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ATA N° 39 / 2014 (Ordinária) 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2014, 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 2014. 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 1° Secretário para que proceda a 

leitura da ata 38/2014, da Sessão Ordinária do dia 04/11/2014, 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 MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Diz ser normal quando um novo 

governante irá assumir, seja ele prefeito, governador ou presidente, que as coisas dêem uma parada 

no início até tomar pé da situação, e a partir daí as coisas começarem a andar. Isso é de qualquer 

partido que assuma e de qualquer governante, normal dar essa acalmada no início. Fala que a função 

do legislador, do político que procura a todo o momento atrair verbas para seu município, nesse 

sentido semana passada juntamente com o prefeito, a vereadora Regina e o secretário de 

Planejamento estiveram em uma reunião em São Vicente do Sul, da coordenadoria do PMDB, para 

deixar claro que Capão do Cipó existe e estão lutando por ele. Cita que cada partido tem sua forma de 

governar e se organizar e o PMDB começou com essa reunião do Vale do Jaguari, onde tinha nove 

municípios presentes. Diz que a obrigação é ir marcando território, pois as coisas tem que acontecer e 

vão a luta para isso, e demanda se sabe que tem aos montes, a exemplo da 377, investimentos na 

área de agricultura e saúde, enfim. Deixa dito à comunidade que estão se articulando para ter uma 

ligação forte com o governo do estado, como forma de viabilizar e facilitar o caminho de verbas para o 

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

WEIDMANN (PMDB): A vereadora não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR ALACIR 

DESSOE (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Sobre as estradas diz que estão 

terríveis, não que seja contra o asfalto, mas no momento que nossos produtores estão tirando o 

produto teria de se dar prioridade a elas. A safra está quase no fim e os produtores tiveram que andar 

nessas estradas, e com isso que se preocupa. Outra coisa que o preocupa são as redes de água, e 

aqui usa umas palavras que o vice usava na campanha: “Alô, alô Palmeiros, cadê a água que o 

Froner prometeu?” Alô, alô Tunas, Alô, alô Areias, Alô, alô Inhacapetum, cadê a água? Alô, alô 

Rincão dos Vargas!”Diz ter tudo isso gravado. Cita que a do Rincão dos Vargas, ainda por cima, a 

patrola de Santiago arrancou os canos, pois eram enterrados os canos baixo. Fala que a caixa d’água 

do Inhacapetum, que iria chegar na outra semana, até agora não veio. Diz que criticar e fazer uma 

campanha em cima dos erros dos outros e agora ter que pagar do mesmo jeito, pior até. Fala que 
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sempre se tem que ter conduta no fazer as coisas, pois se paga logo ali adiante. Sobre o Posto de 

Saúde, diz que iria ser feito uma frente com bancos para o pessoal esperar embaixo, mas foi gasto 

mais de cento e vinte mil reais e não vai existir isso, não vai passar de uma pinturinha e o pórtico da 

frente e ‘deu pra bola’. Diz só lembrar, pois cada um tem seu jeito de governar. Sobre o transporte 

circular que iria começar em janeiro do ano passado, até agora não saiu do papel e já estamos 

fechando dois anos e nada. Sobre o que o colega Ibanez falou na sessão passada que as casas eram 

coisas do passado, imagina se não fosse, não teria nenhuma começado. Cita que quem tem que 

fiscalizar é o presente, se estão caindo é o presente que fiscaliza e isso que sempre tem que colocar: 

uma administração começa e a outra dá sequência, um governo começa e o outro dá sequência. Diz 

que em todos os governos é assim e aqui não é diferente, só que para quem fazia tudo nos 

programas de rádio, hoje deixou até de vir na Câmara de Vereadores, pois vão começar cobrar e ser 

oposição que não foram até agora. São parceiros e amigos, mas vão começar cobrar as coisas que 

estão erradas. Diz que quando foi feito esse asfalto ali em frente, foi dito que fizeram onde não tinha 

uma morada, só quer lembrar, pois está em ata, e agora está sendo feito outro ali, o qual não diz que 

não tem uma morada, mas é da mesma forma, só quer ver se vão usar o mesmo critério de criticar. 

Vão ver agora a realidade. Cita que algumas casas a AES Sul colocou transformador após dez dias 

sem luz, não contando o primeiro vento. Diz que deixaram muito a desejar no município, e não os 

elogia, pois estão prestando serviço que estamos pagando e é de má qualidade, pois liga para eles, e 

só vêm após três horas e os de Santiago nem atendem telefone. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, 

rádio 87.9. Agradece ao secretário João Vargas, sua equipe de serviço, e aos motoristas pelo bueiro 

feito, pedido por este vereador e demais colegas, ali na canhada antes de chegar à propriedade do 

seu Jairo Rosado e o compadre Ademir, ali na curva. Ficou bom o serviço, e é o dever do vereador 

pedir, ser feito e agradecer, pois quem ganha é a comunidade. Pede ao secretário que faça 

cascalhamento na estrada do seu Nevezinho, e do Carovi até a ponte seja patrolado, e do Camaquã 

até a ponte que chaga divisa com Tupantuba, pois o ônibus que faz alinha para Santiago passa toda 

semana e está ruim o trajeto. Pede que seja patrolado no Inhacapetum, nas 4 Bocas que está ruim a 

estrada e ruim para nossos agricultores tirar a safra de trigo. Diz ser lamentável vir aqui trazer esse 

assunto, pois eram bastante criticados no passado e no presente estão vendo que continua do 

mesmo jeito, troca governo e sai governo e as coisas não vão para frente. Diz que tem lembrado 

quando foi feito no seu tempo de governo a música da patrolinha amarela, que pedia: “Por favor, 

Meneghini, nos ajude!” Diz que quer só lembrar que está do mesmo jeito e foi usado um governo para 

ser criticado e agora está parada e não faz o serviço. Lembra aos ouvintes e às pessoas que 

criticavam que a patrolinha continua no pátio parada. Cita que iria até trazer a gravação e colocar para 

os ouvintes lembrarem que ela pode amanhã ou depois sair do galpão e fazer as estradas para os 

agricultores. Sobre a água que tanto eram criticados, no Passo da Areia essa semana ficou quatro 

dias sem água, e tem mais comunidades sem água e os canos estão todos extraviados nas 

localidades. Fala que é dinheiro público e quer saber se irão mandar a empresa recolher ao pátio da 
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prefeitura até sair essa decisão. Fica preocupado, pois é dinheiro que o povo paga durante suas 

contribuições na prefeitura. Sobre a limpeza da nossa cidade, diz que precisa bastante ser feita, pois 

tem vários bairros com bastante sujeira e que a prefeitura faça isso onde puder fazer. Está 

preocupado com os tratores, pois várias bancadas foram em busca dos mesmos, a licitação saiu a 

mais de quatro meses e não chegaram. Cita que os agricultores estão preocupados, chegou o tempo 

de plantio e não podem fazer por não ter trator. Torce que essas emendas não sejam perdidas, pois 

vão atrás e só o que falta, mais uma vez perder emendas de bastante valor para o município. Diz que 

não vem só criticar, vem orientar e lembrar as pessoas quando eram criticados na campanha e hoje 

vê que continua do mesmo jeito, sem estradas e aí pela frente. Diz que o Posto de Saúde foi 

prometido ao pessoal que naquela semana no inverno ia ser feito e não foi. Diz que tem gravação e 

recém estão começando lembrar o que foi prometido em campanha, e estão aqui para fiscalizar e 

falar o que está certo e criticar o que está errado. Diz que irão trabalhar unidos e o que for certo estão 

para defender o povo e o que for errado irão criticar, pois têm aqui o espaço livre, têm tudo gravado o 

que foi prometido em campanha, foram criticados e vão começar a orientar e lembrar as pessoas que 

foram cobrados e têm que ser  cobrados para as coisas acontecer. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à Vice-Presidente. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (SDD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Coloca que chegou 

a essa Casa, um requerimento do vereador Diego, solicitando as cópias da filiação da sua pessoa, 

sendo que está pedindo as cópias de um pedido feito pelo partido do seu colega. Neste sentido diz a 

ele, para que o mesmo entre no sistema web, e veja a filiação da sua pessoa e filiação do seu partido. 

Diz ter em mãos uma cópia da sua filiação caso o seu colega queira, no final da sessão empresta 

para o mesmo olhar a sua filiação e a filiação do seu partido de Capão do Cipó. Fala ao seu colega 

que já está levando para outro lado isso, pois na próxima eleição pode dizer ao seu colega que não 

será candidato pelo partido do mesmo, isso é algo certo e certamente não irá somar mais votos para 

essa legenda, como já somou duas vezes, sendo que muitos chegaram nessas cadeiras hoje, com os 

votos da legenda do Partido Progressista. Ressalta que isso é algo que os seus colegas podem se 

preocupar, ou entende isso, como uma perseguição com a sua pessoa, pois a sua documentação já 

passou para o Presidente desta Casa. Diz que chegaram reclamações a sua pessoa, que teve gente 

que ficou quatro dias sem água, onde isso realmente procede, e o pessoal foi fazer uma revisão na 

rede de água, e o problema era que o registro da rede geral estava fechado. Diz ficar surpreso com 

esse tipo de acontecimento. Coloca que a empresa também foi fazer uma vistoria nos poços antes de 

colocar a bomba, e em um poço, se depararam com um ferro de quase 2 m largado dentro, onde a 

empresa agora está tentando tirando esse ferro e mais uma pedra que foi colocado. Diz que isso é 

lamentável. Sobre os carros públicos, que as pessoas pegam para andar e destroem, acha que com 

isso não estão atingindo o Meneghini e o Anselmo, e sim o patrimônio público, que é do povo que 

paga a conta. Ressalta que se que querem atingir o Meneghini e o Anselmo deve pedir emprestado o 

carro dos mesmos e jogar em uma barroca, destroem o poço do Meneghini também, tranquem o poço 

do mesmo, pois aí sim irão atingir os mesmos, pois agora estão atingindo os companheiros que muito 



 

0350 

 

votaram. Diz ter certeza que tem muito funcionário que está trabalhando honestamente, que tem 

família para sustentar, e honra a camisa que veste e gostaria que todos pensassem dessa forma, pois 

nem todos estão pensando assim e não adianta danificar patrimônio público, sendo que se querem 

atingir Meneghini e Anselmo, devem atingir a eles, e não os patrimônios públicos. Ressalta que isso 

está ficando vergonhoso, pois é carro quebrado, é poço trancado, é manga aparada, e quem perde 

com isso é a comunidade cipoense. Como vereador lamenta esses acontecimentos, de ter que vir 

aqui reclamar para a comunidade saber o que está acontecendo. Diz concordar com a nossa Avenida, 

e hoje conversou com o prefeito, mas algo deverá ser feito, pois passou por essa Câmara um projeto 

para a melhoria de calçada, sendo que dentro do município, estamos nos deparando com os cordões 

demolidos, que estão virando barroca na calçada, mas diz que isso a prefeitura não pode arrumar, 

pois pertence a cada proprietário de terreno consertar as suas calçadas. Ressalta que a avenida está 

ficando feia, mas que o prefeito irá tomar uma decisão, para resolver esse problema. Diz esperar que 

tudo isso seja resolvido e que os interesses de Capão do Cipó estejam em primeiro lugar. Agradece e 

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

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

ouvintes da 87.9. Fala da reunião que tiveram sábado, em São Miguel, da inauguração da subestação 

São Miguel Arcanjo, da Cermissões, onde teve a oportunidade de falar com o presidente da 

Cermissões, o vice-presidente, seu Diamantino e seu Jorge, junto com o colega Ibanez e o prefeito. 

Acha que assim como conquistamos o município, a nossa rádio Cipoense, e tudo que temos aqui e 

foram difíceis essas conquistas, não escapa essa possibilidade de termos o atendimento da 

Cermissões aqui. Diz que depende de muita luta e trabalho e com isso que o prefeito Meneghini 

estará viajando a Porto Alegre na manhã de quinta-feira, onde terá outros assuntos a tratar e uma 

audiência com o pessoal da ANEEL, onde irá encaminhar o pedido e colocar a situação do município 

sobre energia elétrica e começar as tramitações para que o próprio pessoal da ANEEL marque uma 

audiência pública e venham aqui. Cita que a Câmara pode ser pequena para esse evento, o qual a 

colega Regina é patroa do CTG e pode ser lá, ou no ginasião, para colocar todos os munícipes daqui, 

que são consumidores da energia elétrica da AES Sul, que no momento da convocação, que venham, 

pois precisamos de um abaixo-assinado de todos esses moradores, fazer um relato de todos os 

problemas que tivemos. Diz que se isso não acontecer, da troca com a Cermissões, pelo menos a 

AES Sul terá que melhorar e muito. Diz que não é difícil e tem outros municípios pleiteando essa 

troca, e tem possibilidade, temos que trabalhar, vereadores, comunidade, autoridades municipais, 

todos em prol dessa conquista que pode ser uma realidade aos munícipes. Agradece e devolve a 

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

FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Semana passada colocou 

os investimentos que o Governo do Estado fez em nosso município, e hoje rapidamente coloca os 

investimentos que o Governo do Federal fez no nosso município durante esse um ano e pouco, aonde 

veio dois ônibus do Caminho da Escola, um caminhão do PAC, uma moto niveladora do PAC, uma 

escola, uma creche, que já era para ter começado e não começou até agora, sete milhões 



 

0351 

 

quatrocentos e oitenta mil que é para a rede de água, um Posto de Saúde novo para a localidade do 

Carovi, e a reforma que foi feita no Posto de Saúde da sede, foi feito com recurso do Governo 

Federal, sem contrapartida do município. Dos deputados federais, o Marcos Maia mandou um trator, 

mas acha que o mesmo não vem mais, pois eram cinco tratores e foram vendidos os outros, parece 

que deu problema na licitação. Coloca também que o deputado Marcon, mandou um Posto de Saúde 

novo para o assentamento Nova Esperança, no valor de quatrocentos e oito mil reais, um trator, uma 

ensiladeira e uma plantadeira plantio direto. O deputado Pimenta mandou a ponte para o Passo de 

Areia, no valor de duzentos e cinquenta mil reais, e foi através dele que veio carro do Dissemina, isso 

é recurso do governo federal, dos deputados do PT.  Coloca que estradas, nós não temos mais, e fala 

para que lhe provem o contrário, e que gostaria de falar na frente do vice-prefeito isso, onde o mesmo 

disse que era para os produtores ter paciência, mas diz que os produtores não têm que ter paciência, 

pois os mesmos contribuem e fazem o nosso município se alavancar, e estrada é o mínimo que tem 

que ter.  Diz que chover, sempre choveu, e algo tem que ser feito. Sobre o colégio diz que se 

preocupou essa semana, pois atrás do mesmo dá para criar até gado, esses dias mataram uma cobra 

cruzeira dentro da sala de informática. O Carlos pediu há quinze dias, para uma retro apenas tirar 

uma terra para poderem continuar a sua construção, e se caso não forem lá, o mesmo disse que irá a 

Santiago sexta-feira, e se for necessário o mesmo vai até o promotor público. Ressalta que fala o que 

tem falar, pois tem coisas que antes de falar devem pensar duas ou três vezes, e antes que cometer 

uma besteira também. Coloca que estava lendo o jornal, onde o secretário Pinheiro colocou sobre a 

audiência pública, onde a folha de pagamento está 43.9% e o limite é 54.0%, mas o município que 

chegar a 54.0%, diz que devem fechar as portas, pois aí não conseguem investir mais nada. Lembra 

que a folha de pagamento está 56.0%, porque não conta o vale, não conta a diária de campanha, não 

conta o vale-alimentação e nem a hora extra, pois se for somar tudo isso dá 56.0%, 57.0%, pois falou 

com os contadores esses dias. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO 

DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Como o seu colega 

Jairo colocou, sobre a reunião que foram participar em São Miguel e a visita que o prefeito irá fazer na 

ANEEL, em Porto Alegre, sugere para que tragam a cidadã chamada Clarinda que durante vinte dias 

ficou tirando leite e jogando fora. Diz que são essas pessoas que têm que vir depor aqui, e essa 

senhora devia entrar na Justiça. Lembra que teve colegas que elogiaram a AES Sul, mas questiona 

que elogio merece uma empresa que faz uma pessoa tirar leite durante vinte dias para jogar fora. 

Ressalta que isso tem um nome, e se chama covardia. Diz que não é de parabenizar, mas essa ação 

do prefeito é bem vinda, e algo tem que ser feito. Diz ao seu colega Jairo, quando a ANEEL vier, que 

mandem um carro da prefeitura ir buscar essa pessoa para que a mesma venha falar isso, pois esse 

depoimento já basta, caso venha uma pessoa sensível que saiba o que é trabalhar, só escutando isso 

já irá tomar uma atitude com esses sem vergonhas da AES Sul.  Coloca que no próximo dia sete de 

dezembro acontecerá uma palestra, para a família, para os adolescentes, para os jovens com 

dependência química, que acontecerá no Centro Comunitário da Esquina Palmeiros, uma promoção 

realizada pela Igreja Batista e pelo LIONS Club, e que uma ação assim, merece parabéns e um 
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elogio. Diz ao seu colega Miguel, que é bem verdade, e os seus colegas fizeram muito bem, 

marcaram posição. Lembra que quando era diretor da escola Macedo Beltrão do Nascimento, o 

pessoal de São Borja sabia quem era o diretor e sabiam onde ficava a nossa escola. Como está 

trocando o governo devem marcar posição, devem mostrar onde está Capão do Cipó, pois tem muito 

que fazer, pois estradas nós não temos mais. Reforça as palavras dos seus colegas, onde no Carovi 

nós não temos mais estradas, achava que de quarta-feira para cá, pelo menos nas canhadas fossem 

fazer uma coisa rápida lá, onde estivesse ruim fossem arrumar umas cargas de pedras que fossem 

colocadas.  Ressalta que não temos mais condições de trafegar naquelas estradas, se vai para 

Bossoroca não temos mais estradas, se vai para Tupantuba não tem mais estrada, se vai para Passo 

do Camaquã não tem como ir. Diz saber que veio temporal e chuva, mas diz ao secretário João 

Vargas, que precisam agir, tem patrola quebrada e tem a questão do asfalto, entende tudo isso, mas 

uma comunidade do tamanho do Carovi e da importância da mesma deve ser tomada alguma 

providência. Quando o seu colega Ibanez colocou a questão de ser uma pessoa de bem, quando o 

mesmo cobrou das pessoas que sacaneiam, quando desligam o registro, que fazem isso e aquilo, 

para prejudicar, diz que realmente não prejudicam o prefeito e o vice-prefeito. Lembra que quando a 

sua administração assumiu, colocaram açúcar nas máquinas, com o intuito de prejudicar. Diz que 

esse tipo de pessoas existe em todo que lugar, é pessoas que não tem o menor espírito comunitário, 

e essas pessoas se existisse uma lei, deveriam ser mandadas embora do nosso município. Sobre as 

histórias dos passeios da avenida, acha que deveriam fazer uma parceria a prefeitura devia ir lá tirar 

os barrancos que são altos, colocar pelo menos um cascalho para assegurar o chão. Volta no seu 

tempo de liderança para continuar sobre esse assunto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 

87.9. Solicita para a Secretaria de Obras, no mínimo uma carga de pedras na estrada do senhor Roni 

Menegazzi, que seja feito um desvio da água que está entrando na lavoura do senhor Gilmar, no 

assentamento Sepé Tiaraju, sendo que o mesmo lhe disse que já falou com o prefeito, com o vice-

prefeito e com o secretário, porem até agora ninguém lhe atendeu, e o mesmo acha que devem ser 

colocados tubos de água perto ao senhor Euribes. Sobre a caixa de água na localidade do 

Inhacapetum, diz que o povo está pedindo quando irão erguer. Coloca, que havia solicitado na 

Secretaria de Planejamento uma troca de lâmpadas no dia quatorze do mês passado, dali quinze dias 

foi lá e lhe disseram que só após mais quinze dias, então hoje irá solicitar em nome de outro cidadão 

que mora na mesma rua, em frente à propriedade do senhor Protásio. Sobre as estradas, diz que 

pertencemos a Santo Ângelo 115 km, neste sentido diz que as mesmas nunca estiveram tão 

precárias, São Miguel das Missões 78 km, diz que desce em primeira marcha da sua casa até o 

Inhacapetum. Diz que isso é uma vergonha, que está chovendo concorda, só que produtores terem 

que arrumar as estradas com seus próprios maquinários, diz ao secretário para que faça o possível 

para arrumar as estradas. Ressalta que os agricultores não pedem nada, somente estrada. Coloca 

que hoje atolou duas máquinas próximo ao senhor Raimann, sendo que uma máquina enterrou em 

cima das valas da água. Diz ao seu colega Ibanez, que até que enfim alguém reconheceu o que a sua 
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pessoa falou esses dias, sendo que o mesmo falou algo certo, quando falou sobre destruir patrimônio 

público. Lembrando que quando falou nesta Casa, foi criticada por muitos colegas, quando falou que o 

secretário de planejamento andou a 140 km/h e o seu colega Alacir não conseguiu alcançar o mesmo, 

sendo que dentro do fiesta da prefeitura estavam cinco pessoas. Ressalta que se o prefeito vai tomar 

alguma atitude, deve começar pelos secretários. Diz que devemos cuidar o que é nosso, e o que não 

é nosso, devemos cuidar mais ainda, pois é dinheiro do contribuinte. Solicita uma limpeza nos 

canteiros da avenida, pois os mesmos estão uma vergonha, parou de chover e não dá para ir para 

estradas, diz que devem então embelezar a cidade, vamos limpar, lembrando que tem árvores que 

ainda não foram tiradas. Diz ao seu colega Jaques, que com todos os recursos que o mesmo 

apresentou, questiona o que sobrou para o município investir esse ano e aonde foi parar o orçamento. 

Sendo que o seu colega Jaques, apresentou os recursos do governo, da União, questiona novamente 

o que o Executivo fez com o dinheiro do orçamento desse ano, sendo que está acabando o ano. Diz 

que gostaria que fossem apresentados números e o que foi investido. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Partido, PP: Sobre os poços, também concorda, 

pois as pessoas que vão sabotar um poço artesiano, simplesmente vão deixar uma comunidade sem 

água e é lamentável que aconteça, mas tem pessoas que fazem isso. Diz que isso não prejudica 

prefeito, nem vice, nem vereador, e sim os usuários da comunidade que está fazendo falta a água, 

pois do contrário não estariam fazendo poços artesianos. Acha que tem que pensar duas vezes para 

fazer isso. Sobre o que o colega Rodolfo falou, até tinha dito a ele, de sabotar maquinário, não 

prejudica ninguém, e sim a administração que tem que dar sequência ao trabalho. Gostaria que fosse 

feita limpeza na cidade, pois tem lugares que está feio, e que fosse feito até o Natal para dar novo 

ânimo aos moradores. Não sabe se tem roçadeira, pois foi leiloada e não sabe se veio outra. Acha 

que aí está o problema, pois se vende e não se compra. Venderam os tratores e não compraram 

outros. Diz que quando foi secretário levava ‘cacete’ de tudo quanto era lado, que era o pior 

secretário, e hoje? Diz que tinham cinco tratores trabalhando e quando faltava gente ia para cima 

ajudar, e hoje? Diz que estão leiloando máquinas sem comprar novas, e primeiro se compra para 

depois vender. Não vai criticar, mas só colocar para que da próxima vez se compre a máquina para 

depois vender as que tem. Diz que as que foram vendidas estão trabalhando normalmente e nosso 

povo, como dizia o vice, vai ficar com a aveia na bolsa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SDD: Diz ao colega 

Rodolfo que, realmente, o colega disse tudo da AES Sul, e foi um que disse aqui e ficou feliz quando 

ela estava aqui com mais de vinte e cinco camionetes trabalhando. Achou que aquelas camionetes 

iriam concluir o serviço e se enganou com os ‘cara’. Mais uma vez tem que admitir que estava 

enganado, pois hoje o prefeito Meneghini lhe colocou que ergueram a caixa que estava caída no 

Entre Rios e estava até ontem sem água a comunidade, pois caiu o transformador e eles não 

colocaram no lugar. Pede para verem a situação que estamos passando com eles, que é precária e o 

colega disse tudo aqui, e tem que dizer mais, pois esse Jader que vem aqui nos enrolar e conversar 

fiado, até tem vergonha. Diz que o 0800 não precisa nem ligar, pois deixam nós esperando e colocam 
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uma música, pois ficou doze minutos esperando para comunicar que os seus vizinhos tinham luz e na 

sua casa não tinha, onde desligou, pois esquentou o ouvido. Diz que é uma ‘catrafa’ isso, uma 

vergonha. Torce que o prefeito Meneghini tenha sorte e consiga falar com o pessoal da ANEEL, pois 

está um desastre. Sobre o que os colegas falaram de uma máquina arrancar canos, diz que têm que ir 

ver, sinceramente fiscalizar, pois se foram colocados agora e em cima da terra e a patrola arrancou, 

tem, que ver. Diz que os que viu colocarem tinha mais de metro de fundura, mas que têm que ir ver 

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

Representante de Partido, PDT: Diz que o secretário de Obras lhe disse que foram feitas as 

estradas do Entre Rios, e estão em ótimas condições. Diz que estrada braba é essa de São Miguel, 

pois sábado saiu com o colega Ibanez, de sua casa às sete horas da manhã para ir à reunião, e foram 

pegar o prefeito e daqui até o Meneghini levaram sete minutos, ou oito e chegaram às dez horas em 

São Miguel. Diz que não dava para andar aquelas estradas. Cita que as nossas estão ruins, mas se 

andar no estado inteiro, ainda as melhores são nossas, tenham certeza disso. Diz que tem que ver a 

quantia que chove e não dá condições de arrumar, e já está querendo chover de novo. Diz que é 

felicidade para o pessoal da Saúde e a comunidade, pois quarta-feira chegou mais uma ambulância 

para atender os pacientes. Diz que se vê críticas das estradas e o colega Diego vem e parabeniza o 

João Vargas pelo bom atendimento no bueiro, onde diz que tem alguma contradição aqui. Diz que o 

colega Ibanez falou no Passo da Areia, e diz que está sabendo que tem gente que tranca o registro e 

deixa outras pessoas sem água. Diz que fazem sabotagem em carros, carros novos que passam cola 

nos vidros, nas fechaduras, outro sai com carro público e arrebenta o Carter que não dá mais para 

andar. Diz que não tem mais fundamento acontecer coisa dessas.  Diz que a colega Marilene falou 

que tem que se cobrar os secretários, onde questiona a mesma se algum dia ela viu algum secretário 

desse governo destruir alguma coisa até hoje. Diz que não e o que sobrou do nosso recurso, a colega 

tem que vir nas audiências públicas saber, pois nunca está aqui e depois vem cobrar na Tribuna. 

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

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Três pessoas lhe ligaram 

hoje, e diz que foi um que votou no aumento do salário dos mecânicos, e assume o que faz, mas era 

para eles arrumar maquinário do município e, simplesmente, hoje eles estavam trabalhando de 

operador e os operadores sentados lá embaixo. Diz que foi para melhor o salário e dar mais agilidade 

ao serviço, mas daí muda todo o quadro de novo. Diz que o Nenê, secretário de Agricultura, lhe falou 

semana passada que não tem operador na Secretaria e não tinha mesmo, pois quando era secretário 

de Obras, sempre emprestava para ele, um ajudava o outro. Diz que seu Jorge não pode trabalhar 

mais, pois tem que ser readequado em outro serviço, e outro está trabalhando de mecânico e não 

trabalha mais no maquinário, o único que estava trabalhando era o Tiago Rosado, que é operador, e o 

outro tava de férias, não tinha ninguém. Diz que se não tem, então que chamem gente para trabalhar. 

Diz que o Nenê estava bem louco atrás de operador, mas não tem gente para trabalhar nos tratores. 

Cita que tinha dois tratores e um estava parado, pois não tinha gente para operar. Ele disse que não 

tinha o que fazer, e tem coisas que dá demais para um e prejudica os outros. Faz uma ressalva, pois 
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nós tínhamos as melhores estradas, e deu vários dias de tempo bom, deu doze dias e agora deu mais 

seis, e que se aproveite e faça um tapa-buraco. Diz que é complicado, pois temos mil e oitocentos 

quilômetros de estrada, mas alguma coisa tem que ser feita. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Questão do tapa-buraco, diz que 

é isso que tem que ser feito, a patrola sai daqui anda um pouco, o secretário vai na frente e onde tem 

que fazer ele para e marca, larga uma coisinha no chão, depois levanta a lâmina, vai na frente e já vai 

com uma carregadeira para colocar alguma carga de pedra. Isso tem certeza que faz de quinze a 

vinte quilômetros por dia, e as que pede em dois dias fazia isso. Sabe todos os lugares lá da Esquina 

Palmeiro até o Carovi. Diz que o cerro na baixada do Inhacapetum, com duas ou três cargas de pedra 

e o rolo faz e está pronto. Acha que o que falta é falta de gerenciamento nesse aspecto. Essa questão 

que o colega colocou de funcionários não estarem na função correta acha que a palavra é 

gerenciamento. Terminando sua explanação diz que já entrou com projeto-sugestão para fazer um 

passeio em toda beirada da nossa 377, com pedra brita e meio-fio. Diz que se tivemos dinheiro para 

asfaltar o Carovi e outros lugares, que se faça o meio-fio, já viu em vários lugares e essa história de 

que não pode, se o prefeito está negociando de vir a Cermissões, que negocie com o DAER e faça 

isso. Diz que a mesma coisa é nossa Avenida, pois entende que onde tem esses barrancos que 

venha a retro, tire o barranco, coloque cascalho, pedra-cupim, passe o rolo e soluciona e temos uma 

saída. Diz que o pior é deixar, como o colega Ibanez disse abrir uma cratera que está ficando e vai 

levando uma parte do calçamento e do meio-fio. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Diz que hoje a artilharia veio 

pesada e a oposição veio firme, e isso faz parte do jogo político. Só não sabe até que ponto, pois não 

podem ser críticas infundadas, as coisas têm que ser coerentes e as coisas têm que ter coerência, 

mas faz parte do jogo político. Observando os colegas falar se acha no direito, como integrante do 

governo, a fazer alguns questionamentos. Por exemplo, foi falado antes que deu problema na licitação 

dos tratores, onde diz que não deu problema nenhum e quem falou não está informado. Diz que o 

problema foi é que a União não liberou o dinheiro, mas a licitação foi feita e está tudo ok. Sobre o que 

foi falado muito em rede de água, em promessa de campanha, em obras feitas, onde vai o dinheiro. 

Diz que em rede de água, por exemplo, não quer voltar assuntos anteriores, mas o projeto anterior iria 

contemplar setenta quilômetros e esse vai contemplar cento e cinquenta e isso tem que ser dito. Diz 

que a obra tem um prazo de dois anos para ser concluída, e se vai pelo contrato está adiantada e tem 

que ser esclarecido isso. Se formos observar só o lado ruim, diz que todo mundo sabe que o governo 

é bom. Levanta o questionamento que falam em promessa e promessa, e desafia os colegas para que 

citem uma obra, só uma, que estava no governo passado e foi feita. Tinha uma cartilha bem grande, 

inclusive até vaca de leite parece que iria ser dado para algum produtor. Pede que citem só uma obra 

das promessas de governo, do governo passado, que foi feita. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Concorda com o colega Miguel, que 

do jeito que os colegas de oposição estão colocando, o seu governo está péssimo. Pede que o Jairo, 

presidente da Câmara, o Miguel, o Ibanez abram bem o olho, pois anotou tudo que eles falaram e que 
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não banquem os hipócritas como eles foram, pois se eles tivessem ouvido sua pessoa, o Jaques, o 

Jairo e o Érico, hoje quem estava administrando esse município era outra pessoa. Anotou tudo que 

eles falaram, irá cobrar do seu Meneghini e de cada secretário, pois eles são muito melhores 

vereadores de oposição do que de situação, nunca viu eles cobrar uma estrada no governo passado, 

ou uma lâmpada. Diz que no governo passado cobrou por vinte e dois dias uma lâmpada, que até 

hoje espera. Diz que tem coisas e coisas. Sobre os recursos diz a colega Marilene para vir nas 

audiências públicas que o secretário lhe explica. Sobre a AES Sul concorda com o colega Ibanez, e o 

Meneghini lhe disse que estavam com vinte e cinco carros aqui, onde disse que estava trabalhando, 

só que agora está uma porcaria. Ligou dezesseis vezes para a AES Sul por causa do Rincão dos 

Vargas sem luz, e não foi atendida. Diz que o CTG está à disposição para fazer reunião com todos os 

munícipes, principalmente essa senhora que o colega Rodolfo falou, a qual tem que trazer aqui, 

colocar em ata, transmitir no rádio, tirar foto, colocar no jornal, pois é um descaso total. Sobre os 

funcionários, diz ser do lado deles, quando estão certos, mas tem uma coisa clara para dizer, que o 

que seu Serafim fez em oito anos, o seu Osvaldo em quatro destruiu, pois funcionário aprendeu a 

trabalhar e receber muito mais. Eles não trabalhavam, recebiam hora-extra. Diz que tem um 

funcionário que recebeu vinte e dois mil reais de hora-extra, tudo isso de antes. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: Ouvindo os 

colegas, tomou nota, e irá trazer, diz a colega Margutti, pois já foi passado na Casa, mas muitos não 

estavam presentes e o povo tem que saber, e irá trazer todo o orçamento, o que foi gasto, comprado 

e o que tem em caixa. Até o fim do ano irá apresentar um relatório de tudo que está e foi feito, com as 

emendas, como disse o vereador Jaques, a nível estadual e federal e municipal as contrapartida e 

tudo que foi feito e gasto com o dinheiro do município e onde está o resto do dinheiro. Fiquem 

tranqüilos, diz. Diz que o colega Alacir comentou e está com razão sobre a linha de ônibus, o que 

cobrou esses dias e a informação que teve é que, mais uma vez, não apareceu nenhuma empresa 

interessada. Lamenta dizer, mais uma vez ninguém se interessou em botar uma linha para fazer essa 

linha intermunicipal Carovi, Entre Rios e toda região. Diz que no início tinham interessados, mas 

quando chegou na hora e as condições para colocar e o gasto para manter, não teve ninguém mais 

interessado. Concorda que se deve fazer um tapa-buraco nas estradas e hoje falou com o secretário 

para mandar uma patrola para o Carovi, outra para o Rincão dos Vargas, pois temos três patrolas 

funcionando, só uma parada das quatro. Diz que tem condições de se fazer um tapa-buraco e sanar o 

problema, rapidamente, dos produtores que estão colhendo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

Após o senhor Presidente convida o 1° Secretário para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: OFÍCIO TCE/RS, 9302/2014, do Tribunal de Contas, enviando Processo de Contas do 

município, referente ao exercício de 2011. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 016/2014, do 

Poder Executivo, que “Dispõe sobre a alteração da data da sessão ordinária descentralizada da 

Câmara de Vereadores do dia 21 de outubro de 2014 e dá outras providências”. ORÇAMENTO DA 

CÂMARA DE VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2015, VALOR DE R$ 966.406,000. OFÍCIO 

01/2014, da Coordenação do Grupo de Capoeira, solicitando ajuda de custo para confecção de 
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quarenta e cinco camisetas e almoço para 1° evento de capoeira – Balança Cipó, que acontecerá dia 

13/12, das 08h00min às 17h00min, com abertura na Praça Municipal e sequência no ginásio 

municipal. CONVITE, do LIONS de Capão do Cipó e 1ª Igreja Batista, convidando para encontro com 

palestras e almoço de confraternização, dia 07/12, inicio às 09h00min, no Salão Paroquial da Esquina 

Palmeiros. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 017/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 

o Controle Interno no Poder Legislativo do município de Capão do Cipó – RS”.  OF. GAB. 247/2014, 

encaminhando Leis 769/2014 e 770/2014. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir 

e votar: PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA N° 015/2014, do Poder Legislativo, que “Autoriza a 

abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. ORÇAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA O 

EXERCÍCIO DE 2015, VALOR DE R$ 966.406,000, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 18 de novembro de 2014, no Salão 

Comunitário do assentamento Nova Esperança. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata 

que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e o 1° 

Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 11 de novembro de 2014.       

    

 


