azar. Diz mais uma coisa que disse e o colega Rodolfo estava junto na sala do Froner e que vai 

repetir hoje: manda Meneghini, está em suas mãos a caneta, a solução é sua. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: CONVITE, da Coopatrigo, para Assembleia, dia 03 de março de 2016, 

às 10h30min, na Associação dos Funcionários da Coopatrigo. CONVITE, da Coopatrigo, para reunião 

regional, dia 19 de fevereiro de 2016, às 19h30min, no CTG General Gumercindo Saraiva. OF. 

002/2016, do Partido Solidariedade, solicitando empréstimo dependências da Câmara de Vereadores 

para reunião do partido, à 15h30min do dia 26 de fevereiro de 2016. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

001/2016, dos vereadores do PP e do vereador do PT, ao prefeito municipal.  PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 002/2016, dos vereadores do PP e do vereador do PT, ao prefeito municipal.  

MOÇÃO DE PESAR 003/2016, dos vereadores aos familiares de Erondina Palharini. 

REQUERIMENTO, do Líder de Governo, solicitando urgência especial aos Projetos de Lei 003/2016, 

004/2016, 005/2016 e 006/2016. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: 

PROJETO DE LEI N° 001/2016, do Poder Executivo, que “Inclui parágrafo único aos artigos 3º e 5º da 

Lei Municipal nº 734, de 02 de março de 2014 e dá outras providências”, aprovado por 07 (sete) votos 

a favor e 01 (um) voto contra. REQUERIMENTO, do Líder de Governo, solicitando urgência especial 

aos Projetos de Lei 003/2016, 004/2016, 005/2016 e 006/2016, aprovado por unanimidade. Após o 

senhor Presidente pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de 

Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal sobre os projetos, sendo que ambas foram 

favoráveis. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI N° 

003/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um) 

profissional médico (a), especialidade em Pediatria, para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos postos de saúde do município de Capão do Cipó e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 004/2016, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um) Nutricionista, para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público nos diversos órgãos e nos programas desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Cultura, Desporto e Turismo e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 005/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um) odontólogo (a), para atender necessidade temporária 

de excepcional interesse público, nos postos de saúde do município de Capão do Cipó e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 006/2016, do Poder Executivo, que 
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“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um) agente de endemias, para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 003/2016, dos vereadores aos familiares de Erondina Palharini, 

aprovada por unanimidade, aprovada por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 001/2016, dos 

vereadores do PP e do vereador do PT, ao prefeito municipal, aprovado por 06 (seis) votos a favor e 

02 (dois) votos contra.  PEDIDO DE INFORMAÇÃO 002/2016, 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 1º/03/2016, no mesmo horário 

e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrado os trabalhos 

da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e 

aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e o 1º Secretário da Mesa. Capão do 

Cipó, 23 de fevereiro de 2016. 

 

 

 


