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ATA N° 29/ 2016 (Ordinária) 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto 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 28/2016, da Sessão Ordinária do dia 16/08/2016, 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 DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador não 

fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): 

Cumprimenta os colegas, munícipes presentes. Gostaria de ter falado com o Peralta antes, sobre a 

ansiedade de muitas pessoas sobre a RS 377, talvez o mesmo tenha alguma novidade para os 

cipoenses e região, que tanto necessita da continuidade dessa obra, que é dito tanta coisa que não e 

tem a realidade dos fatos do que vai acontecer, ou pelo menos deixasse em condições de 

trafegabilidade, que está uma vergonha. Diz ter gente continuando fazendo nos desvios, e o seu 

Peralta sabe disso, pois anda pela 377. Diz ter vindo aqui e dito que iria continuar, mas sabe que a 

coisa não é assim, talvez irão continuar, mas não disseram nem dia, nem ano e nem data, e essa é a 

realidade mais crua dos fatos. Acha que a câmara, talvez mandasse ofício para que o DAER se 

manifestasse, ou alguém do governo do estado sobre a situação da RS 377, que era um dos fatos. 

Outra situação que gostaria de falar e até vê vários colegas se pronunciando, a respeito da campanha 

política. Diz que os colegas são prova disso, de que muitas vezes foi cobrado pelos colegas sobre não 

se manifestar aqui na câmara, pois as pessoas vêm aqui e os vereadores não falam. Com isso diz 

que queriam uma campanha, ao menos uma vez, em que a comunidade e os vereadores discutissem 

ideias do município e os interesses do Capão do Cipó. Diz que muitas vezes nem usou da palavra, só 

que irá deixar bem claro aqui seu posicionamento, a partir de hoje, que se as conversas e as ameaças 

continuarem, pois tem gente que lhe mandou recado, o qual já mandou devolver a ele, que se quiser 

lhe entregar recado sabe onde lhe encontrar. Diz estar todo dia na rua e não é menino de recado. 

Acha que estão lidando com homens adultos, responsáveis, donos de seus atos, cada um é maior de 

idade. Diz que não irá vir aqui e falar de ninguém, mas se baixarem o escalão é melhor assegurar um 

tornado, pois pode atingir Capão do Cipó e cair muita parede. Ressalta que ou levam a política para o 

lado em que o povo irá discutir os interesses do Capão do Cipó, que é o que esperava, e não sabe 

nem por que está sendo atingido, pois nem é candidato, não está concorrendo a nada. Diz não saber 

o porquê está ouvindo coisas que não tem que ouvir. Diz ao doutor Paulo que ficou muito triste, pois 

certas pessoas deveriam se preocupar com a sua campanha eleitoral, mas estão se preocupando 

com os interesses que não vai atingir ninguém, principalmente sua pessoa. Frisa que a si é que não 

vão atingir. Acha uma grande perda se virem aqui e não discutir os interesses que querem ouvir, 
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quem vai vir para essa câmara, os interesses do Capão Cipó, diz ter até pena do município que tanto 

querem construir para os filhos. Diz que cansa de dizer aonde vai, que aqui são passageiros, a 

legislação é de quatro anos. Acha que o povo do Capão do Cipó merece mais que picuinha política e 

não discutir ideias, projetos e o que querem para o município, que é o que espera. Diz que por isso 

veio aqui, hoje, deixar bem claro como vai agir e como vai dançar a música, a partir de hoje. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador não fez uso 

de seu tempo regimental. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta os colegas, 

munícipes presentes. Agradece a presença dos assessores do deputado Bianchini e diz que, 

independente que o DAER faça ou não faça, o deputado busca. Diz que o deputado sabe que não 

votou para ele, mas ele está sempre correndo atrás para dar um jeito na 377. Diz que se formos 

esperar pelos outros, que não vivem aqui, vamos ficar sempre dependendo de andar pela estrada de 

chão, e hoje temos uma estrutura, no estado, montada, e o deputado está lá, independente de partido 

que votou para ele ou não, ele está “peleando” por nós. Diz que mandem o abraço desse vereador e 

diz que está torcendo por ele, e que tenha certeza que do jeito que está trabalhando, politicamente, 

ele cresce muito, pois tem muita gente, às vezes, do próprio partido que não vêm e nem ligam para 

dizer o que está acontecendo. Diz que a verdade é essa e o deputado, independente, está sempre 

dando “a cara para bater” lá. Diz não saber o que está acontecendo, principalmente na Secretaria de 

Obras, pois tem uma estrutura de maquinário, todos novos ali, dois caminhões novos, mais 

carregadeira, patrola e mais outros que sua “madrinha” Dilma mandou, mas nos assentamentos tem 

umas partes, e não está chovendo, se estivesse o transporte escolar não entrava. Cita que dizem que 

está funcionando, só o que está funcionando é o colégio e as crianças estão conseguindo vir, pois 

está seco. Frisa que nada funciona se não tiver estrada, colégio pára, saúde pára, pois às vezes tem 

que sair e não consegue. Destaca que ali no Joãozinho Sauer são só quatro cargas de pedras, é uma 

vergonha e até hoje, faz três meses, não colocaram nada. Diz que está para bonito aquelas coisas e 

estão devendo um milhão de reais, de dívida, aproximadamente, para quem assumir pagar, pois foi 

feito financiamento do Provias e agora em novembro dá um ano e são quatro anos, faltam três para 

pagar. Pede que façam com que o povo desfrute desse maquinário e ande em coisa boa. Diz ao 

vereador Ibanez, sobre o que falou em ameaça, que sempre diz que não se preocupa e só tem medo 

de uma coisa que é quando vem de cima, mandado por Deus. Pede que o colega fique tranquilo, pois 

o que vir de baixo não se preocupa, única coisa que pode atingir, vindo de baixo, é tropeçar e arrancar 

uma unha, o resto se está bem com o “Velhinho” lá de cima, deixe que grite e sapateie. Diz que temos 

que pensar que sempre tem uma força maior que a gente e muitos torcem pela gente e o que vim de 

baixo não o atinge. Diz que já andaram falando besteira de sua pessoa, mas podem “gritar e 

sapatear”, pois sempre teve sua posição, sempre discutiu aqui na câmara e se tem que falar de 

alguém, sempre falou e se estivesse aqui mostrava com o dedo quem era. Não se preocupa e vão em 

frente, como diz o ditado antigo: que atrás vem gente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes presentes. Diz 

ter mais coisas que vindo debaixo atingem, que é sentar em um percevejo e num formigueiro. Diz ao 

colega Ibanez que o mesmo sabe que em campanhas já tiveram de lados muito opostos e, hoje, os 
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dois já decidiram não concorrer, já bem antes, e diz ao mesmo que esse tipo de coisa chama 

politicagem e foi muito feliz o Jaques. Diz achar que esqueçamos politicagem, e campanha eleitoral, 

ela é conduzida com frieza, que deveria ser, e às vezes nos grupos as paixões afloram, os ânimos 

acirram e as diferenças que são pequenas ficam enormes e quando vê boas amizades vão para o 

ralo. Diz que uma das razões de não concorrer é por que esse tipo de política, daqui, não gosta, não é 

seu feitio. Diz que não iria nem falar, mas achou importante fazer esse comentário e saudar os 

presentes. Diz que precisamos de estrada, como todos sabem. Convida a todos para dia onze, os 

colegas candidatos, os que não são e os presentes, e daqui a pouco estará entregando um a um o 

convite da escola para o desfile cívico-tradicionalista. Diz que a comunidade do Carovi merece, todo 

mundo já fez votos ou quem pretende, que apareça lá, pois a escola está sendo renovada de ponta a 

ponta, hoje mesmo trabalharam o dia todo com o pedreiro e prestigiem a escola, comprem seu 

churrasco e assistam o desfilo. Cita que terá um palanque bem montado para os que não são 

candidatos, que podem se apresentar e estejam lá na escola, terão seu espaço, como sempre 

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

Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Cumprimenta a Tatiana e o Silvio, 

representando o Deputado da nossa região, o Bianchini, que por sinal sempre preocupado com nossa 

comunidade e esse asfalto que está difícil, mas que sabe que ele está muito bem empenhado, se 

esforçando bastante, então só tem a agradecer a ele, mesmo não tendo bom resultados, mas sabe 

que a parte dele está cumprindo. Agradece os professores a Ana Paula, o professor Gilberto e demais 

pessoas que os prestigiam e o candidato e companheiro, o Jair, e deseja uma boa sorte  e torce que o 

ano que vem esteja aqui os representando e muito bem pela sua pessoa que o senhor é. Diz que tem 

alguns pedidos aqui, mas dificilmente são atendidos, dificilmente. Pede para a Secretaria de Obras 

para fazer uma fossa para o senhor Fabio, da dona Lurdes, próximo à costureira, que ele está 

necessitado desse serviço lá. Diz que pessoas têm lhe perguntado cadê o pediatra, cadê o pediatra, 

pois hoje até uma senhora lhe perguntou, e disse a mesma que tinham que ligar para lá, pois pelo que 

sabe não tem, ela ligou e não tem pediatra. Fala que há pouco tempo na campanha o nosso Vice-

Prefeito Anselmo, falou que vinte e quatro horas plantão, que não ia faltar médico nenhum, em todas 

as áreas. Questiona cadê o médico pediatra, e já não está cumprindo com o pouco do prometido. Fala 

para os professores que semana que vem, que entrou aqui o projeto vinte e dois, para a contratação 

emergencial para dois professores, mesmo com a falta de planejamento disso aí os mesmos podem 

contar, pois sabe que educação é fundamental, então na próxima semana, se Deus quiser, está 

abrindo seu voto favorável, as crianças precisam da escola, da educação e do trabalho deles. Sobre 

as estradas no interior, de assentamentos e nas localidades é só o que o agricultor pede, é agricultora 

e mora no interior, ninguém vem bater na porta de ninguém, de secretaria pedindo que façam as 

estradas, façam as entradas, o pessoal agora vai começar plantar, logo estão plantando, e que, às 

vezes, no forte do serviço estão botando o maquinário na estrada, só para atrapalhar os caminhões 

carregados. Então o agricultor não pede outra coisa, só estrada, e não é incomodar, é uma exigência 

que seria assim, é o mínimo que poderiam fazer é manter as estradas, porque funcionário tem 

bastante e operadores também, excelentes pessoas. Acha que está faltando iniciativa de largar na 
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estrada e fazer o serviço, está faltando alguma coisa, combustível quem sabe. Reforça o convite a 

quem está aqui que, de repente, transmita a mais pessoas, do grupo de segunda e terceira idade, 

agora dia vinte e oito no CTG, que também por falta de planejamento não conseguiram o Ginasião 

para fazer. Diz que isso também é outra falta muito grave, na época de marcar os eventos do 

município, então não conseguiram o Ginasião, e ficou no CTG, no próximo domingo, vem grupos de 

diversos municípios, pois pede e convida todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, e 

munícipes presentes. Diz não querer entrar em polêmica, mas sabe que o momento atual traz 

polêmica, mas têm que ser sensatos e analisar as coisas como realmente são. Diz que cada um tem o 

direito de pensar, agir e falar da maneira que entende e quiser, afinal de contas vivemos em uma 

democracia. Cita que da forma como as coisas são colocadas, muitas vezes, parece que é terra 

arrasada e que tudo está mal, nada foi feito e na verdade não é bem assim, pois se seguirmos uma 

linha de raciocínio, coisas para fazer vai ter sempre. Pega como exemplo duas questões que foram 

colocadas aqui e pergunta se alguma vez, durante a história do município, não teve estradas para 

arrumar, ou alguma vez não teve vereador que veio aqui e passou e não pediu estrada. Responde 

que sempre, sempre e sempre terá para fazer. Frisa que têm que agir, muitas vezes, com sensatez e 

não colocar a coisa de uma forma que parece que tudo está mal, quando na verdade sabem que não 

está. Ressalta que as estradas estão dando condições de tráfego e vão se arrumando de acordo 

como se pode e o fato é esse e não tem terra arrasada e nada destruído e as coisas estão andando. 

Sobre financiamento do maquinário, diz que foram aprovados por todos aqui, ou a maioria decidiu que 

sim. Acha que se estivesse como vereador e viesse amanhã um projeto para comprar maquinário, 

aprovaria de novo, pois o planejamento é feito de acordo com o que se arrecada e não tem nada de 

monstruoso e de errado nisso. Acha que isso é bem pensar no futuro, opinião sua e cada um tem o 

direito de pensar como bem entender. Diz quer nem iria usar a palavra hoje, mas se achou no dever 

de estabelecer um contraponto com o que foi dito senão as coisas vão pendendo para um lado que, 

em sua opinião, não é o correto. Com relação à Saúde torna dizer e falou na sessão passada, e 

questiona se em algum município da região é buscado paciente em casa e dado toda assistência 

como é feito aqui. Quer que o respondam e tem certeza absoluta que em nenhum município da região 

tem a assistência individual, como tem aqui no Capão do Cipó. Diz isso, pois todos sabem e vêm, só 

não sabe quanto tempo se irá aguentar fazer isso e pede que analisem. Diz que se a pessoa pega o 

telefone, vai uma ambulância em casa, busca, leva para Santiago e isso não é pouca coisa. Frisa que 

não consegue entender o teor, muitas vezes, de colocarem as coisas como se estivesse tudo mal, 

quando na verdade nós soubemos que não está mal. Deixa essa mensagem para estabelecer um 

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

WEIDMANN (PMDB): A vereadora não fez uso de seu tempo regimental. O senhor presidente 

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

Presidente, colegas, comunidade presente. Falando sobre a 377 diz que o assessor do deputado 

colocou que a obra teve que ser suplementada e enviada a Washington, de novo, com novo projeto 

para ser aprovado. Diz que já deram o ok lá, só tem que mandar para lá para ser aprovado e voltar 
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aqui. Diz que isso que transmitiu a assessoria do deputado, que está lutando para isso e temos que 

ter esperança, pois um dia ela terá que ser feita. Diz ter o projeto dos professores que veio em época 

eleitoral, mas irão aprovar, só diz achar que faltou planejamento da Secretaria de Educação, pois se a 

Lu estava em licença por dois anos e era fácil de saber que ela não podia contar com aquela 

professora e no projeto veio constando ela, sendo que não poderia, pois ela já não estava no quadro. 

Diz que irão aprovar, fala por si, não sabe os colegas, mas, com certeza, Educação e Saúde aqui têm 

prioridade. Sobre as estradas, diz ao colega Miguel, lembrar que há quatro anos tinha uma 

musiquinha que pedia as “amarelinhas” na estrada. Diz não esquecer, pois a musiquinha tocava direto 

perguntando das “amarelinhas”. Cita que não irá criticar, mas só irá lembrar que passa eleição e vem 

eleição e no outro tempo também pediam e agora tem que ter a musiquinha, usar dessa bondade. 

Coloca ao colega Miguel que o pessoal reclama muito, de repente foi pedido, sobre a análise de solo, 

demora muito, e eles acham que na época de inscrição tinha que ter pedido. Cita que leva uns 

quarenta dias para vir e não sabe se foi ou não pedido, não está sabendo, só está colocando o que 

lhe pediram. Diz que na semana que passou as crianças do CTG queriam ir dançar em Santiago e 

não tiveram ônibus. Diz que falou a eles para jogar futebol que têm, mas dançar no CTG o grupinho 

de crianças não pode ir dançar, pois não conseguiu transporte com a prefeitura. Diz ser triste e não é 

incentivo ao CTG. Acha que pegar um ônibus e ir a Santiago é incentivo ao CTG, pois o professor 

vem de lá, se gasta bastante com professor e quando ele quer apresentar não tem condições. Diz 

achar que é falta de planejamento e fica preocupado. Outra coisa que lhe preocupou é que pegou o 

orçamento da câmara para ver como estavam, e está falando aqui, pois acha que o prefeito não sabe, 

que deram uma “pedalada” no dinheiro da câmara e tiraram para pagar a internet. Ressalta que se 

“pedalada” é cassado, tem certeza que o prefeito não sabe que foi tirado dinheiro da câmara para 

pagar a internet. Cita que a internet desde dois mil e quatorze nós não usamos mais. Diz ter deixado 

em seu auto, mas irão verificar os valores. Diz achar que a internet custa cento e trinta mil ao ano e 

tiraram um bom pouquinho da câmara e o prefeito não deve estar sabendo. Diz que irá falar com ele e 

quem autorizou não foram os vereadores, nenhum. Destaca que irá falar com o prefeito isso e ver 

quem fez isso, pois tem o projeto e tem o que foi feito. Diz que não custa vir falar com os vereadores, 

se precisar são parceiros, sempre foram, todos os vereadores e presidentes e tem alguém lá em cima 

sofrendo as consequências. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental.  VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, 

PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental.  VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS, Representante de Partido, SD: Fala ao presidente, e quer dirigir ao colega Rodolfo hoje 

esteve no Carovi, como está bonita a escola. Outra coisa que lhe chamou atenção foi o Posto de 

Saúde cheio de gente, o pessoal atendendo aquela comunidade, um sonho antigo do Carovi, saiu do 

papel e tem que dar os parabéns a administração que reconheceu o pedido daquela comunidade. 

Fala que perguntou para os moradores e diz que todos os dias tem médico, tem muita gente. Outra 

coisa que ficou bom foi o Correio, diz ter pedido uma casinha no primeiro mandato e ficou belíssimo. 

Fala que agradece pelo convite do desfile e, se Deus quiser, quer se fazer presente, certamente dará 
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um grande desfile no Carovi, sempre foi. Vendo aqui os seus colegas, até foi o presidente que falou, a 

respeito da dívida das compras das máquinas, se hoje viesse os projetos e depender de partido que 

tivesse aqui, maquinário para atender bem o município, lamenta muito, mas não teria nem um 

vereador aqui que fosse votar contra este projeto de comprar máquina para o município, e se foi 

cobrada e os mesmos discordaram a maioria dessa Casa votou a favor, senão nem teria comprado 

maquinário. Diz que é um grande investimento independente de partido. Fala da Saúde e acha que a 

Saúde de Capão do Cipó é um exemplo da região. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Cumprimenta senhor 

presidente, colegas vereadores e vereadoras da Casa e munícipes que nos honram com suas 

presenças, em especial aos visitantes de hoje e os assessores do Deputado Bianchini. Pede moção 

de pesar pelo falecimento do bebê da Fernanda Seifert, que seja direcionado a moção de pesar aos 

familiares. Fala sobre a estrada, e se depender do Washington, é brincadeira como o nosso país está 

mal, tendo que depender de Washington para terminar a nossa 377. Diz que podemos saber que vai 

levar o mínimo seis meses para resolver esta pendenga para depois acionar um maquinário para vim 

para a estrada, e quando começou parecia tudo beleza, agora dependemos dos Estados Unidos, o 

país não está fácil. Fala ao colega Alacir que fica indignando, pois o mesmo “bate muito na 

amarelinha”, até concorda com o senhor, só que naquela época as “amarelinhas” não podiam sair nas 

estradas, estavam tudo no “cepo”, entregaram para os mesmos com todas no “cepo” não tinha uma 

patrola para sair na estrada, a única diferença de hoje é que os maquinários estão tudo em dia, não 

tem nada quebrado, estão tudo funcionando as quatro patrola, é só o colega chegar e falar com o 

prefeito, tem trânsito livre  com o homem,  chega  lá e peça  para ele colocar as máquinas nas 

estradas que o povo está pedindo também. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que tem dias que a coisa fica boa 

quando esquenta mesmo, lembra o saudoso seu amigo Odir Fernandes, e que volta e meia tem que 

soltar uma “pimentinha” para ver se queima mesmo. Fala que o vereador Jairo falou das “amarelas”, 

que são as patrolas, e diz que se tem tudo funcionando tem que colocar trabalhar. Afirma que o 

prefeito não deixa mais o vice ser do PDT, mas que o secretário de Obras é do PDT, e que tinham um 

orçamento na mão e que se gastaram tudo, já não sabe. Fala que se ganha dez, gasta os dez por 

mês e que se gasta mais não vai ter. Ressalta que “se atropelaram”. Diz à professora Paula e para o 

Paulo Gilberto que a secretária de Educação sabia que os contratos dos professores iriam vencer 

agora, e que a mesma esperou começar a campanha eleitoral para mandar o projeto para a câmara. 

Ressalta que estão “careca” de saber, ou sem cabelo, que o contrato vencia agora e por que não 

mandam os projetos trinta ou sessenta dias antes, pois foi igual fizeram com o adubo. Afirma que os 

produtores não vão conseguir pegar o adubo a tempo de plantar o milho. Diz que chegam lá e pedem 

coisa de sindicato e pedem mais não sei o que, e que quando foi para votar na Consulta Popular 

pegaram o voto de todo mundo e que agora é uma burocracia. Ressalta que o pobre não tem vez 

mesmo e que a verdade é esta. Afirma que o adubo vai ficar estocado ou nem vai vir e sendo assim o 

produtor deixa de criar um porco ou uma galinha, ou tirar um litro de leite a mais, pois se veio este 

dinheiro tem que usar para a pequena propriedade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 
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VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Comenta que votou a favor na 

compra das máquinas. Diz que já tem o vereador que vai votar e se entrar um pedido aqui, se for o 

Serafim, se for o Froner e o vereador que votar e for eleito, e entrar um pedido aqui para comprar uma 

escavadeira hidráulica, irá pedir que vote a favor. Fala que quando começar o governo novo tem que 

comprar uma escavadeira para economizar dinheiro, pois dinheiro precisamos economizar. Fala para 

os seus candidatos diminuir o número de CCs, que se diminuir vinte mil por mês, são duzentos e 

quarenta mil no ano e um milhão de reais em quatro anos, e um milhão de reais dá para fazer um 

montão de coisas nesse município e é isso que precisamos, precisamos ter Saúde boa, Educação 

boa, estrada boas e tem que ter uma palavra mágica que se chama economia. Se o Froner chegar lá 

ou o Serafim chegar lá e não economizar vai afundar o Capão do Cipó, é isso que tem que ser feito e 

esta câmara vai ser eleito sete, se passar, sete vereadores vão entrar aqui e vão ter que fiscalizar e 

tem que levar esta mensagem que a palavra mágica, hoje, da administração é a economia. Agradece 

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

Partido, PMDB: Fala que vai ter que falar no adubo de novo, e que o colega Jaques não sabe muito 

bem o que está dizendo, e vai dizer o porquê, diz que, por exemplo, se este adubo fosse entregue “à 

lá vonté”, sem critério nenhum, tem certeza absoluta que o mesmo era o primeiro a dizer que estava 

mal feito e que então agora vim querer distorcer fato não é coerente de um gestor público. Outra coisa 

é que esta regra é determinada pelo conselho, e diz para o mesmo pedir a resolução do conselho, 

pois o mesmo como cidadão tem o direito de saber isto. Fala que não participou e nem participa do 

conselho por questão de ética por ser vereador, e não tem influência nenhuma e não vai influenciar 

por questão ética, mas o mesmo tem direito, pois o conselho é composto por entidades, onde a 

EMATER faz parte e que então o mesmo questione e pergunte para o conselho, mas se agora o 

mesmo quer ser mais forte que o conselho e querer “passar por cima” do conselho e adotar este tipo 

de critério, o próprio não concordaria muito. Fala que sobre a questão abordada do colega Alacir o 

próprio até concorda sobre as análises, e que até falou para o secretário que leve ao conselho e que 

libere o adubo e depois junte no processo das análises de solo. Afirma que é só para a questão de 

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

WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: A vereadora não fez uso de seu tempo regimental. Após 

o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da 

matéria em pauta: OF. 009/2016, da Secretaria da Fazenda, solicitando empréstimo Plenário e 

convidando para Audiência Pública sobre LDO – 2017, às 9h do dia 30 de agosto, e que a mesma 

seja em conjunto com a Câmara. OF. 136/2016, da 44ª Zona Eleitoral, solicitando empréstimo das 

dependências da Câmara de Vereadores para reunião com os mesários dia 02 de setembro, das 

8h30min às 12h. PROJETO DE LEI N° 008/2016, do Poder Legislativo, que “Denomina rua da cidade 

de Capão do Cipó/RS de Angelina Pereira Batista”. Após o senhor Presidente convida aos colegas 

para discutir e votar: PROJETO DE LEI N° 020/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

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

aprovado por unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2016, do Poder 

Legislativo, que “Dispõe sobre a observância da ordem cronológica nos pagamentos a fornecedores e 
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dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima sessão, que será dia 30/08/2016, 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 agosto de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 


