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ATA N° 21/ 2016 (Ordinária) 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho 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 20/2016, da Sessão Ordinária do dia 21/06/2016, 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. Fala que hoje tem mais pessoas assistindo a sessão e, certamente, 

de agora em diante irá começar aumentar o pessoal. Cita que o Maurinho não veio bonito hoje, veio 

de vermelho, “sem roupa”, o que diz não entender. Cita que estão também os próximos candidatos 

para o pleito que se inicia. Deseja sorte a todos e que sejam vencedores. Cita os ouvintes que estão 

em casa e merecem todo o carinho, pois hoje se encerram as sessões legislativas transmitidas pela 

87.9. Agradece imensamente a rádio Cipoense que carinhosamente transmite as sessões da Câmara, 

e o Ednilson que faz o trabalho de gravação. Deixa o agradecimento a cada ouvinte que entram nos 

lares para levar as informações e os pedidos do Poder Legislativo, e que fique registrado na Casa. 

Sobre a estrada que viu hoje, gostaria que fizessem o mesmo trabalho nas outras, que é a estrada 

que sai do Clube Aliança e vai ao Entre Rios. Como diz os seus colegas, falar em estradas é triste, 

pois hoje você gaba e amanhã vem uma chuva e termina, mas que o trabalho ficou muito bom na 

estrada, é impecável. Acha que tem que valorizar o funcionário e o secretário que trabalha. Deixa o 

agradecimento a administração municipal, por que ficou impecável e poucas vezes viu as estradas tão 

bem feitas, como foram feitas as do Entre Rios. Pede que continue nas outras o que foi feito lá. Cita 

que seu Ataíde o acompanhou hoje, ao Entre Rios, e viu as estradas e vinham comentando o 

trabalho, desaguador aberto, com reservatório de água. Parabeniza aos funcionários das Obras, ao 

secretário e a administração municipal. Comentaram que irá sair a inauguração da ponte do Passo do 

Cardinal, a qual diz ao colega Jaques que quer falar para que fique aqui, que foi uma emenda 

conseguida pelo ex-colega Odir, o qual tem uma grande admiração, pois era uma grande pessoa, um 

grande amigo, pois chegava aqui e era a primeira pessoa que o procurava para conversar e saber 

como tinha sido a semana. Sempre teve uma admiração pelo Odir, e foi graças a ele que conseguiram 

essa emenda, e ficou feliz que irão dar o nome de Odir Fernandes à ponte. Acha que é muito 

gratificante. Não podem esquecer-se do empenho que teve a administração municipal, pois foi uma 

ponte que custou quase meio milhão de reais e a prefeitura, na época, teve condições de dar a 

contrapartida, pois era de cinquenta por cento, não pouca, de vinte ou trinta por cento e sim a metade. 
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Diz que tinha que ter em caixa em torno de duzentos mil para se conseguir a emenda, que o finado 

Odir conseguiu. Diz ser bom que a prefeitura teve condições de por esse dinheiro, e ouviu comentário 

que parece que será sexta-feira, mas o colega Miguel, líder de governo, deverá dizer a data certa da 

inauguração dessa ponte, tão almejada pela comunidade do Carovi. Fica grato quando vê o dinheiro 

do contribuinte sendo empregue para o povo. Diz ser gratificante ver que se paga os impostos e pode 

chegar aqui nessa Casa e dizer que o povo está sendo beneficiado, é a maior gratidão em um cargo 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Solicita moção de pesar 

à amiga lá do Entre Rios que faleceu essa semana que passou, dona Suzana Chaves Jardim, na 

quarta-feira, e moção de pesar aos familiares do senhor Paulo Froner, popular Pepé, que nos deixou, 

e sabe-se da amizade que tinha em todo o município, os vereadores e comunidade em geral, pois 

todo mundo gostava do Pepé. Sobre as inaugurações que haverá essa semana, cita que no seu 

bairro terá a inauguração da academia popular do bairro, sexta-feira às nove horas da manhã. 

Convida toda a população e o pessoal que está utilizando a academia que compareçam ali na 

academia para fazerem, juntamente com a administração municipal, a inauguração da academia e às 

dez horas, como falou o colega Ibanez, tem a inauguração da tão sonhada ponte do Passo do 

Cardinal, que levará o nome de Odir Fernandes de Oliveira. Falar no Odir diz ficar triste em saber que 

ele partiu, pois ali na vila deixou um vazio muito grande, o bairro perdeu muito com a morte dele, e 

sabem do empenho que tinha para conquistar esse recurso junto à administração. Cita que ele tem 

uma importância enorme de levar o nome naquela ponte. Desde já convida aos parentes, amigos, a 

esposa do Odir, se tiver escutando, dona Chica, que compareça para homenagearem o Odir 

Fernandes de Oliveira, com a inauguração da ponte do Cardinal. Cita que quinta-feira, dia trinta, às 

quatorze horas, haverá inauguração das redes de água do Inhacapetum, Palmeiros, Rincão dos 

Vieras, Areias e Tunas, na localidade de Tunas. Convida a população em geral para que se faça 

presente. Sobre a Secretaria de Obras diz que o Adair pediu para divulgar o trabalho realizado do 

Carovi até a 377, que está toda patrolada, bem como de Areias quem vai a Agropan, está boa, foi 

patrolada, também até a divisa com São Miguel que parece que hoje à tarde estavam terminando. 

Cita a do Entre Rios, que o colega Ibanez falou, também foi feita. Diz ao colega Ibanez que a dos 

Palharini não foi patrolada, motivo motorista do transporte pediu para que deixasse assim como está, 

que está ótimo e pediu para não botar a patrola. Ressalta que foi pedido do motorista do transporte 

escolar. Fala que as do assentamento, diz o Adair, que estão em perfeitas condições, pois já patrolou. 

Comenta sobre ser a última sessão transmitida pela rádio, devido ao período eleitoral que todos 

sabem, e dizer que no retorno das transmissões da rádio, certamente aqui na câmara terão diversos 

colegas que poderão dizer que, praticamente, irão assumir em dois mil e dezessete, mas no retorno 

das transmissões eles já estarão eleitos para assumir em dois mil e dezessete. Diz ver aqui os pré-

candidatos Emerson e Miro, lá do Carovi, os parabeniza, pois irão enfrentar uma luta e verão como é 

árdua a batalha para chegar aqui. Torce que obtenham sucesso assim como obtiveram e estão aqui 

defendendo as comunidades. Diz ser de suma importância que esse pleito seja de paz e de sucesso 

para todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): 
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Cumprimenta o Presidente, colegas, e aos ouvintes da 87.9, uma boa noite a todos. Diz que será hoje 

a última sessão transmitida, até outubro, e se quiserem ouvir os vereadores terão que vir mais nas 

sessões, pois daí “o bicho pega” mesmo e as pessoas em casa ficam na expectativa e não 

conseguem os escutar. Sobre a inauguração da ponte, diz ser uma coisa importante, só que será uma 

coisa inacabada, pois tinham que ter botado as galerias. Cita que compraram bueiro e está ali para 

quem quiser olhar no parque, sendo que tinham que ter comprado galeria, já compraram errado. 

Torce que não dê problemas, mas tem que inaugurar até dia trinta, pois depois não inaugura mais. 

Fala que as redes de água também irão inaugurar, mas não estão prontas, pois pelo projeto tinha que 

botar até relógio nas casas das pessoas e não tem nenhum até hoje, e a maioria está sem água. Cita 

que irão fazer igual o Sartory e a Yeda que inauguraram os asfaltos e estão até hoje inacabados. Cita 

que foi o Rigotto e mais uma turma de gente que inauguram e na verdade não acontece nada. Cita 

sobre a reforma das casas, que foram prometidas, estão levando e querem saber para quem, pois 

está indo coisa errada da Secretaria de Assistência Social, para pessoas erradas. Dá exemplo que 

prometem para sua pessoa, deixam um pouco aqui e levam para outro lá. Frisa que tem coisas que 

irão querer saber e podem ter certeza disso. Diz que hoje tem um pedido de informação da camioneta 

do vice, que não é da prefeitura, é do vice, pois anda por toda parte com aquela camioneta branca. 

Até hoje diz duvidar que saiu prestar serviço para o município, inclusive diz que foram em um velório 

no Entre Rios, de camioneta, e o vereador Jairo foi junto, em horário de expediente. Questiona se o 

vice não tem um “troco” para botar no carro dele para ir, pois além de ir fazer política, é com carro 

público e o “povão” pagando combustível. Diz que uma camioneta daquelas faz seis quilômetros com 

um litro, se fizer sessenta dá quarenta e poucos reais, por dia, fazendo média de poucos quilômetros, 

o que dá para quantos exames, pois, geralmente, lá em Santiago, exame de sangue é vinte ou trinta 

“pila”, e dá para pagar uns quantos. Destaca que, às vezes, não tem dinheiro na Saúde para fazer 

esse tipo de coisa. Diz que a coisa que melhor inventaram é não ter reeleição, pois vai trabalhar para 

fazer e não para tentar se reeleger. Sobre as estradas diz que estão boas, pois tem quatro patrolas e 

uma estão devendo. Quando era secretário, tinha uma, e o João Vargas “crucificaram”. Foi ao Entre 

Rios essa semana e viu uma placa: “Fora João Vargas”. Cita que não deram poder para ele fazer, 

pois não era ano político, agora é. Diz que um lavoureiro lhe ligou hoje dizendo que quando era na 

safra não tinham estrada, andavam nos buracos, e todos os vereadores sabem disso, pois pediam 

estrada para todo mundo, e agora que está chegando ano eleitoral, tem. Fala que tem uma música 

que muita gente escutou: “Quem bate não lembra, mas quem apanha jamais esquece”! Questiona 

como que daí tem dinheiro, antes não tinha nem para botar combustível, agora tem sobrando. Cita 

que alguma coisa está mal, ou não funcionava lá dentro da própria Secretaria da Fazenda, que 

vinham aqui e diziam que não tinham dinheiro para isso e aquilo, e agora estão fazendo tudo. Destaca 

que os “cara” disseram que não tem safra, tem só transporte escolar e quando vão colher o trigo não 

tem dinheiro para arrumar as estradas, pois daí já passou o período eleitoral. Diz que aí vai dizer que 

tem crise, pois só dizem que tem crise, mas tem coisas que tem que economizar. Diz ter mais uma, 

pois o prefeito pegou a do Controle Interno, que é concursada vinte horas, e deu mais vinte horas por 

mês, não sabe para tapar o que, em ano político, nos últimos meses, está lá ganhando quarenta 
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horas por mês. Diz que “brigaram” com o Garaialdi quando ele assumiu o concurso, pois são vinte 

horas e ela está lá com quarenta, saiu a portaria no mural, com cinco “pau” e pouco por mês, para 

apontar o quê? Diz que para não apontar nada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Cumprimenta ao 

seu amigo Miro, sua esposa, ex-conselheira, muito competente, mais um ex-aluno, o Emerson, o 

Maurinho que, mais uma vez, sem camisa na câmara, e que o presidente tome providências.  Diz que 

primeiro irá falar coisas boas e depois coisas ruins. Semana passada, lá em sua escola, fizeram uma 

festa junina, a qual registra e agradece a presença do vereador Diego que esteve lá apoiando. Cita 

que juntaram naquela noite, mil quatrocentos e quarenta reais, mais trezentos e trinta e quatro reais 

de doações, mais cento e sessenta e oito reais de pescaria e duzentos e vinte e sete reais de doces, 

totalizando dois mil cento e sessenta e nove reais. Fala que tiveram uma despesa de quinhentos e 

dois reais, e um lucro líquido, limpo, de mil seiscentos e sessenta e sete reais, além de ter sobrado 

pães e algumas salsichas e doces, que a professora Naira vendeu depois. Aqui dessa tribuna, quer 

agradecer a comunidade que voltou a frequentar a escola. Diz que já está lá o aluzinco para a troca 

do telhado, chegou ontem à tarde e amanhã se o tempo estiver bom, irão substituir e pintar as portas. 

Fala que hoje esteve acompanhando a equipe diretiva da escola, em São Borja, encaminhando vários 

pleitos e grandes novidades, dirá assim, boas e ruins estão chegando até a escola. Diz ao colega 

Miguel que, rapidamente, falou que iria comentar na feira, no parque da feira. Fica para o prefeito 

Froner, daqui meia dúzia de meses, ou sabe-se lá quem, fazer a colocação de duas casas e dar para 

policiais morar lá, em regime de comodato, bem como a prefeitura investir num pórtico definitivo,  a 

prefeitura juntamente com a  câmara de vereadores, ao longo dos próximos quatro ou cinco anos, 

construir a sede da prefeitura e da câmara na feira, empresas, como Sicredi, e várias outras, grandes 

cooperativas, negociar para que cada uma faça sua sede, em pontos estratégicos do parque, assim 

como se consiga o quanto antes, pode até ser calçamento de pedra regular, não irregular, mas o ideal 

seria asfalto e arborização. Diz que isso não é para ser feito em um ano, e sim, quatro, oito ou doze 

anos. Destaca que Capão do Cipó não começou num dia e hoje estamos com quinze anos, e a 

próxima legislatura que a cada ano invista cem ou cento e cinquenta mil, que em dez ou quinze anos 

teremos, certamente, diz ao amigo e colorado Maurinho, o parque mais lindo de toda a região. Na 

esteira disso, pelo menos uma faixa nessa BR, de lá da frente da escola até a Inducalca, em um lado 

só e que fosse com pedra brita, também é suficiente. Já que falaram na 377, diz que está andando a 

obra e que já estão aqui no terceiro lajeado, já passaram ali com a parte bruta, sendo sinal que 

nossas preces foram ouvidas, dia ao amigo Miro, pois foi “brigado”, lutado, feito muito movimento. 

Tem impressão que, pelo menos até o Capão do Cipó, essa obra, certamente, vai chegar e vamos ter 

condições de andar e os carros aqui da nossa prefeitura e os nossos não sofrerão tanto desgaste. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Deixa seus sentimentos de Pesar aos 

familiares da Suzana Chaves Jardim, do Entre Rios, que faleceu na quinta-feira e aos familiares do 

Paulo Froner, o Pepé, falecido na quinta, esta Casa já providenciou as Moções de Pesares aos 

familiares. Fala na inauguração das redes d’água, estava observando no ofício que veio, e lá nos 
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Vieras tem, mas não tem água, e para inaugurar uma obra deve estar concluída, como o colega 

Jaques falou. Diz que dois Governadores, a Yeda e o Rigotto inauguraram a três sete sete, uma vez 

acompanharam e os colegas lembram. Acha que uma obra para ser entregue deve estar concluída 

para ser inaugurada. Acha que não vai dar tempo e não querem que o Prefeito Osvaldo inaugure o 

grande dinheiro, o montante que ele deixou, então vão inaugurar assim sem concluírem, porque lá 

nos Vieras tem gente que não tem água e em Tunas tem gente que não tem água, nos Palmeiros tem 

gente que não tem água, e são comunidades que estão no ofício, que vão ser inauguradas, porque no 

Progresso, lá em cima, também não tem. Acha que para inaugurar uma obra ela deve estar concluída, 

e a água deveria estar jorrando das torneiras das famílias para depois inaugurar uma obra. Pergunta 

para os colegas se eles não concordam, e que essa é sua opinião. Diz que no posto de saúde 

presenciou semana passada, o doutor Cubano escorado na porta da sala dele e disse que não iria 

atender enquanto não fossem limpar sua sala. Fala que higiene é fundamental na saúde e que isso 

aconteceu, e diz ter presenciado. Disse para a secretária ir falar com o doutor. Até gostaria de 

perguntar ao colega Miguel, como Líder de Governo, pois a colega Regina não soube lhe dizer, por 

que não tem pediatra ainda. Diz que o Anselmo prometia muito, disse em campanha que não faltaria 

médico, gostaria que o colega lhe respondesse, porque tem algumas mães perguntando, ou não está 

vindo ou não tem mesmo.  Fala que as saídas da S10 são verdadeiras, no velório estava sim, não 

sabe se ele aproveitou fazer alguma visita e que o Vice-Prefeito e o colega Jairo estavam juntos, tinha 

mais gente nesse horário. Acha que devem usar seus carros para sair, carro da Prefeitura é dinheiro 

público, é dinheiro das pessoas, é dinheiro dos munícipes, que muita gente que não tem mais um litro 

de leite para vender, às vezes não conseguem uma cesta básica, não conseguem um medicamento, 

não consegue um exame, e o vice-prefeito usando carro público, inclusive o colega junto. Acha que 

isso é uma vergonha. Agradece a audiência de todos os cipoenses que até a sessão de hoje estarão 

os ouvindo, só depois das eleições que voltará a serem transmitidas nossas sessões, mas não vão 

deixar de trabalhar defendendo o povo, que até lá os procure, os ligue, que nas suas possibilidades 

farão as visitas. Diz que das pessoas que concorrerão, aqui só dois tem certeza que concorrerão, e 

aos demais que tenham uma eleição boa, na paz e que Deus os abençoe. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Ouvindo os pronunciamentos notou e 

percebeu a colega Marilene meio nervosa na Tribuna. Volta naquela questão que, normalmente, fala 

na sessão, que no jogo político jamais a oposição vai concordar que alguma coisa ande bem, e isso é 

perfeitamente compreensível e cabe a situação ter a serenidade de absorver esse tipo de 

posicionamento, diz ao colega Rodolfo, e tentar os esclarecimentos dos fatos. Diz que isso é claro em 

sua cabeça, pois a partir do momento em que a rivalidade e a inimizade política, sobressaem, muitas 

vezes, ao bom senso, a comunidade acaba perdendo. Prega isso e irá terminar seu mandato 

pregando de procurarem da melhor maneira possível discutir ideias e jamais levar para o lado 

pessoal. Fala que várias vezes aqui nessa tribuna até, muito em função de falta de experiência, 

muitas vezes se excedeu e refletindo depois, acaba aprendendo e vendo que discutir ideias dentro de 

uma sequência lógica de fatos, quem vai ganhar é a população. Diz que algum questionamento sobre 
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Saúde, fala, sem sombra dúvida, e até pega um gancho nas palavras do colega Ibanez na sessão 

passada, e diz que nós temos no Capão do Cipó a melhor Saúde da região. Diz que isso é fato, e 

contra fato não há argumento. Diz que isso os deixa tranquilos que, realmente, no município temos 

uma Saúde efetiva e que funciona e uma população que é bem atendida. Diz que muitas coisas no 

serviço público, às vezes acabam demorando, por que não é igual uma empresa particular que tu 

mete a mão no bolso e compra e faz como quer, tem licitações, leis que precisam ser cumpridas e 

muitas vezes uma obra que poderia ser rápida acaba demorando. Fala que todos os colegas 

receberam ofício e tem uma série de inaugurações que estarão acontecendo no município, fruto de 

um trabalho e do que foi pensado anteriormente. Anuncia isso com alegria, como é o caso das redes 

de água, que todos sabem da importância e para quem não tinha, sabe da importância de não ter 

água e hoje terá água dentro de casa. Cita a inauguração da ponte que será sexta-feira às dez horas, 

e toda população que quiser se fazer presente está convidada, essa grande obra aqui do município, 

sabem disso. Foi colocado pelo colega Jaques antes a respeito de colocar ou não galeria, acha que 

aquilo tem engenheiro que assina e crê que se não foi colocado é por que, realmente, da forma que 

foi feita irá cumprir bem o objetivo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Começa se juntando a seus colegas, e pede que Deus dê bastante 

força para a família da dona Suzana Chaves Jardim, lá do Entre Rios, e do nosso querido amigo 

Pepé, e da Rose, esposa do Jango do Carovi, que faleceu semana retrasada, são fatalidades da vida 

que a gente não pode fazer nada. Parabeniza o colega Rodolfo pela festa junina que fizeram, mas 

que não pode ir, porque tinha aqueles aniversários para ir, e quer dizer que o lucro que é de mil e 

seiscentos e sessenta e sete, não é, mas sim mil setecentos e dezessete, e diz que vai cumprir sua 

palavra com que lhe prometeu, mas o que vale é a organização. Como já esteve em frente a uma 

entidade, sabe como é importante a presença das pessoas, pois sempre quer ver a casa cheia, mas 

desta vez não pode ir mesmo. Responde a colega Margutti a respeito da limpeza, acha que nem 

precisava a mesma ter colocado aqui, mas já que achou importância de ter colocado, fez bem da tua 

parte de ter falado com a Maria, secretária de Saúde. Acha que no posto de saúde tem ótimos 

funcionários nesta área, talvez se percam no horário, mas é só chegar e falar, que as coisas 

funcionam direito lá dentro, pois tem secretária, esses funcionários da área da limpeza são 

antiguíssimos lá dentro da Secretaria, então são detalhes assim que acontecem. Acha que não foi de 

propósito, deve ter passado para outra parte, outra sala e deixado a dele, achando que a outra limpou, 

porque tem mais de uma, mas tem certeza que isso foi resolvido lá dentro. Diz que sobre o que os 

demais colegas estão falando, até o colega Jaques colocou algumas coisas aqui, o colega Rodolfo 

colocou que quem vai administrar o ano que vem, e diz que este ano é muito importante para o nosso 

município, é um ano decisivo e que sempre foi contra reeleições. Acha que a pessoa entra lá para 

trabalhar não para se reeleger, e todos esses erros que o colega Jaques colocou aqui, que o colega 

Rodolfo, que a colega Margutti, muitos erros que vê que acontece agora, e aconteceu no passado 

também. Diz que quem teve a chance de sentar naquela cadeira, de ser Prefeito de Capão do Cipó, já 

teve a sua chance, teve sua chance fez o que pode, fez bem ou fez mal, já passou por ali. Acha que 
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Capão do Cipó está na hora de mudar, dar uma cara nova, sangue novo, Capão do Cipó merece uma 

nova cara, e isso depende de cada eleitor de Capão do Cipó, mas depois não adianta vim os 

vereadores aqui ou as pessoas ligarem no celular dos vereadores, se queixarem das coisas, está tudo 

nas mãos dos eleitores, tudo, tudo, tudo. Então pensem bem no voto, que é o rumo que vai dar Capão 

do Cipó, está no voto de vocês, então essas coisas assim que durante o ano inteiro, esses três 

falaram aqui na gestão do seu Osvaldo Froner, os que eram vereadores da oposição, martelaram 

anos. Fala que um dos melhores Prefeitos até hoje, Serafim Garcia Rosado, aqui no nosso município, 

então tem que pegar de cada o que eles erraram, o que fizeram certo e colocar alguém lá que 

tenhamos esperança que vai completar o anseio dos munícipes aqui do Capão do Cipó. Garantir que 

uma pessoa, que vá fazer tudo ali, afirma que isto não existe, que sempre vai ter aquele para 

reclamar. Acha que tem que agradar e trabalhar para a maioria, se a maioria aprovar é porque está 

indo bem, e a minoria é aquela que sempre vai ficar contra. Então pensem bem nesse dia 

importantíssimo, que é o dia das eleições, para depois vereador não precisar vim aqui atender 

ligações e se queixarem, pois a decisão está nas mãos de cada um de vocês. 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. Deseja 

votos de pesar a família de Suzana Chaves Jardim e do amigo Paulo Froner, o Pepé, que nos 

deixaram essa semana que passou, pessoas novas, a família sente, assim como sentiu perder um 

amigo, mas faz parte da vida. Diz que estava ouvindo, esses dias, seu colega Ibanez falar que 

inauguração se faz depois de pronta, e temos o exemplo do asfalto. Cita que a ponte do Passo do 

Cardinal, se chega chover sexta, não inaugura, pois todos sabem que não passa, se chover. Pede 

que não inaugurem e deixem para inaugurar em outubro, se acham que dá voto, diz que não dá voto. 

Sobre água, diz que a maioria do povo não tem água, e que vão lá em Areias e Palmeiros. Frisa que 

Tunas e Palmeiros ninguém tem água em torneira nenhuma. Questiona como irão inaugurar rede se 

não tem água em torneira. Acha uma falta de consideração com o povo que está lá precisando de 

água. Se vão inaugurar que o prefeito mande os secretários que podem ir inaugurar, não precisa ser o 

prefeito. Diz que não é criticar aqui, mas o Froner poderia ter inaugurado o campo de futebol que 

estava plainado, mas não inaugurou, pois não estava pronto e como que vai inaugurar o que não está 

pronto. Diz que falou para ele que o Serafim comprou o terreno, ele plainou e fez os vestiários, mas 

não vai inaugurar, pois não está pronto. Acha que isso é o mais justo que acontece. Diz que quando 

se fala em Froner, ele vai deixar saudade até três de outubro, pois depois talvez mude. Pede que 

olhem as obras que foram feitas no Capão do Cipó, olhem bem e depois julguem. Diz que não irá 

julgar, o povo que julgue. Diz aos colegas que vão concorrer a vereador e prefeito, que não façam 

promessas, pois olhem o que está apodrecendo de laranjas no Capão do Cipó, da fábrica de sucos 

que o Meneghini iria trazer. Pede que cuidem na beirada da estrada, os sapatos todos sem tacha, 

pois o sapateiro não veio. Diz que o Posto de Saúde o pessoal está sentado na frente esperando 

aquele aumento, e o velhinho aquele, sumiu, nem tosse mais. Cita que a casa de passagem, em 

Santiago, para quando o pessoal fosse para o hospital, não tem nada. Fala que a bolsa de aveia a 

quarenta reais, queriam aplicar a sessenta e um para o povo. Diz que o Serafim não foi o melhor 
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prefeito, ele e o Froner foram dois bons prefeitos, agora o Meneghini deixou a desejar, por ter 

passado nessa Casa, dois mandatos de vereador, deixou a desejar. Diz que temos que reconhecer e 

não é criticar, mas optou por pessoas erradas para trabalhar com ele. Diz achar que seja isso. Sobre 

as estradas diz que o ano passado produtores faziam as estradas, agora começou o período eleitoral 

e começaram a patrolar tudo. Diz que não tinha dinheiro e agora tem. Pergunta quem é que não vê 

que é período eleitoral e estão inaugurando tudo essa semana, assim como o Posto de Saúde do 

Carovi, tudo na véspera de que não pode mais, dia trinta, inaugurar nada. Diz que não é assim que se 

administra o município, e sim o administrador pega faz a parte dele e passa para o outro que faz sua 

parte. Destaca que temos o exemplo da 377, que é a maior vergonha hoje, pois o Rigotto inaugurou, 

foram a São Francisco e Manoel Viana, de ônibus, e a Yeda inaugurou mais uma vez e, hoje, o Sartori 

vai terminar com o asfalto, se Deus quiser, para deixar bom para o povo. Diz isso para verem que 

uma obra que um começa, querer inaugurar por que outro vai pegar, ou ele mesmo pode ficar, pois 

quem duvida que um prefeito não fique o mesmo. Acha que termine as coisas. Isso que pensa, pois 

se nós pensarmos diferente iremos pensar muito pequeno e Capão do Cipó não merece isso aí, e sim 

que pense grande. Fala que o próximo prefeito não pense em reeleição, pense na população, pois 

enquanto ele estiver pensando em reeleição, que não tem mais, quem sofre é o povo. Ressalta que o 

Froner era quarenta e dois por cento de folha de pagamento e o Meneghini cinquenta e um, ponto 

trinta e oito. Pede que tirem a conclusão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Deixa abraço, em nome dos colegas vereadores, a 

Silvane que esteve de aniversário sábado. Fica o reconhecimento e o abraço a essa colega que 

sempre trabalha junto, fazendo tudo que sabe fazer de melhor para ajudar. Deixa seu agradecimento 

a essa pessoa maravilhosa, sempre foi e sempre será. Votos de pesar a família do amigo Paulo 

Froner e da dona Suzana, lá no Entre Rios. Diz ao colega Rodolfo que participou terça-feira, no 

Carovi, da festa junina junto com a comunidade. Mais uma vez fica seu conhecimento daquela 

comunidade que sempre foi organizada e unida. Andando pelo município, ontem, Carovi, Passo do 

Tibúrcio e assentamento, diz que lá no Passo do Tibúrcio quantas vezes já pediu nessa Casa, 

cascalhamento lá no Nildo Garcia. Diz que ele pediu que fizesse o pedido, mais uma vez, ao 

secretário Adair. Cita que no Carovi, quem vai do Ibanez Dutra até a borracharia do colega Miro, 

também tem que fazer um patrolamento o mais breve possível, assim como ali depois do Fábio Ceolin 

que abriu um minhocão e precisa duas cargas de pedras, antes que de algum acidente. Cita que hoje 

está mudando os discursos na Casa, vendo as situações chegando a ano eleitoral, e ano passado e 

esse ano o quanto sofreram, pois não tinham estrada, os agricultores quebrando as molas dos 

caminhões, pneus estourando todos os dias, puxando a soja até as cooperativas, todos os dias, e não 

tínhamos estrada. Fala como mudam as coisas e que ano eleitoral tinha que acontecer ano a ano, que 

daí tudo acontecia no Capão do Cipó, assim como a ponte que tinha que ser feita e está sendo feita. 

Diz que compraram as galerias, os tubos e fizeram como tinha que ser para inaugurar. Fala que as 

redes de água em Tunas não têm água, nos Palmeiros foi até o João Alfredo, passou dali não tem 

água, lá no Entre Rios o amigo Áureo, quatro anos ou mais sem água e ainda estão inaugurando rede 
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de água se nem sequer botaram água para as pessoas que necessitam. Diz ficar apavorado com isso 

de inaugurar obra em cima de obra, por ser ano eleitoral. Frisa que ficaram quatro anos e agora 

sequer estão lembrando-se das coisas. Fala que fizeram duas quadras de asfalto em quatro anos no 

Capão do Cipó. Questiona onde estão nossos recursos. Diz que a folha está em cinquenta e um por 

cento, o que vão investir para a população. Fala que o Posto de Saúde, o aumento, onde está, que foi 

prometido. Questiona se o velhinho aquele morreu, assim como o plantão aos finais de semana que 

iria ter e não aconteceu mais, sumiu. Pergunta onde está o velhinho aquele que tossia de madrugada, 

não apareceu. Pergunta ao colega Miguel se não vão inaugurar as mangueiras, o calçamento que não 

saiu do papel. Sobre a fábrica de suco, diz que desapareceu e de certo não achou o endereço do 

Capão do Cipó, assim como a fábrica de sapatos. Cita que a aveia para o pequeno agricultor que, de 

quarenta e um reais foi para sessenta e um, o que vai ficar no saco e já ficou. Fala que terminaram 

com a bacia leiteira, e não ajudaram sequer comprar aveia e ainda colocaram o valor de sessenta e 

um reais o saco. Questiona onde que estão ajudando o pequeno agricultor, jamais vão ajudar. Fala 

que ano eleitoral acontece de tudo, e tinha que ser de ano a ano, pois daí as coisas saíam do papel. 

Cita que a casa de passagem que o colega Alacir comentou, que os pacientes iriam ficar em de 

Santiago para não ter que viajar muito até chegar a Faxinal e Santa Maria, também não aconteceu. 

Pergunta o que fizeram no Capão do Cipó. Cita que a avenida sequer deram cara de avenida, só 

fizeram duas quadras de asfalto em quatro anos. Pergunta onde investiram o recurso próprio do 

município. Diz que não investiram em nada e que essas obras estão inaugurando em cima da hora, 

por ser ano eleitoral. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Fala ao senhor presidente que não sabe se é por causa 

da última sessão transmitida, mas que o tom do discurso mudou e o próprio entende que este tom de 

discurso está mais propício para época de campanha eleitoral. Acha que todos concordam e até quem 

está ouvindo. Fala que ouvindo o colega que o antecedeu, e o mesmo falou que agora que é ano 

eleitoral e as coisas estão acontecendo. Afirma que então o mesmo concorda que as coisas 

realmente estão acontecendo, e que isto é uma constatação. Afirma que realmente as coisas estão 

acontecendo, e que alguma coisa que não aconteceu. Acha que tem guardado certo plano de 

governo, do governo passado, e que se for comparar o próprio não sabe se tem cinco por cento do 

que está naquele plano de governo e não sabe se aconteceu. Ressalta que é perigoso falar nisso, 

pois daqui a pouco “jogam pedra para cima” e é perigoso cair na própria cabeça, mas tudo bem, pois 

cabe a nós ter calma e saber que o jogo político é desta forma. Ressalta que não deveria ser, mas 

que é, e que enfim deve jogar com o jogo que se propõe, mas que esta função de comparação o 

próprio acha meio complicado. O mesmo sabe disto, pois se o mesmo pegar o plano de governo do 

passado o mesmo vai achar pouca coisa, e que casualmente lembrou que cada produtor iria ter direito 

a comprar vaca de leite. O próprio não sabe como e que então é complicado, mas que enfim até nesta 

linha esqueceu-se de falar outro assunto e é melhor deixar o assunto político para a época que 

começar, e que quando começar a campanha política entra neste debate e discute. Fala que foi 

assinado ontem pelo prefeito um convênio para adubo e se não se engana são mil e quinhentos sacos 

de adubo, obra da Consulta Popular, e que até o colega Ibanez estava de presidente do COMUDE. 
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Afirma que é coisa que a população pediu e vai vim. Concorda com que o colega Rodolfo falou a 

respeito da feira que tem que ter um projeto muito bem pensado e até anotou uma coisa que o mesmo 

falou que não é coisa que vai acontecer em quatro anos. O próprio acha que leva quatro, oito ou mais, 

mas que tem que ter um início e isto deverá acontecer, independente de quem esteja no comendo do 

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

WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Deseja o feliz aniversário para a Silvane, atrasado, e 

descobriu que a mesma é uma grande cozinheira, e que depois vão ir todos para a casa da mesma, 

que deve ter carne assada, galinhada ou carreteiro. Ressalta que só para finalizar o dia de hoje, que 

está bem polêmico, quer dizer que se o prefeito anterior, afirma que falou que o melhor prefeito até 

hoje foi o seu Serafim Garcia Rosado, e a mesma pode provar para os mesmos, pois o mesmo foi o 

primeiro prefeito e quando se recandidatou, se reelegeu, e que se o prefeito anterior fosse tão bom 

como alguns colegas falam, e que a própria se lembra bem, pois na época estava sentada bem ali, a 

própria era vereadora e que os mesmos também tinham várias coisas que criticavam o mesmo, e que 

se fosse tão bom prefeito, o povo lá fora tinha deixado ele lá. Ressalta que quem tirou o mesmo foi 

esse prefeito que está hoje aí, que os mesmos criticaram um monte hoje, pelas estradas, sobre 

mangueiras, de inauguração de coisas. Afirma que foi este, o seu Alcides Meneghini, que tirou o 

prefeito Osvaldo Froner e que se então o mesmo fosse tão bom, como falam, hoje o seu Meneghini 

não estaria aí e então quem vai escolher o próximo para o ano que vem é o povo aí fora. Ressalta que 

então é eles que irão decidir, pois se o mesmo for bom ele vai ficar e se for ruim ele vai sair. Agradece 

o tempo que foi transmitido e deseja uma boa campanha a todos, principalmente aos eleitores que 

vão decidir o futuro do nosso município e que pensem bem e vamos dar uma cara nova para o nosso 

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

vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Convida para a festa junina da 

escola Júlio Biasi, no sábado, e vai haver o sorteio, o término do sorteio da promoção da Sicredi, da 

gincana. Vão ser sorteadas as rifas durante as festividades. Agradece a rádio Cipoense que transmitiu 

a sessão até hoje, a última, depois só a partir de outubro. Agradece a direção da rádio Cipoense pela 

transmissão que fez para a Câmara de Vereadores. Fala sobre água e diz quer tinha que convidar o 

Froner para inauguração, pois foi o que trouxe sete milhões e quinhentos e poucos mil para as águas. 

Diz que não sabe quando se fala em candidato aqui, e vai falar, pois pode dizer que foi convidado 

pelo próprio presidente do PMDB, lá na sua casa, por duas vezes. Diz achar que o Meneghini não 

está tão “bem na foto” assim, se os próprios companheiros não querem mais ele de prefeito. Não é 

por aí as coisas, diz a colega Regina. Diz ser seu amigo o Meneghini, como amigo foi seu 

companheiro por oito anos aqui, excelente pessoa, só que na administração como a Regina falou uns 

dias atrás se perdeu em algumas coisas. Não vai criticar ele, que é seu amigo e não pode criticar, tem 

que sempre respeitar primeiro as pessoas. Diz que sempre respeita seus companheiros, mas como 

diz ela, que o povo tenha oportunidade de escolher, só sabe dizer que tivemos dois bons prefeito e o 

resto o povo que vai julgar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

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

Parabeniza dona Silvane, certamente vamos ter que ir para festa todos os vereadores vão ser 



0254 

 

convidados para esta grande festa, hoje pegou uma pontinha do doce que a Carlizi trouxe, um pudim. 

Comeu a sobremesa e está satisfeito. Comenta que ficou feliz quando a Regina colocou o nome, diz 

aos colegas Rodolfo e Alacir, pois acha que o município precisa de uma renovação. Vai ser bem 

sincero a todos, e se colocar bem na balança será um grande retrocesso. Diz ser o seu pensamento e 

acha que ambos fizeram muita coisa boa. Acha que tava na hora de dar oportunidade para estes 

vereadores que estão aí, e que a Câmara tem um exemplo a ser seguido por toda administração, pelo 

que faz. Diz achar que tem muita gente boa para ser candidato, e tem muita gente que o mesmo não 

concorda. Diz, sinceramente, a todos que será um retrocesso irreversível para o município, será parar 

no tempo e voltar um grande passado que não vai ser recuperado nunca mais. Pede que depois 

escutem o que está falando hoje e cada um vai ter o direito de escolher em quem votar. Diz que não 

vão poder mais recuperar o passado que vocês terão. Afirma que certamente não vão. Vendo os seus 

colegas, todos fizeram um grande trabalho, mas muitos deixaram a desejar, diz ao colega Rodolfo. 

Quer citar dois exemplos que lhe reclamaram hoje, daquela bela obra que foi feita no Entre Rios, para 

o refeitório e nunca usaram, nunca fizeram merenda para a escola, a mesma foi feita em lá no 

Tibúrcio e também não foi usada. Diz ser dinheiro mal planejado e o povo não pode “pagar o pato”. 

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

Partido, PDT: Fala ao colega Jaques que pode ter certeza que não se ofereceu para sair de 

camionete. Diz que foi convidado, não como vereador, mas como funcionário e foi junto com o vice. 

Quer agradecer o seu Régis Scarton, em nome da administração municipal, pelos materiais que ele 

cedeu para fazer a ponte do Passo do Cardinal, o aterro. Fala das estradas que não querem que 

façam, deixa ruins as estradas, mas estão pedindo estradas todas as semanas aqui, e faz estradas e 

não é para fazer. Diz que não vão deixar como estão, pois essa administração pensa o melhor para o 

povo e vai continuar e foi lá e fez. Fala ao colega Rodolfo que o mesmo se entristece porque o colega 

não colocou uma emenda no seu projeto-sugestão das casas funcionais, para a Brigada Militar, 

emenda que poderia ser que estas casas fossem construídas no Parque de Exposições, simples. Diz 

que daí os mesmos passariam a “bola” para o prefeito, se ele iria fazer ou não as casas, mas é um 

projeto que o mesmo colocou aqui e que teve cinco votos contra, cinco a quatro, e o colega estava 

junto e não sabe por que agora trouxe essa sugestão. Comenta sobre a água, projeto de sete milhões 

e meio que estava engavetado, que os mesmos descobriram, refizeram o projeto, e de setenta 

quilômetros levaram para cento e setenta, de setenta casas que iriam receber água, cento e setenta 

moradores vão receber água. Cita que tem que ficar registrado aqui que Areias tem água, e não 

estava no projeto. Fala que toda a comunidade da Areias tem água e não estava no projeto. Diz que 

se algumas casas ainda não foi ligada a água, certamente quinta-feira vai ser a inauguração e vai 

jorrar água nas torneiras das casas dessas pessoas, podem ter certeza. Diz ser impossível que vão 

inaugurar uma obra que não tem, dificilmente. Fala para a colega Marilene que não vai ter mais 

transmissões, mas traga um projeto seu, que está beneficiando a comunidade, em todo este tempo 

que a colega está aqui. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que é uma pena que está terminando a sessão 

transmitida, pois é agora que vai começar a ficar bom, e o bom e quando “dão-lhe pau” mesmo. Dá 
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moção de pesar a família de Suzana Jardim e do Paulo Froner, que é nosso amigo popular Pepé, que 

partiram e nos deixaram esta semana que passou. Fala que a política é tão importante, que tudo 

falam que é política. Ressalta que terça passada falou aqui que não convidaram os vereadores para a 

inauguração do posto de saúde do Carovi e ainda o próprio disse assim que o dia que inaugurasse a 

ponte se iam lembrar-se do deputado Pimenta. Ressalta que só se mandar por sedex o papel para o 

mesmo, pois se não fosse o mesmo não tinha saído esta ponte. Afirma que o Christian tinha mudado 

o projeto e teria botado uma retro, e que ligou, pois era secretário de Obras, para o mesmo e disse 

que quem decidiria seria o PT, e optaram pela ponte e não pela retro, pois quem manda nas emendas 

do PT é o PT e não é outro partido. Deseja que beneficie e afirma que vai beneficiar bastante gente, e 

que vai ser um ano seco com a previsão que se tem, e que agora não precisa colocar galeria, mas 

que futuramente vai ter que ser colocado e tem certeza disto, pois tem muitas coisas que os 

engenheiros fazem no papel, mas que na prática não sabem fazer e que é assim sucessivamente em 

tudo que é lugar. Afirma que sempre tem alguém que tem diploma, e vai para a prática e não sabe 

fazer. Deixa um convite para o pessoal que queira assistir a câmara de vereadores, a partir de terça 

que vem, vão ter que prestigiar aqui nesta Casa, pois nas casas não vai mais ser transmitido. Acha 

importante que o pessoal que venha “dê a cara para bater” e que aí o povão vai decidir quem é bom e 

quem é ruim. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder 

de Bancada, PP: Diz que o colega Jairo foi citado, e se escondeu atrás da palavra convidado, e como 

vereador, homem público, deveria ter dito para o seu vice-prefeito que fica ruim ir em carro do 

prefeitura, e dissesse que fossem no deles, simples assim. Diz que esta seria uma atitude sua, mas 

esqueçam, pois a “mãe velha” é medonha de grande. Diz que nós tivemos três prefeitos: Serafim, 

Froner e Meneghini e cada um fez sua parte. Fala que um criou, instalou, o outro, sempre diz, 

modernizou, pararam com o calçamento e começaram asfaltar, e seu Alcides está terminando e 

também vai deixar sua marca. Torce que quem suceder aqui também faça. Vai falar uma frase sua, 

estava adiando, mas vai dizer que vamos ter que parar com os “caciques” depois dessa eleição, ou 

então vamos fazer curso de “cacique”. Sempre dizem que é são os “caciques” que mandam e fica. Diz 

que não entende tão assim, mas acha que se a partir da próxima eleição não houver uma renovação, 

tem tanta gente que pode ser. Cita que qualquer um dos mesmos que estão aqui, os noves que estão 

aqui, dos onze que estão trabalhando aqui, têm condições de ser um bom prefeito, ou uma boa 

prefeita. Diz que sabemos disso, até porque a prefeitura anda somente nas mãos dos funcionários, 

um gestor lá, dois, três, quatro ou cinco num trabalho isento e sem politicagem, toca este município, 

simples assim, e tem mais dinheiro para obra, estrada, para educação, que só melhoramos num item 

e o segredo diz ao presidente, e colegas aos que estão em casa lhe escutando, é a educação. 

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

Líder de Partido, PMDB: Se associa aos votos de pesar a família da dona Suzana Jardim e para 

família do senhor Paulo Froner. Fala que quer voltar no assunto que é a ultima sessão transmitida e 

que estão praticamente em período eleitoral, senão através das convenções, mas que já foi 

interrompida as transmissões e que então já dá para considerar período eleitoral. Diz que o povo tem 

uma arma na mão, que é o voto, e tem que usar da melhor maneira possível, e que todos sabem pelo 
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histórico do município que ânimos se acirram durante o período eleitoral e pede que as disputas 

fiquem no tempo das ideias e que não se levem disputas eleitorais para o lado de inimizade política. O 

próprio acha que se for levar uma campanha política para o lado de inimizade política quem perde é a 

comunidade e que as disputas que é uma coisa que o próprio quer deixar registrado, como última 

sessão transmitida, que façam uma campanha onde realmente as ideias prevaleçam e quem ganha 

seja a população. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º 

Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: OF. 002/2016, 

da 44ª Zona Eleitoral, solicitando, no prazo de vinte dias, lista com as pessoas físicas que exerceram 

cargos de chefia ou direção durante o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. 

OF. GAB. 097/2016, do Gabinete do Prefeito, convidando para inauguração das redes de água do 

Rincão dos Vieiras, Areias, Inhacapetum, Palmeiros e Tunas, às 14h do dia 30 de junho, em Tunas, e 

inauguração da academia popular do bairro Santo Antonio, às 9h do dia 1º de julho e às 10h 

inauguração da ponte do Passo do Cardinal, que levará o nome de Odir Fernandes de Oliveira. 

MOÇÃO DE PESAR 013/2016, dos vereadores aos familiares de Suzana Chaves Jardim. MOÇÃO 

DE PESAR 014/2016, dos vereadores aos familiares de Paulo Froner. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

003/2016, dos vereadores do PP e do vereador do PT ao prefeito municipal. Após o senhor 

Presidente convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 017/2016, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no 

orçamento do exercício de 2016”, sendo que o vereador Diego Nascimento pediu vistas de tal projeto, 

para melhor análise, ficando aprovado o pedido de vistas por 05(cinco) votos a favor e 04 (quatro) 

votos contra. PROJETO DE LEI 018/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2016”, sendo que a 

vereadora Marilene Margutti pediu vistas de tal projeto, para melhor análise, ficando rejeitado por 

unanimidade o pedido de vistas, sendo posteriormente colocado em votação o Projeto de Lei 

018/2016, ficando aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI 019/2016, do Poder Executivo, que 

“Institui o Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF) no município de Capão do Cipó (RS), e dá 

outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 005/2016, 

do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre as regras a serem observadas pelos Agentes Públicos da 

Câmara Municipal, diante das eleições de 2016 para prefeito, vice-prefeito e vereador’’, aprovado por 

unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 003/2016, dos vereadores do PP e do vereador do PT ao 

prefeito municipal, aprovado por 06(seis) votos a favor e 02(dois) votos contra. MOÇÃO DE PESAR 

013/2016, dos vereadores aos familiares de Suzana Chaves Jardim, aprovada por unanimidade. 

MOÇÃO DE PESAR 014/2016, dos vereadores aos familiares de Paulo Froner, aprovada por 

unanimidade. Após o senhor Presidente informa que as sessões não serão mais transmitidas pela 

rádio, atendendo a legislação eleitoral. Após o senhor Presidente convida aos presentes para cantar 

parabéns à funcionária Silvane Rigon, que esteve aniversariando dia 25 de junho. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 05/07/2016, 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 
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aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e o 1º Secretário da Mesa. Capão do 

Cipó, 28 de junho de 2016. 

 

 


