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ATA N° 38/ 2016 (Ordinária) 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro 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 à sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente informa que o vereador Jaques Freitas encontra-se em 

Brasília e passa a palavra ao 2º Secretário para que proceda a leitura da ata 37/2016, da Sessão 

Ordinária do dia 1º/11/2016, 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) Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente, 

rádio 87.9. Cita que hoje, pela parte da tarde, este visitando o parque de máquinas, da Agricultura, e 

conversando com o secretário de Obras sobre alguns trechos das estradas, como estão em péssimas 

condições. Diz estarmos passando pela safra de trigo e de aveia e tem trechos de estradas que estão 

precisando serem patroladas, pois nossos agricultores estão com dificuldades, caminhões furando 

pneus. Diz que conversou com o secretário e ele começou pelo Carovi, está descendo pelo Passo do 

Valo e Passo do Tibúrcio, e pediu a ele que viesse patrolando a do Passo da Areia passando até o 

acesso da 377, e aquela que passa em frente a casa do Maicon, que se faz presente, no Rincão dos 

Vieiras, no Paulinho, seu Zeferino e sai no Passo da Areia. Sabe que deu problema na máquina 

Volvo, hoje, estamos com duas retro estragadas e em conversa com os agricultores eles ficam 

bastante preocupados que chegou a colheita e não temos estradas para andar. Fica meio triste, pois 

sabiam que a colheita estava pela frente e não se planejaram antes, o maquinário bastante quebrado, 

estão esperando as peças chegar para arrumarem. Diz que agora deu mais problema na patrola, 

menos uma para patrolar. Sobre a agricultura, do trigo, diz que esperava um pouco mais, mas o PH 

está dando abaixo do que esperavam, que era setenta e cinco a setenta e oito. Diz que é o que Deus 

permitiu que desse e temos que agradecer a Ele, pois foi uma safra em torno de quarenta sacas por 

hectare e os que tinham pivô foi acima disso, mas faz parte e têm que tocar o barco e não podem 

parar. Diz ao colega Alacir que sabe que os prefeitos eleitos da região de Santiago, Capão do Cipó, 

Bossoroca, São Miguel, e as emendas para o próximo ano, até dia vinte são os pedidos aos 

deputados para que firmem com os municípios os compromissos de emendas para Agricultura, 

Educação e demais, e esses prefeitos já foram em busca de recursos. Sabe que não é fácil, estamos 

enfrentando uma crise a nível estadual, mas eles já estão em busca de melhor para o nosso 

município, o que só agradece, pois temos que continuar buscando recursos para tocar o município. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. Faz pedido, o qual até 

conversou com o colega Diego, e encontrou seu compadre Atílio, mas certamente o colega irá falar 
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depois sobre a estrada que desce para os Palharini, que hoje ele lhe colocou que não dá mais para 

andar. Diz ser uma grande verdade, e que falou com o Mario agora à tarde e não dá para andar, está 

abandonada, ruinzinha. Diz que uma hora que o secretário possa ver o que pedem aqui, é bom olhar 

ali para não dizer que está conversando fiado. Diz que é só descer ali e dar uma olhadinha na 

situação que está, pois não tem como um caminhão carregado de aveia ou de trigo transportar 

naquela região, até diz achar que o Olavo que andou dando uma laminada na rampa, pois patrola que 

não foi, só mexeram na rampa dos Palharini. Certamente diz que foi uma lâmina que tapou aqueles 

buracos. Outra coisa diz ser aquela estrada quem vai daqui a Santiago, na dona Olga, ali queira ou 

não queira tem muita produção que vem para as cooperativas aqui e daria para arrumar uns trechos, 

pois recém estão recuperando esse asfalto, e vai virar o ano ainda, pois a 377 não vai ficar pronta de 

hoje para amanhã. Diz que se não arrumar os desvios, certamente quem irá pagar isso é a Saúde que 

depende, é a comunidade que depende, é o pessoal que produz que depende e são poucos litros de 

óleo para mandar fazer um tapa-buraco naquela estrada, que está terrível. Manda abraço para o 

Felipe, que foi outro com quem conversou, hoje, sobre a estrada do Passo do Valo, que nem irá 

comentar, melhor o secretário ir olhar. Manda um abraço para ele, para o Barreto e para o Adilson, 

falou com eles, e a estrada está “magnífica”. Que fique registrado aqui. Faz convite, o qual pediram 

para falar, que domingo vai ter almoço no Clube Aliança, de um jovem que está internado em Santa 

Maria, almoço beneficente, e que a comunidade participe, pois a família está precisando fazer um 

grande evento para que ele possa se manter lá. Diz ser muito importante se unir e a comunidade 

ajudar, pois da forma que está a Saúde, hoje, tanto do município, estado e país, a coisa não está boa. 

Diz saber da dificuldade de todos os poderes e uma comunidade, como sabe que a do Carovi e todas 

do município são unidas, quando faz eventos participam e agora vem, encarecidamente, em nome do 

Nelson Vielmo e do seu Lori, pede que a comunidade se faça presente nesse almoço, no domingo, o 

qual é de extrema importância para esse jovem, que está lá num estado que precisa da benção de 

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

vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Em 

viagem a Brasília. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador não fez uso de seu 

tempo regimental. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

e munícipes presentes. Diz que tem alguns pedidos, mas que é difícil ser atendido, mas vai falar em 

nome do povo que pede, a Secretaria de Planejamento, pois tem aquelas senhoras que já foi falando 

várias vezes, que faz dezoito dias sem água, ontem ela lhe falou dezoito dias que tinham levado água, 

e que não tinha visto mais o caminhão. Diz que é por causa de uma bateria só, mas diz não saber, 

mas se falta dinheiro para comprar uma bateria acha que a patrola vai ficar para trás, Diego. Então 

por favor, leve água para estas senhoras que fez dezoito dias ontem. Pede ao colega Miguel, como 

Líder de Governo, se poderia solicitar isso daí. Diz que no Santa Rita estão há quinze dias sem água, 

pois até vendeu uma moto bomba ontem, e lhe disse que é o poço seco, mas não sabe se secou 

mesmo e que ninguém sabe lhe dizer a respeito disso, ou que foi por falta da energia, mas eles 

tinham luz lá, mas o poço da prefeitura quinze dias sem água, mas tudo bem. Pede a Secretaria de 

Obras limpeza nos canteiros da cidade que é uma vergonha, pois diz que não vai limpar mais em 
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frente de sua loja e na frente do Banrisul, porque tempo o pessoal tem, está chovendo, mas na hora 

que para podem, mas nada contra a pessoa dos funcionários, que às vezes estão na praça, na 

esquina, vão pegar a enxada não custa nada, pois em frente da prefeitura se forem ali no 

estacionamento é grama, é capoeira, é sujeira, é terra acumulada que vem com a chuva aquilo ali vai 

secar e vai virar poeira, e quando chove vira barro e daí o pessoal pisa ali e leva para dentro da 

prefeitura barro, custa com a pá mesmo limpar a avenida, nós pagamos IPTU, pagamos iluminação 

pública, vão nas baixadas para ver onde o pessoal tem o comércio para ver onde para a terra, o 

mínimo que poderiam fazer é de pá não custa nada, o cemitério também a sujeira que está no 

cemitério. Acha que ali deveria ter nem que fosse um tonel grande, pois é coroa atirada, flores velhas, 

o pessoal foi limpar para finados, é plástico é coisa de vela tudo jogado, o pessoal não vai levar resto 

de coroa para casa. Acha que está havendo uma falta de respeito também. Pede a Secretaria de 

Obras que lhe pediram lá no Carovi, pois não tem ido ao senhor Miro lá, mas próximo ao senhor 

Rosado está ruim o comércio dele, e perto da professora Ceolin também está ruim, não tem passado, 

mas lhe falaram e o pessoal pediu para olhar, e próximo ao Cardinal também, na Alice está péssima a 

estrada, então o mínimo que poderiam fazer em quanto chove é estas limpeza dentro da cidade. Diz 

que tem pessoas também se queixando, não generalizando, pois temos excelentes agentes de saúde, 

mas tem gente se queixando que não estão recebendo visita de alguns agentes de saúde. Ao povo 

que lhe pediu transmite isso aí. Diz que o senhor Nelson lhe pediu e que vai reforçar o pedido do 

convite para o almoço beneficente para o filho da Lucineia que está com leucemia em Santa Maria, 

dez reais o almoço, levar pratos e talheres aqui no clube, as pessoas que quiserem colaborar com 

doação de coxa, sobrecoxa, verduras e o que quiserem, eles estão aceitando, em nome do senhor 

Nelson, que é o presidente da associação de moradores. Diz que entramos o mês de novembro, 

tivemos o mês de Outubro Rosa para as mulheres fazerem e se prevenirem do câncer, agora o 

Novembro Azul criado para os homens fazerem o seu preventivo de próstata. Agradece e devolve a 

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

Presidente, colegas, e munícipes presentes. Quando usa a tribuna diz que procura, em primeiro lugar, 

não falar bobagem e é assim que sempre procurou agir durante o período que aqui esteve e é assim 

que segue na sua vida particular e assim que vai seguir sempre, sempre procurando trazer a verdade 

e o esclarecimento dos fatos. Diz ter dois assuntos, hoje, mas um em primeira instancia, e convida 

quem está aqui e a comunidade que irá os ouvir daqui a pouco, para que façam uma análise da 

política como um todo e para ver como, realmente, as coisas funcionam. Cita que foi mencionado 

antes, até pelo colega Diego, que o prefeito eleito está em Brasília, para busca de recursos, que tem 

que falar com deputados. Deixa claro que, hoje, tem um sistema chamado SICONV, que é onde se 

cadastra e são necessárias as viagens, posteriormente, para liberação desses recursos. Diz que 

nesse momento é uma coisa que não é necessária, mas, enfim foi com o dinheiro dele e cada um faz 

o que quer e quer deixar exposto, até para que a comunidade saiba, que o vice-prefeito eleito está 

viajando a Brasília e até onde saiba, mas pode até estar enganado, a reunião era para prefeitos 

eleitos, e ele está viajando com o dinheiro do Legislativo para um fim que não é o objetivo da reunião. 

No seu ponto de vista, e quer aqui deixar registrado, cada um é livre para pensar da maneira que 



0403 

 

quiser, mas está eleito pelo povo e tem obrigação de deixar sua opinião, e em sua opinião está 

viajando com dinheiro público, que não é o propósito da reunião, e se quisesse ir teria todo direito de 

ir, pois cada um é livre para ir onde bem entender, mas deveria viajar com seu recurso próprio. Outra 

questão, que até foi motivo de grandes comentários, há dias atrás uma entrevista na rádio do atual 

prefeito eleito, juntamente com o vice eleito, onde escutou trechos desta entrevista e viu como se 

muda rápido de opinião e pensamento. Como exemplo, diz que ficou claro nessa entrevista que o 

pensamento do atual prefeito eleito e do atual vice-prefeito eleito mudou rápido com relação ao 

prefeito Meneghini, pois dias antes da eleição, se eles fossem perguntados, não teriam aquela 

opinião. Diz que para quem ouvir a entrevista ficou muito claro uma mudança de pensamento com 

respeito a isso, e, sinceramente, lhe causou estranheza, pois muitas vezes aqui nessa tribuna foi 

falado em traição e escantear, e nessa entrevista, se alguém ouvir, causou estranheza a maneira 

como foram colocadas certas situações, com relação ao atual prefeito. Quando se fala em momentos 

difíceis, e que pensando bem muitas coisas terão que ser cortadas, tem certeza que na campanha 

eleitoral não era dito isso, só que a situação dos municípios, não só do Capão do Cipó, era sabido por 

todos. Quer que fique claro e que a população relembre quando se entra em um pleito tem que se 

prometer o que se pode cumprir e quem teve alguma promessa que fique atento, pois se foi prometido 

tem que ser cumprido e é isso o que queria deixar dito para que se vá pensando o que é falado, sobre 

a maneira de falar e a maneira de agir. Cita que muitas vezes tem que ficar claro uma coisa, assim 

como o ditado: “Faz o que eu digo e não faz o que eu faço”. Ressalta que se diz, tem que se fazer o 

que se diz, é isso o que se quer e é isso que tem que ser e é isso que enxerga como correto. 

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

(PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Parabeniza todo o pessoal pelo 

do almoço em comemoração ao dia do funcionário público, muito bom o almoço e muito bem 

organizado, maioria dos funcionários se fizeram presentes lá, e isso é sinal que o funcionalismo, aqui 

do Capão do Cipó, apesar de tudo são unidos, então parabéns a todos. Comenta sobre alguma coisa 

que saiu no jornal, uma foto sua da criação de um novo partido aqui no Capão do Cipó, e diz que sim, 

que o que foi colocado no jornal é realmente verdade, e que está aqui hoje o futuro presidente do PSD 

aqui do Capão do Cipó, o senhor Ramão, e este movimento nasce pela necessidade de ouvir as 

pessoas, de um novo ideal para o nosso município, pois tem ideias novas e vão ouvir cada pessoa e 

dar o valor que merece, não procurar as pessoas só em época de eleição e trabalharem de casa em 

casa, e quem fizer parte deste partido vão ter vez e voz. Diz que vai cumprir o seu mandato como 

vereadora do PMDB até dia trinta e um de dezembro e depois está deixando o partido do PMDB, uma 

coisa que nunca pensou que ia acontecer, mas devido a fatos que aconteceram foi levada a tomar 

esta decisão. Desde já agradece a todas aquelas pessoas do PMDB e de fora do PMDB que são os 

seus eleitores, seus fieis eleitores, que lhe trouxeram até aqui nesta caminhada, o seu muito obrigado 

a cada um, o seu enorme respeito a cada uma dessas pessoas que lhe depositaram o seu voto de 

confiança e que lhe fizeram trabalhar por estes oito anos aqui nesta Câmara, como vereadora do 

Capão do Cipó, defendendo aqui os interesses do nosso município. Desde já deixa o convite a todas 

as pessoas que quiserem participar do partido, este futuro partido vai estar de portas abertas para 
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receber qualquer pessoa para uma breve conversa e explanar os planos, porque vem para juntar e 

somar aqui no Capão do Cipó, e fazer do município de Capão do Cipó umas cidade melhor. Se 

pronuncia a respeito das estradas que já foi falado, ali perto da Alice Cardinal, pois foram para 

Santiago e viu que realmente está precisando que a patrola passe, que com esta chuvarada saltou 

aquelas cabeça de pedra como o pessoal sabe, muito ruim de trafegar, o pedaço que pertence a 

Santiago, Santiago está mantendo. Pede que na medida do possível a Secretaria de Obras dê uma 

olhada com atenção especial naquelas estradas porque ali passa todos os carros aqui do município 

que saem daqui os que entram para cá os que conhecem desvio vem por ali, porque o aceso ao 

asfalto está muito ruim, e não é hoje nem amanhã que vai chegar aqui este acesso, então é de grande 

importância que vejam isso daí. E quanto esta viagem do prefeito lá, diz ao Diego que foram boas 

suas palavras, pois eles foram em busca de recurso, e tem que ir mesmo porque ano que vem vão ser 

“enxugadas as torneiras”, não só aqui, mas em todo o Estado do Rio Grande do Sul, mas em todo o 

país, é uma crise Nacional que o país está enfrentando, não é só aqui. Diz que lembra que no ano 

passado, se não se engana, dezesseis de dezembro o pessoal foi e foi criticado, mas eles também 

foram em busca de recurso, assim como seu Osvaldo foi. Espera que ele vá lá e que consiga, porque 

é preciso aqui para o nosso município. Diz que falou para o seu Alacir, presidente, sobre aquele 

galpão que tem o dinheiro, e diz não saber se o senhor tinha falado para o vice-prefeito, o Jaques, 

para ver este recurso que tem cinquenta e oito mil reais na conta, está disponível, só falta a prefeitura 

entrar com o terreno, é de grande importância, o nosso município é essencialmente agrícola e este 

galpão para recebimento de embalagem de agrotóxicos é muito importante. Então a única coisa que a 

prefeitura vai entrar é com a disponibilização do terreno, que fica com a empresa que for transferir, e 

se algum dia for embora volta para a prefeitura. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente passa a palavra à vice-presidente.  VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. Diz que já foi falado bastante em estradas e, 

realmente, estão ruins, mas acha que patrolar agora seria difícil, pois está chovendo bastante, mas 

que ao menos aquele trecho que passa na Olga, que se faça bem feito e os outros um tapa-buracos, 

os produtores estão plantando e se patrolar direto, sabe que chove e dá problema. Ressalta que 

alguns lugares tem que ser feito, pois está ruim mesmo, deu aquelas “costela”, como se diz e é ruim 

de andar. Cita que o asfalto de lá de Santiago para cá está bom, está ficando ruim o nosso acesso de 

chegar lá no asfalto, e que o secretário de obras tome as providências.  Convida para o almoço do 

Raniel, domingo no Clube, a família precisa e todos sabem que quem tem um enfermo na família, é 

difícil e um pouquinho de cada um se chega lá e ajuda a família a se manter lá em Santa Maria. Sabe 

que é difícil, mas sempre há esperança, e trem certeza que Deus irá ajudar aquela família e tudo irá 

dar certo. Sobre a viagem a Brasília, primeiro diz ao colega Miguel que o Jaques viajou como 

vereador e não como vice-prefeito, tendo todo o direito de ir como vereador, segundo lugar o Froner 

foi a Brasília com os recursos dele, e terceiro em outubro de dois mil e oito, depois das eleições, o seu 

Serafim Rosado e o César Endler foram para Brasília, em fim de mandato. Diz não saber o que foram 

fazer, mas em fim de mandato, falta um mês e pouco para entregar, ele foi a Brasília e o César Endler 

foi junto, secretário da Fazenda. Acha que recurso ele não foi buscar, deve ter ido fazer outra coisa, 
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pois em fim de mandato não se busca recurso. Acha que tem que ir a Brasília buscar recurso, como a 

colega Regina disse, e esse mês de outubro é o mês da sobra das emendas, geralmente tem 

emendas sobrando lá e alguns municípios falta a contrapartida e aí aquele dinheiro fica ali e quem 

chegar primeiro, leva. Acha que é válido que eles vão a Brasília. Outra coisa que lhe preocupa e até 

têm que ver, é que veio ofício do Ministério cancelando o projeto que votaram aqui, daqueles noventa 

e sete mil dos tratores, e tem que se ver qual é o motivo que foi cancelado, pois até votaram duas 

vezes o projeto, de uma emenda de um Senador e que veio por parte do Ministério da Agricultura 

cancelando o convênio. Diz que têm que ver o que foi, se faltou dinheiro ou o que houve, pois era 

para comprar implementos e não vai vir mais. Diz que isso o preocupa. Cita que outra coisa que falou 

com o prefeito hoje, que é para renovar o convênio do médico, que em dezembro termina o convênio 

do cubano, da doutora não, pois é por três anos, mas dele sim e tem que renovar para valer para o 

ano que vem. Diz que falou com o Pinheiro, hoje, sobre o convênio da água, se foi renovado, pois 

venceu em outubro e se não foi renovado, foi perdido. Torce que tenham feito a renovação, pois são 

dois milhões duzentos e trinta e sete mil, o restante das redes de água, que era até trinta de outubro. 

Falou com o Pinheiro e ele disse que tinha que falar com o Cristian e o prefeito, que eles que sabiam 

se foi ou não, mas se não foi renovado, venceu dia trinta. Diz que têm que ver essas partes e quanto 

à administração Froner diz que será enxuta sim, e que esperem ele iniciar trabalhar para depois 

cobrar, e será o primeiro a cobrar, pois se não é para mudar não adianta concorrer a prefeito ou a 

vereador, pois têm que tentar melhorar, buscar o melhor para o município. Destaca que só o que vai 

ficar aqui erguido, se não vier o resto dos recursos, do colégio, creche, posto do assentamento que 

pararam, não veio mais recursos, e o “Sabe Tudo” vai embora. Questiona onde ele vai deixar a 

bomba, na mão de quem, se não tiver recurso e lhe cobrem depois para ver o que vai acontecer, se 

não vai ficar muitos elefantes brancos no Capão do Cipó e o “Faz Tudo” vai embora. Agradece e 

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

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Esclarece que o que foi iniciado só 

basta à nova administração ter competência para terminar, os recursos até onde sabe já estão 

garantidos, o término só basta competência para terminar e fazer, não importa, para população não 

importa quem vai fazer, tem que terminar. Diz que discorda um pouco do senhor colega presidente em 

relação à viagem do vereador Jaques, que então ele preste conta depois em que reunião Legislativa e 

aonde ele foi com o dinheiro da Câmara e se ele viajou, ou se foi para outro propósito, e que às 

diárias e as reuniões deveriam ser reuniões de Legislativo, a trabalho de vereador, até onde sabe é 

reunião de prefeito então é nesta questão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Em viagem a Brasília. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: O vereador não fez uso de seu tempo 

regimental. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Voltando ao assunto que saiu no jornal, quer fazer uma 

breve correção, que ali dizia trinta e três filiados, e que o partido já esta chegando aos oitenta filiados. 

Diz para o presidente Alacir que está preocupada com este dinheiro para esta construção deste 
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galpão, pois este dinheiro vai ficar disponível para o município de Capão do Cipó até dezembro deste 

ano. Então o senhor com certeza vai fazer parte da nova administração, e queria que o senhor 

tomasse frente disso, e até pode passar o telefone da empresa responsável, e que a única coisa que 

nosso município entra é com a cedência de um terreno, só. Fala que a empresa vem, constrói e traz 

os empregados porque aqui não vai ser nada embalado, vão ser recebidas as embalagens e vão ser 

levadas para São Luiz e lá elas vão ser processadas. Diz que vários agricultores lhe ligaram logo no 

início que divulgou este projeto, pois tem muita gente que planta bastante, e não importa a 

quantidade, mas todo mundo usa veneno e aquelas embalagens têm que levar lá em Santiago, tem 

dia certo, e senão tem pessoas dando um fim que não é o correto para estas embalagens e acaba 

prejudicando o meio ambiente. No que puder ajudar e tendo este dinheiro aí, e diz que faz dois anos 

que colocou este projeto aqui, não andou e que infelizmente não andou por desleixo de alguém ou por 

falta de vontade, e sua parte o que pode fazer fez, e que agora está passando para eles esta 

responsabilidade, e que corram, pois o dinheiro até trinta e um de dezembro está disponível, porque 

depois passa para outro município e tem uma fila enorme de interessados. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor presidente passa a palavra à vice-presidente. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder Partidário, PP: Fala quanto ao projeto e o terreno o próprio arruma, basta o meio 

ambiente arrumar o local e não tem problema vão agilizar esta semana para ver de onde vem este 

dinheiro se vem de fora ou uma rubrica da prefeitura. Diz que vai ajudar, sabe que é muita 

embalagem, os produtores chegam e não sabem onde colocar, e se chegam deixar a embalagem no 

tempo chega um fiscal lá e multa o produtor, como já tem acontecido este ano. Fala do colega Jaques 

ao Miguel e diz dar à certeza que ele vai chegar e vai explanar tudo e com certeza nem vai vir com 

emenda menos de cem mil. Diz ter certeza que o PT e PP foi os deputados que mais dinheiro 

injetaram dentro do Capão do Cipó, não tenha dúvida ele vem e vai dizer onde ele andou. Gostaria 

que o vereador Miguel viesse na próxima sessão e dissesse quantas diárias o Cristian tirou este ano, 

pois parece que foi em torno de treze mil reais e fora os outros anos quantos ele tirou, já que ele podia 

fazer por e-mail, pela internet,os projetos cadastra no Siconvi, que ele foi tantas vezes a Brasília tinha 

que dizer aqui para o povo para ficar sabendo. Também dizer aonde vai este dinheiro, porque cobrar 

o Jaques que foi ontem, foi como vereador, não como vice-prefeito, que vai ser a partir do dia primeiro 

de janeiro, quando o mesmo vai ser empossado aqui nessa Câmara dos Vereadores. Ressalta que o 

Cristian foi como secretário e foi o campeão de diárias do Capão do Cipó. 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 do comentário da colega Regina, também quer 

repetir as suas palavras quando não se sentem bem, que acha que as coisas não andam como 

deveria andar, diz que fez a mesma coisa que a senhora. Sempre disse isso e que o dia que saiu 

nunca citou o nome de um colega ou companheiro do partido, não estava se sentindo de acordo com 

o partido e saiu, fundou um partido e até hoje esta satisfeito, fechando com as ideias. Fala que a 

colega está certa plenamente. Muita coisa discorda vendo a colega falando do projeto, fica triste e o 

que mais se anojou com a política nesse mandato foi dos projetos não saírem do papel, inclusive, 

dona Regina, fez um projeto de um quiosque, morreu no papel, o pórtico que era no início, estava feito 
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o projeto, continua quatro anos pronto, morreu no papel, as associações que era para investir vinte mil 

em cada associação, esta quer colocar no passado bem antes desse governo, também ficou no papel 

e do governo retrasado veio para este governo e continua no papel, não tiraram até hoje, e tanta coisa 

difícil. Fala de outra coisa, as câmeras do monitoramento quando ficou naquela semana que o prefeito 

Meneghini deixou lá, trouxe empresa só não assinou o contrato, para ser feito e até hoje não 

colocaram as câmeras de monitoramento que o comércio iria ajudar. Então a coisa não anda, e 

quando não anda aí se desacorçoa com as coisas que deveriam andar e quem paga isso é o povo, o 

povo paga. Fica triste dessa forma de coisa e desses projetos que não andam e não saem do papel. 

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

Partido, PDT: Cumprimenta senhor presidente colegas vereadores, comunidade que faz a honra com 

sua presença, em especial o futuro colega Miro, vereador eleito. Fala das patrolas, elas estão na 

estrada, disse o secretário que hoje sairá lá do desvio da Alice, então requer paciência e devido as 

chuvas, por isso não fizeram antes. Com relação da água, diz à dona Marilene que o pessoal está 

com água desde ontem, foi levado água para eles, motivo falta de bateria do caminhão, não se sabe 

onde foi parar esta bateria e não puderam levar a água, mas já estão com água desde ontem. 

Convida para o almoço do Raniel, que toda a comunidade se faça presente, é em benefício desse 

rapaz, sempre a comunidade se une para isso. Parabeniza o Ramão, como presidente do PSD que 

está surgindo no Capão do Cipó. Diz que é difícil e ele vai sentir na pele. Fala que foi presidente 

dezesseis anos, criou o PDT, agora elegeram dois vereadores e, de repente, vai ter uma oportunidade 

diferente, os tempos mudam, o próprio conhece bem este trabalho, parabéns e que siga a trajetória 

com todo seu povo. Fala sobre os projetos: “campeão de projeto e recurso”. Diz que este governo foi 

campeão de projetos e busca de recursos para o Capão do Cipó, jamais no Capão do Cipó vai existir 

outro, o “Faz Tudo” vai deixar saudade, porque se não fosse ele tudo isso que estamos vendo não 

teria, ele estava lá frequentemente em Brasília, em contato direto para que estes recursos viessem, os 

recursos dependem do governo federal, alguma coisa parou não depende do governo, depende de 

recurso que tinha que vim para os mesmos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida o 2º Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria 

em pauta: OF. 141/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 846/2016. OF. 046/2016, da Escola 

Júlio Biasi, solicitando espaço das dependências para que a Comunidade Terapêutica Desafio Jovem 

venha abordar a temática “Resgate de Valores Morais e Sociais na Adolescência”, para alunos do 6º 

ao 9º anos da escola. OF. 181/2016, da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, solicitando espaço 

das dependências para entrega de notas dos alunos do Ensino Médio, os quais os pais residem na 

sede, dia 08 de novembro, após a sessão. OF. 144/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando nova 

justificativa ao 027/2016. Após o senhor Presidente convida aos colegas para discutir e votar: 

PROJETO DE LEI 024/2016, do Poder Executivo, que “Institui o Conselho Municipal de Educação - 

CME revoga a lei nº 066/2001 e dá outras providências”, sendo que o vereador Diego Nascimento 

pediu vistas para que o prefeito envie resposta do por que foram suprimidas de fazer parte do 

referido projeto as três escolas estaduais do município e por que o membro detentor do cargo 

de presidente do Conselho Municipal de Educação deverá dispor de 20 (vinte) horas 
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semanais para executar a função. Após o senhor Presidente coloca em votação o pedido de vistas 

que ficou aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

sessão, que será dia 22/11/2016, devido ao feriado de 15 de novembro, 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 2º Secretário da Mesa. Capão do 

Cipó, 08 de novembro de 2016.  

 

 

 


