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ATA N° 02 / 2015 (Ordinária) 

Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, da 

Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa 

Legislativa para a primeira Sessão Ordinária do ano de 2015. 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 à 1ª Secretária para que proceda a 

leitura da ata 01/2015, da Sessão Extraordinária do dia 15/01/2015, 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 ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz estarem iniciando mais um ano, o qual, como diz o 

professor Rodolfo: de muito trabalho. Espera que seja um ano muito bom, com muita chuva e uma 

boa colheita para os produtores, pois só assim o município cresce. Estiveram dando um ‘giro’ no 

município e vendo algumas dificuldades, das quais cita a ponte do Passo da Areia que quebrou uma 

travessa e as pranchas do lado e têm que ser trocadas, se possível, antes da colheita e o transporte 

escolar, pois tem que fazer baldeação quando se chega ali, não cruza caminhão carregado. Cita a 

ponte do Passo do Cardinal que tem trocar as pranchas por cima, os listão que estão quebrados. Cita 

a Ponte do Rincão dos Vieiras, próximo a casa do vice-prefeito, também quebrou uma travessa e tem 

que ser trocada, pois pode dar certos problemas. Cita a do seu Darci que tem listão quebrado 

embaixo, a travessa, e tem que ser feito. Cita que a do Passo do Valo tem que fazer limpeza o lado de 

cima, pois trancou de ‘caieira’ e de madeira e quando chove tranca os tubos e a água salta por cima e 

lava as cabeceiras da ponte. Diz que teriam que ser concretadas essas cabeceiras, pois o Picolli 

passou lá e não consegue passar com Maxplay, pois dá uma chuva e lava e fica um baque e esse 

equipamento é largo e não passa. Diz que o mesmo falou que está a trinta quilômetros longe e não 

tem como mandar trator para arrumar. Fala que a ponte da Dora também seria as duas cabeceiras 

que tem problema. Fala que tem uma ponte que, disque, iria sair do papel, porém não saiu, que é a do 

Passo do Camaquã. Diz que os tubos estão indo embora com a chuva, e até o colega Ibanez disse 

que iria sair do papel, mas lhe parece que ela voltou para o papel. Ressalta que ela está com um 

buraco no meio e carro pequeno pega embaixo, sendo que com duas ou três bolsas de cimento se 

arruma, e é difícil para quem cruza lá. Passaram hoje lá e os carros tinham que quase parar para 

passar a ponte. Vê uma dificuldade do pessoal que ocupa, e que se arrume aquele buraco e as 

cabeceiras. Fala sobre o último programa e da última sessão da Câmara, onde o nosso prefeito falou 

que esse vereador tinha falado na patrolinha, onde gostaria que o prefeito usasse o próximo programa 

para dizer onde está a patrolinha. Para quem não sabe, diz que a mesma está em cima de cepos, no 

pavilhão da feira. Diz ao prefeito que o mesmo não venha usar o programa de rádio para mentir para 
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o povo e dizer que os vereadores vêm mentir. Diz que o vice-prefeito também falou que os vereadores 

vêm inventar, vêm mentir. Diz ao vice, que está presente, que o mesmo falou, está gravado e tem a 

gravação, a qual olhou hoje com o Jaques, o Rodolfo e o Paulo Genro. Diz que não inventam nada e 

nem precisam disso, e que o vice-prefeito usa esse programa para aparecer. Pede que o mesmo use 

para falar do município, de coisas boas e não para vir falar besteira, sendo que é pago o programa 

com o dinheiro do povo. Diz que não admite isso daqui para frente, e se mais uma vez acontecer isso, 

com as fitas que diz ter, o povo terá a santa paciência, mas a rádio terá sérios problemas aqui no 

município, se continuar esse tipo de mentira. Cita que o prefeito falou que denunciaram a caixa d’água 

que era da Funasa, onde diz que tem a ata e as gravações para verem, pois jamais falaram isso. 

Pergunta quem não sabe que o poço do Inhacapetum, dos Bilo, não é da Funasa. Diz que todos 

sabem que não é, e se tiver uma gravação, um telefonema seu, de denúncia desse município, pede 

que tragam, que paga até as caixas d’água. Diz que nunca denunciou algo, pois nunca precisou disso 

e não precisa mentir, como eles usam em um programa, para isso contra o povo. Fala que isso não se 

faz, e que façam a coisa certa e estão para ajudar e não para ver mentira e besteira nos programas. 

Ressalta que a rádio Cipoense terá sérios problemas e já falou para o prefeito que chame os ‘cara’ e 

resolva esse problema, senão diz não saber o que vai acontecer. Agradece e devolve a palavra à 

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

rádio 87.9. Diz que hoje estiveram fazendo visitas nas localidades de Passo da Areia, Carovi, Rincão 

dos Becker, Passo do Valo, Inhacapetum e Rincão dos Palharini, verificando a realidade do município, 

o que está andando e o que está parado. Trabalho esse que diz ser dever do vereador de fiscalizar, 

pois têm a obrigação de trabalhar pela comunidade que os colocou aqui. Sobre o que o colega Alacir 

comentou das pontes, diz ser verdade e se precisar das fotos, têm tudo nos telefones e todas as 

imagens que fizeram dos perigos que poderão acontecer. Fala que se o secretário não sabe onde é, 

podem mostrar, para fazer o que tem que ser feito e não ocorrer acidentes, pois o município poderá 

ter prejuízo. Fala que está preocupado, pois a safra está aí, e as aulas estão prestes a iniciar, e tem 

localidades que não sabe como o transporte irá entrar. Cita que no Passo da Areia, seu Rogério 

Richter doou pedras para o município e ficaram de, no outro dia, ir patrolar sua estrada e até hoje não 

foram. Fala que seu amigo Orique, dos Mamoneiros doou pedra e ficaram de fazer a estrada e até 

hoje não foram. Pede que não façam isso com a comunidade, pois pedem pedras, dizem que vão 

fazer a estrada do ‘cara’ e viram as costas e nunca mais voltam. Diz que isso sim é mentir para a 

comunidade e isso não se faz, têm que ser honestos e não vir mentir em rádio, como vêm mentir e 

dizer que está tudo bem, tudo ok.  Diz que não está bem coisa nenhuma, e a patrolinha que foi 

comentado que está andando, não está coisa nenhuma, está em cima do cepo para quem quiser ver 

e se precisar das fotos têm. Fala que a comunidade está sofrendo e se o secretário não tem plano de 

trabalho, que se organize com sua equipe, pois os funcionários são de boa qualidade. Diz que o 

secretário pegou a patrola, na Batalha, sábado, e está lá para ver o que fez, pois encheu de valeta e 

os funcionários terão que fazer tudo de novo. Cita que um ‘cara’ que não é qualificado, que não 

entende, pegar máquina é a mesma coisa que sua pessoa, que não tem como ir para cima de uma 

patrola, pois não sabe fazer. Pergunta cadê o nosso pessoal que trabalha, e é com isso que estão 
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indignados, pois estão vendo as estradas quem desce para o Passo da Areia ao Carovi, que não dá 

para andar e a safra está chegando. Fica triste de irem para a rádio falar que vereador vem mentir. 

Ressalta que não mentem coisa nenhuma, pois está aí a realidade. Fala que a ponte do Cardinal, que 

foi dito nessa Casa que agora sim saiu do papel, não saiu coisa nenhuma, e faz três meses. Fala que 

no Rincão dos Palharini está intransitável. Pede que saiam para ver a realidade do município hoje, e 

as estradas dos assentamentos não tem mais. Sobre o parque da Expo, diz ao vice-prefeito que 

enquanto vai para a rádio mentir, então que diga a altura que está o brejo e o lixão que estão 

montando lá. Diz ao povo cipoense que é só chegar ver a realidade. Pede ao Claudio, do Folha, que é 

imprensa, que vá lá e veja como está o andamento das obras do município, coisa comprada com 

dinheiro público, de cada um que está aqui, do povo que trabalha dia a dia. Cita que ano que vem tem 

Expo, e como a colega Regina comentou que será a Presidente, diz que a mesma terá muito trabalho 

se deixarem do jeito que está o parque, comprado com dinheiro público e largando lixo que, amanhã 

ou depois, terá que ser juntado. Diz ao Marcelo, que está presente, que é um crime ambiental isso, 

pois viu lá várias coisas que é crime ambiental, e que o secretário desça lá amanhã e veja. Pergunta 

se não tem um lugar para colocar esse lixo, que tenha que ser no parque da Expo, onde gastam com 

dinheiro público. Fica indignado. Diz que a comunidade, que fica em casa escutando os vereadores 

comentar as coisas para que ande, ainda no sábado tem gente que vai lá mentir e dizer que os 

vereadores estão mentindo. Ressalta que não estão mentindo e que se isso acontecer mais uma vez 

na rádio Cipoense, lamenta, mas irão tomar as providências certas que têm que ser tomadas com a 

rádio. Pede desculpas e que trabalhem unidos para o Capão do Cipó crescer. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9. Ouvindo atentamente o pronunciamento de cada um, parece que está um caos. 

Assistindo e ouvindo em casa, quem irá os ouvir as nove horas, é um caos instalado em Capão do 

Cipó. Diz que irá mais longe no discurso, pois tudo isso acha que tem até coisas assombradas, a 

exemplo da patrolinha, diz ao colega Diego. Diz que essa patrolinha teve um ano no Ade Aegger e 

não falavam aqui da patrola assombrada lá, e agora ela veio assombrar a feira. Diz ao Claudio que é 

um caos e que não consegue entender. Concorda com os colegas que muita coisa tem que ser 

arrumada e que não irão arrumar nesse mandato, senão não haveria eleição no ano que vem para o 

próximo mandato. Diz que é a grande verdade que têm que assumir, mas tem muita coisa para se 

fazer, sim, e terá sempre, assuma quem assumir, diz ao vice Anselmo. Fala que tem coisas que só 

vêm agora, exemplo as estradas, pois lá nos Palharini também foi dado pedra no governo passado e 

não tiraram de lá e não foi para a estrada e continua os montes de pedras lá, uma pedreira 

assombrada. Essa ponte do Camaquã diz esperar que saia, e que o secretário chegue de viagem 

será o primeiro a bater na porta dele, pois tem que cobrar atitude. Cita que tem que ser cobrado e os 

vereadores estão na obrigação, só que tem que ser sempre, não só em momento que se beneficie do 

momento político. Fala que tem que se ter a mesma postura sempre, e acha que muita gente aqui 

nessa Casa não tem a mesma linha e a mesma postura, ao menos para si não. Sobre o lixo da feira, 

ficou sabendo hoje, e diz ao secretário Marcelo, que acha que ali não é depósito de lixo e o Meio 

Ambiente tem que ir saber por que o ‘Joãozinho’ primeiro botou o lixo lá. Fala que tem que saber 
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quem botou, por que botou e como esse lixo foi parar na feira, pois ali não é depósito de lixo e por 

isso se recolhe e se paga muito bem para esse recolhimento. Irão saber, sim, por que o lixo está indo 

para lá e é uma coisa que lhe preocupa. Parabeniza ao Serginho, que entrou em contato com o 

presidente da Assembleia, que assumiu agora, e reivindicou uma cesta básica para os leiteiros que 

perderam o leite e não tem para quem entregar. Diz ser uma ótima ideia do Serginho Nunes. Pede 

aos colegas da bancada do PP, pois hoje o secretário de Agricultura é do partido deles, e fica muito 

mais fácil ligar para o Ernani Polo conseguir, juntamente com o presidente da Assembleia, uma cesta 

básica para as pessoas, pois realmente estão precisando. Acha viável que o façam, pois têm 

autoridade e o governo para isso, e está na mão dos colegas. Sobre a rádio, diz não concordar com 

ameaças e não podemos virar numa Argentina ‘da vida’, aonde o ‘cara’ vai lá denunciar e aparece 

morto o ‘coitado’ e estão achando que ele morreu. Acha que a imprensa tem direito de se manifestar. 

Diz que têm o direito também, pois o dinheiro aqui da Câmara é pago com o dinheiro do povo, e acha 

que irá continuar, diz ao presidente, sendo pago com o dinheiro da Câmara. Diz achar que é direito, 

sim, da imprensa falar o que quiser, e é totalmente contra a rádio sair do ar, pois brigaram tanto para 

ter a rádio aqui e será que agora não irão se entender no discurso para resolver os problemas e ter 

que ir lá denunciar a rádio. Diz que não, e que é totalmente contra calar a imprensa, pois e um órgão 

intocável, tanto escrita como falada e não admite essas ameaças à imprensa, de que vão fechar a 

rádio por discurso de prefeito, de vice-prefeito, ou de vereadores ou de quem for. Acha uma coisa 

absurda voltarmos ao tempo da ditadura e citar nessa Casa um tempo que alguém, ainda, pensa num 

passado arcaico e atrasado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Inicia 

cumprimentando o presidente José Rodolfo de Brum, e toda a Mesa Diretora e que este ano de 2015 

façam um bom trabalho para nós aqui da comunidade do Capão do Cipó, através da câmara, como o 

nosso líder maior agora em 2015. Diz ao mesmo que pode contar com a bancada do PDT, pois 

quando precisou da bancada do PP, quando presidente, nunca viraram as costas, igualmente todas 

as bancadas que aqui estiveram. Quando o interesse é para comunidade diz que têm que se unir. 

Saúda o jornal Expresso, que está presente e agradece pelo tempo que estiveram sempre levando e 

divulgando os trabalhos da câmara. Pede desculpas por ter errado o nome, pois é o jornal Folha. Diz 

que logo mais nós temos mais uma rodada do campeonato de futebol na quadra sintética, e que isso 

valoriza bastante o lazer que está fazendo a nossa administração pública. Fala sobre o início do 

campeonato de futebol sete, domingo próximo, no campo da Associação Futebol Clube de Capão do 

Cipó. Agradece a toda a diretoria da associação que novamente sedia o campo para a administração 

realizar mais esse campeonato. Diz que logo, logo estará sendo inaugurado o nosso estádio municipal 

aqui do município de Capão do Cipó. Sobre as estradas, diz que um município que nem o nosso, com 

a quantidade de estradas que tem, e a quantidade de chuva, graças a Deus, se as estradas estão 

más, as lavouras estão muito boas. Fala que tivemos anos que as nossas estradas eram 

maravilhosas, cem por cento, e não tivemos produção. Com isso, diz que uma coisa impede a outra, 

às vezes. Conversando com o prefeito municipal, diz que está sendo licitada uma patrola e um 

caminhão, para que até a safra todas as estradas do nosso município estejam em condições para os 
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produtores transportar sua safra. Tem certeza que a administração está cuidando com carinho isso. 

Dizer que o secretário de Obras é mandado pelo prefeito, contesta, diz ao vereador Jaques, pois 

simplesmente temos uma administração unida e o colega sabe disso porque foi secretário de Obras e 

dizia e contestava que não ia fazer tal coisa e não fazia. Diz não saber por quê. Fala que hoje não, 

pois temos uma administração unida, o prefeito chama o secretário, conversa com todos os 

secretários e vê a possibilidade que tem e onde está o maquinário, não está pulando de parte em 

parte, que não sai nada feito. Acredita que o João não “come na mão” de ninguém, o PDT é unido, e 

sabe que temos que tocar esse município e está ajudando o Meneghini. Fala que, inclusive, foi ele 

que pediu, e o PDT não se ofereceu, o João não se ofereceu para ser secretário, o prefeito chamou o 

João no gabinete e pediu. Fala que o João disse que para ajudar a administração é parceiro, está na 

UDP e aceita. Fala que se o prefeito quiser exonerar ele, amanhã ou depois, não tem problema, pois 

continuarão sendo parceiro da administração, pensando no município de Capão do Cipó. Sobre a 

Saúde, dá parabéns a todos os secretários que passaram, e não é diferente com a Adriana, e se ela 

pediu para sair, que culpa tem o prefeito? Fala que a nossa Saúde, graças a Deus, o povo está 

contente, e isso é um espelho do nosso município. Diz que poucos dias atrás tivemos a presença do 

deputado Pozzobom e do Bianchini, antes de serem empossados tiveram no nosso município, sobre a 

questão do leite, a qual já tem uma empresa pronta para recolher o leite no município de Capão do 

Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz ser importante, pois é a 

primeira sessão de 2015 e tem muitos pedidos da população e os nervos estão acirrados. Fala que na 

política é engraçado, pois o ‘cara’ briga, destrata, embrabece, mas na verdade têm que debater essas 

ideias, senão não acontece nada e não precisava ter município e nós podíamos ir tudo embora daqui. 

Fala que nunca deixou de externar sua opinião, e a única ‘coisa’ que pode calar a boca do ‘cara’ é 

Deus, o mais poderoso que manda na gente, pois estamos aqui de passagem. Diz ser crítico em falar 

de estradas, e nos assentamentos é uma vergonha total, e isso dá para dizer por coerência. Desde 

que saiu da Secretaria de Obras não entrou mais a patrola no assentamento Santa Rita, no 14 de 

Julho e no Nova Esperança, que esses dias foram em umas partes e está virando em uns carreiro. 

Diz que o vice está aqui e que lhe prove o contrário. Fala que quem sai nas estradas sabe disso. Dizia 

no tempo do Froner, que foi prefeito, que os produtores tendo estrada, a Saúde quando funciona e 

transporte escolar, ninguém vem aqui pedir nada. Diz que não é culpa do João que não está 

funcionando a Secretaria de Obras, mas a verdade é que ele tem que ‘come na mão’ do prefeito e do 

vice, pois primeiro tem que perguntar para o prefeito o que tem que fazer. Cita que se ele está lá, que 

tome a decisão para fazer alguma coisa, senão vai embora de lá. Diz ao João que vá embora de lá. 

Fala que o prefeito chega em torno de nove horas e trinta na prefeitura, e tem que esperar ele dá a 

ordem primeiro. Diz que saiu da prefeitura, pois eles queriam que comesse ‘na mão’ deles, e disse 

que estava lá era para resolver alguma coisa ou estava fora. Diz que o Ibanez falou no secretário, 

onde diz achar que quem manda na Secretaria de Obras é o secretário de Obras, ou dá a prefeitura 

para o Cristian e o Pinheiro administrar, como sempre disse que tem duas prefeituras. Fala que o 

Cristian está viajando e a ponte está ‘pagando o pato’, e os produtores. Questiona onde está o 



08 

 

secretário de Obras, e que não tem que ser o do Planejamento fazer ponte. Essa é sua preocupação. 

Sobre a Saúde estava boa, um desastre, e a Adriana lhe disse que quem pediu para sair foi ela, que o 

prefeito não a demitiu. Diz ao vice que iria falar hoje, que o mesmo vai à rádio e fala que faz isso e 

aquilo. Então diz a ele que assuma a Secretaria de Saúde e mostre se é capaz. Fala que aí se dá o 

poder para o ‘cara’ e daí está todo dia mexendo com o dinheiro e com o povo, aí quer ver e dar os 

parabéns ao vice, caso contrário não dá. Diz que a Saúde está lá, ou não tem gente competente no 

Capão do Cipó para colocar de secretário, e vão ter que trazer mais um de Santiago. Parabeniza a 

Adriana e ninguém tem o que falar da Saúde, e a mesma tinha opinião e quem tem opinião não serve 

para o prefeito, tem que ser da opinião dele. Não precisou dos votos do prefeito para se eleger, como 

vereador. Diz não ter nada contra a Regina, tinham um acordo e disse a ela que o problema era o 

Meneghini, e que ele falou que tem cinco vereadores do PP, o que diz que não, pois é vereador do 

PT. Fala que quem deu rasteira desde o começo em 2005, foi o Meneghini, que era vereador do 

PMDB e não votou nem para o companheiro de partido dele, seu Luiz, pois votou em branco, não foi 

homem para dizer que ia votar no partido. Fala que no acordo que tinha era para sua pessoa ser o 

presidente e todos sabem disso. Disse que iria dar rasteira nele, e deu. Não tem medo de prefeito e 

se falaram de sua pessoa, que falem alguma coisa certa, pois tem tanta besteira se tocar de abrir sua 

boca, que tem até dó e não tem medo de ameaça e isso e aquilo. Diz ficar preocupado. Agradece e 

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

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Repete a frase que disse no dia em que os colegas lhe deram os cinco 

votos para ser Presidente: “Gostaria que minha mãe estivesse aqui, ao menos nessa primeira 

sessão”. Repete a frase do colega Ibanez: “Ouvindo atentamente os colegas”, a qual diz ser uma 

frase bonita, e diz que a função de vereador, aparentemente, é fácil. Diz que tem a hora que você é 

oposição e a hora que é situação, e quando sendo oposição e passa a ser situação e muda o 

discurso, complica. E aí concorda com as palavras do colega Ibanez. Cita que o município e a câmara 

são muito maiores que os vereadores, pois apenas estão vereadores um tempo, ou quatro, ou oito 

anos quem se reelege, a exemplo do prefeito, e assim que as coisas funcionam. Quando é para ser 

criticado ou deve ser criticado aqui e cobrado, às vezes, não é por que é colega de partido, de 

bancada, de coligação ou do PP e não fala. Diz aos colegas da UDP que, hoje, combinaram que a 

cada sessão, ao final, no dia seguinte estarão entregando, em mão, aos secretários aqui citados, o 

que foi falado. Dá exemplo do dia de hoje, que fizeram um tur pelo município para saberem, 

exatamente, como estão as condições das estradas. Convida os colegas e acha que deveriam ir ver 

que, realmente, não estão boas.  Diz ao colega Jairo que acha muito bom que o prefeito tenha 

colocado a questão da contratação de patrolas e caçambas para o município, pois afirma que não há 

outra saída. Porém diz que deveriam pensar o que poderia ser feito com esse dinheiro a ser pago a 

essa empresa particular que virá. Diz que, em primeiro momento, o prefeito fez certo, pois as estradas 

terão que ser arrumadas nos próximos trinta e cinco, quarenta dias. Sabe que choveu demais, dá 

graças a Deus que temos soja para puxar, pois pior é ter estrada e não ter a chuva. Cita que agora 

tem que resolver, e aí entra a questão da gestão. Diz que há estradas patroladas, onde a sarjeta está 
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mais alta que o leito da estrada. Diz ao vice-prefeito, que está presente, que o mesmo vá ao Passo do 

Valo e verá com os próprios olhos que tem quinhentos metros de estrada que os valos são mais altos 

que a sarjeta, e tem que ser colocado pedra, senão a água vai correr pelo meio da estrada. Não 

entendam como crítica, mas têm que colocar isso aqui. Sobre a ponte do Passo do Valo diz que vai 

acabar roendo as duas cabeceiras por não ter onde correr a água. Fala que tinha uma galeria de, 

aproximadamente, cinco metros e agora botaram um bueiro de um metro, vai trancando com qualquer 

galhinho. Diz ter foto no celular que está só dois tubos correndo água, e tem que mandar limpar, pois 

se mandarem concretar a cabeceira a enchente vai vir e vai levar. Sobre a estrada do Paiva, diz que 

até a casa dele foi patrolada, mas o restante não, porém o João lhe disse que até o final do trabalho 

irá voltar em toda aquela região para depois vir para cá. Ficou combinado isso com o secretário, diz. 

Sobre o secretário, a qual chama de “Primeiro-Ministro”, diz que o mesmo tem que tomar atitude, pois 

é com ele as obras, a questão da ponte que ele tem que pedir para limpar, a Avenida que tem que 

limpar, e tem que tomar peito. Sobre a ponte do Camaquã, diz que está parada e logo começa a 

colheita e as máquinas precisam passar. Comenta que é uma sucessão de serviços que estão todos 

no aguardo do senhor secretário para serem feitos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Inicia solicitando algumas 

providências à Secretaria de Obras, o abrigo escolar próximo ao senhor Viana, lá no Inhacapetum, o 

ano passado já tinha feito esta reivindicação, está do mesmo jeito, diz ao vice-prefeito. Fala que as 

estradas lá da Sepé Tiarajú, foi visitar semana passada a senhora Marina e está péssima e carro alto 

está difícil de passar, moto passa, pois vai procurando lugarzinho e entra na lavoura. Diz que não é só 

a estrada da dona Marina, toda Sepé Tiarajú, em todos os assentamentos, o Progresso, o 

Inhacapetum, Entre Rios, o município todo. E a preocupação, diz ao vice-prefeito, é que as aulas 

estão quase que iniciando e a safra também. Diz que temos que agradecer a Deus que está pintando 

uma safra excelente, mas temos falta de estradas, ainda. Só lamenta que os produtores de leite vão 

ter que ganhar uma cesta básica, mas para isso acha que são merecedores sim, e é bem merecido o 

que o Serginho falou, só que nós temos uma Assistência Social que deve de se preocupar com isso, 

fazer um levantamento, ver quantas famílias estejam precisando, e já era de estar ganhando cestas 

básicas, pelo o tempo que estão sem receber da sua produção de leite. Fala que tem pessoas que lhe 

ligaram, e já presenciou carro da Saúde levando funcionário em casa, tem uma pessoa que lhe disse 

que vai começar a observar e tirar fotos. Outros motoristas o ano passado, falou aqui, e também 

foram criticados, de motoristas que não são concursados e estão dirigindo, até o secretário de Obras 

está operando na patrola. Sobre o lixo, diz ao secretário que é uma preocupação, não esteve lá, mas 

seus colegas foram, e um cidadão essa semana já tinha lhe falado, na loja, que está virando o lixão 

do Capão do Cipó o parque. Diz ao secretário do Meio Ambiente que tem lixo ali que não deveria 

estar lá, apesar de que nenhum lixo deveria estar lá, mas estão usando para fazer o lixão da cidade. 

Cita que tem uns cento e cinquenta sacos de cimento, e os colegas confirmaram que estão lá 

estragados, isso é dinheiro do povo, e as casinhas estão ali e pelo que falam, pessoas que já 

trabalharam ali, está faltando cimento nas casinhas popular e umas cento e cinquenta bolsas 
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estragadas no galpão do parque. Diz que isso é um descaso com a população, é um descaso com o 

dinheiro público, é um desrespeito. Sobre as pontes do interior, diz ao senhor vice, que na medida do 

possível vão ter que ir se adequando, organizando, aumentando, e graças a Deus o maquinário 

enorme está aí, a tecnologia está proporcionando aos agricultores, e eles estão trabalhando, se 

empenhando em comprar maquinário maior e está acontecendo de trancarem. Fala que tem 

pontezinha ali que não estão conseguindo passar com seus implementos, e na medida do possível 

essas pontes devem ser aumentadas. Sobre as cestas básicas repete que a Assistência Social deve 

fazer sim, e já deveria ter feito, talvez já tenha feito esse levantamento de famílias necessitadas, pois 

é grande a quantidade de pessoas reclamando. Diz que o comércio sente, não está tendo retorno, 

está pintando uma safra boa, mas os produtores de leite estão sofrendo. Agradece e devolve a 

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

senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Chamou-lhe atenção as palavras do 

Presidente, onde o mesmo disse que as discussões têm que ter um limite, e pensa, exatamente isso, 

pois durante os discursos na Tribuna tem de haver limite, até por que cada um chega e fala o que 

quer. Sempre pensou que a câmara deve ser um local onde as propostas discutidas venham em 

benefício da comunidade. Esse foi seu propósito enquanto candidato e depois que se elegeu 

vereador, discutir ideias e propostas para desenvolver a comunidade como um todo. Muitas vezes, 

ouvindo certos discursos, diz que eles têm uma conotação diferente e sai lá para um lado, e fica 

configurado os embates políticos transformados em discursos na Tribuna, onde quem perde é a 

comunidade. Fala que vários eleitores lhe dizem que a câmara está demais, que chega, que as 

discussões não estão acrescentando em nada. Como exemplo cita que toda ação tem uma reação, e 

não pode ser diferente, aqui na Tribuna, pois cada um expressa seu pensamento, e em qualquer lugar 

há de se ouvir os dois lados, assim como um juiz que ouve o agressor e a vítima. Comenta que se 

desligar as falas da situação, parece que o município está um desastre, o que diz não ser verdade, 

pois o município está crescendo. Não consegue aceitar ouvir chamar que o prefeito e o vice são 

mentirosos, pois isso é opinião de cada um. Sua opinião, por exemplo, é que o prefeito é um grande 

administrador e o vice-prefeito está empenhado com o município. Sua opinião, então, é totalmente ao 

contrário, e estão ouvindo o outro lado da moeda. Sobre a rádio, diz que a mesma foi uma conquista 

para o município, e, muitas vezes, as coisas que são ditas “serve o chapéu”, e aí a melhor forma de 

resolver é dizer que vão acabar com a rádio. Diz que ela tem que continuar e se fizer uma pesquisa, 

hoje, todos querem a rádio e assim por diante. Ouvindo falar em pontes, e se está estragada terão 

que ser arrumadas, isso é fato, e contra fato não há argumento. Porém faz uma pergunta, pois faz 

dois anos que estão no governo, e será que essas pontes estragaram em dois anos? Diz não 

conseguir acreditar, pois não é possível, e quer dizer que faltou um trabalho de manutenção anterior. 

Fala que está “estourando” na mão do governo, mas têm capacidade e vão fazer. Com relação às 

estradas, fala que a preocupação do prefeito é escoar a produção e dar condições para isso. Como 

forma emergencial será licitado horas-máquina, patrola, retro escavadeira e caminhão. Coisa para 

fazer, diz que terá sempre, mas sempre tem que ouvir os dois lados, pois é fácil chegar e dizer o que 

tem que fazer, para quem está de fora. Mas quando se teve oportunidade, como todos tiveram aqui, 
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no passado ficou alguma coisa para trás, diz. Outro fato importante é a Saúde, que está andando bem 

e foi renovado o convênio do Provab, mais um médico para o município, praticamente, custo zero. 

Soube hoje dessa renovação, e daqui poucos dias chega mais um médico para o município. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Em nome do PMDB quer iniciar 

sua fala desejando a todo Capão do Cipó um ótimo 2015, que seja uma safra abençoada e tudo dê 

certo este ano. Sobre as estradas, que os colegas comentaram, diz que hoje à tarde estiveram 

reunidos com o prefeito e o vice, e a preocupação é essa, e ele colocou e está terceirizando uma 

patrola, um caminhão e uma Poclain para ajudar nas estradas, que estão precárias, devido, muitas 

vezes, à chuva e outras coisas, também. Só comunica a população que a administração está tomando 

providência e que não está passando despercebido aos olhos do seu Meneghini, do Anselmo e do 

secretário, e o que tiver que ser feito, será. Enquanto situação estão olhando, cobrando, pois estão 

para melhorar. Sobre o lixo na feira, também conversaram com seu Alcides, está presente o Marcelo, 

do Meio Ambiente, e tem certeza que amanhã ele irá dar uma olhada nisso, pois seu Alcides já 

mandou retirar e dar o destino correto para esse lixo. Cita que semana passada iniciou a limpeza do 

parque da feira. Sobre a rádio, diz ser completamente contra essa campanha que foi levantada aqui, 

de fechar a rádio, pois é uma conquista do povo e o direito da imprensa é livre para todos, e o que seu 

Alcides e o Anselmo vão lá responder é o que se comenta aqui, e não acredita que vão lá mentir, 

como foi dito. Diz que esse programa é uma hora só, e o resto do tempo é dedicado ao povo, com 

música, anúncio do comércio, com eventos anunciados, e não queiram que o povo pague por algo 

que estão fazendo aqui dentro. Diz ao Jaques que o mesmo fala tanto da administração, agora, porém 

não entende onde está o erro, se é do colega, pois fala, fala, fala da administração, mas o partido está 

com o governo, todos ali dentro, secretária da Educação, da Agricultura, e pelo que saiba eles são do 

PT. Diz não saber quem está sendo sem-vergonha, se o colega ou se são eles, mas algo está errado, 

pois todos estão lá apoiando a administração, com seu emprego, trabalhando pela administração e 

defendendo a administração. Sobre funcionários dirigindo carro, diz que isso acontecia e está aqui o 

próprio secretário Alacir que ia para cima de trator e ninguém aqui falou nada. Diz que nunca viu 

Marilene, Diego nem ninguém falar nada. Na época do Jaques, também diz que ele dirigia. Na época 

em que foi secretária da Saúde, diz que também dirigia quando precisava, e na administração 

passada, pelo que lembram até o prefeito e o ex-prefeito dirigiu um rolo, e não viu ninguém cobrar 

aqui na outra administração. Deixa claro a todos do município que não estão achando que a 

administração está excelente, que tudo está bem, isso não. Porém, diz que estão fazendo o trabalho 

sempre pensando em melhorar, Saúde, Educação, Secretaria de Agricultura, de Obras. Diz estarem 

vendo que as estradas não estão boas, mas estão conversando com seu Meneghini, pressionando, 

conversando com Anselmo, e na prefeitura tem um chefe e cada funcionário é subordinado ao 

secretário e ele ao prefeito, do contrário cada um fazia o que queria e virava uma lambança. Diz que 

para isso tem um prefeito: mandar e ser chefe, e hoje tem. Diz que juntamente com o vereador 

Miguel, o vereador Jairo e o vereador Ibanez, que são vereadores da situação, estão fazendo a parte 

que lhes compete, e o que os colegas da oposição dizem, irão anotar tudo, nada em branco passará 
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aos ouvidos, e têm que continuar cobrando, pois através dos colegas que irão fazer tudo certo. 

Quando cobravam aqui, e não fizeram certo, diz que quem ganhou a eleição foi o atual governo, e os 

colegas mostrando o que está errado, é prova de reeleição. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Fala que tudo que falou esta a disposição de 

quem quiser ouvir. Diz que o prefeito e o vice-prefeito mentiram, e que eles podem ir ao rádio dizer 

que vereador mente, mas que os vereadores não podem dizer que eles mentem. Fala que tem 

gravação do que falou e o que o prefeito e o vice-prefeito falaram, pois afirma que o prefeito e o vice-

prefeito falaram que eles mentiram. Cumprimenta o jornal A Folha Regional, o Presidente do Sindicato 

dos Municipários, dizendo que é um prazer eles estarem presente na sessão. Fala que é para passar 

no parque da feira e olhar cento e cinquenta sacos de cimento empedrados e que o destino será o 

lixo. Chama a atenção do secretário Marcelo dizendo que até motor de geladeira foi encontrado no 

lixo, e diz que é crime ambiental. Fala que não sabe como o vereador Jairo não denunciou, pois 

quando ele estava fazendo um açude o vereador Jairo teria o denunciado. Fala que é para o vereador 

Jairo pegar uma máquina fotográfica, e ir tirar foto para denunciar, pois esse é o trabalho do vereador, 

não importa o lado político. Diz que se chamar o Meio Ambiente de Santiago não saberá quem irá 

responder pelo crime ambiental. Ressalta dizendo que não irá fazer isso, pois o secretário Marcelo é 

seu amigo, e fala que quando os amigos trabalham junto as coisas andam, que é assim que funciona. 

Quanto ao Procurador da Argentina que foi morto, fala ao vereador Ibanez que pode assustar que ele 

não tem medo. Diz ser um vereador eleito pelo povo e que não teme a ameaças. Fala que se o 

procurador da Argentina morreu é porque queriam que ele não falasse algumas coisas, pois é só 

assim que se cala a boca das pessoas. Fala que é isso que quer falar, pois vereador eleito deve falar 

a verdade, e diz que prefeito não deve usar o tempo dele para falar que vereador mentiu. Ressalta 

dizendo que o ex-prefeito Froner nunca saiu falando que vereador saía falando mal dele, que o ex-

prefeito Serafim em oito anos de mandato nunca saiu falando que vereador saía falando mal, pois 

eles aceitavam as críticas, eram prefeito eleitos pelo povo. Fala que a presidenta Dilma foi chamada, 

pois fez um crime contra a Nação, quando pediu o emplacamento dos tratores, e ela não foi ao rádio 

falar que os deputados falaram mal dela, pois ela aceita as críticas, que são construtivas, e diz que 

aqui não se aceita as críticas, pois estão fazendo tudo errado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que quem falou que 

o Serginho iria conseguir cesta básica para os produtores de leite, estão mentindo. Falou que veio o 

deputado Pozzobom, que é um ‘cara’ sem-vergonha, pois veio na feira em 2012 e falou mal dos 

colonos e assentados. Diz que procurou ele na feira, mas não encontrou. Fala que o deputado saiu lá 

de Porto Alegre para vir falar dos colonos e assentados na rádio, e veio novamente mentir, pois afirma 

que não vai fazer nada para os nossos produtores. Chama a atenção da vereadora Regina, falando 

que ela disse que o PT (Partido dos Trabalhadores) está junto no governo, mas fala que ela sabe a 

sua opinião que o prefeito estava junto o dia que ele falou, e fala que só se o prefeito mudou de três 

meses para cá, pois ele nunca chamou nenhum secretário para fazer uma reunião para decidir, para 

melhorar o desempenho das secretarias. Fala que ao invés do prefeito fazer isso, o prefeito se reunia 

com o “Faz Tudo e o Sabe Tudo”, para tomar as decisões e diz que os secretários estão ali “comendo 
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na mão” do prefeito. Fala que podem chegar os secretários do PT, que são o Nenê, a Adelaide e a 

Ana e falar que é para eles dizerem para ele se não é isso que acontece, pois eles chegam lá e já 

está pronto o que é para fazer. Fala que o secretário Marcelo pede um local para depositar o lixo, pois 

até o dia de hoje não foi tomado providências, e fala que esse problema era pra ser resolvido até 

2014. Não entende como estão aturando, pois há galhos e outras coisas para recolher e irão colocar 

onde. Diz que sua preocupação é esta. Fala sobre o asfalto que era até setembro do ano de 2014 

para terem começado as obras próximo ao CTG e próximo ao seu Nezito. Fala que no tempo que era 

secretário a empresa veio e havia avisado que não havia material para o asfalto. Agradece e devolve 

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

JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Fala que o colega vereador Alacir pede para 

colocar aos produtores de leite sobre as contraguias que estão faltando, e pede para ligar, pois 

ressalta que pode se ganhar multa de até duzentos e cinquenta reais. Chama a atenção do colega 

vereador Miguel, e diz que foi mal interpretado, pois não é contra a creche, e nem a escola, 

ressaltando que não tem como um professor ser contra uma creche, ou escola. Diz que não sabe 

quem que falou, e que a ata está à disposição de quem quiser ver. Fala que a vida pessoal e 

inatacável, e nunca foi ao rádio falar da vida pessoal dos outros, e fala que a colega vereadora Regina 

ia à Tribuna violentamente. Ressalta que hoje já estão todos moderados, educadíssimos, pois acha 

que já está muito educado, perto do que já saiu da Tribuna. Fala que as pessoas que estão em casa 

sabem que é verdade. Sobre as pontes, diz que já estão vencidas e ressalta que quem sabe deu o 

azar de se vencer no tempo do mandato de agora. Fala para o pessoal da rádio que não estão 

fazendo campanha contra a rádio, e ressalta que a vereadora Regina é especialista em botar 

palavras, pois não estão fazendo campanha contra a rádio, em nenhum momento. Diz que a bancada 

do PP (Partido Progressista), e nem a do PT (Partido dos Trabalhadores) não estão fazendo 

campanha contra a rádio, pois não foi isso que foi dito. Diz que a rádio é importante e faz parte do 

município, o que pedem é que o espaço que está sendo usado para a prefeitura seja usado para 

informativo e não para rebater críticas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa.  Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 01/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Leis do 

n° 773/2014 ao n° 776/2014. OFÍCIO 963/2014, do Tribunal de Justiça, comunicando decisão de 

julgamento do processo de Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 70061149621. OFÍCIO 004/2015, 

da Secretaria de Saúde, solicitando empréstimo Plenário para apresentação do relatório quadrimestral 

de gestão, conforme cronograma em anexo, para o ano de 2015. OFÍCIO 004/2015, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Leis n° 777/2014 e 778/2014. OFÍCIO 276/2015, do Tribunal de Contas do Estado, 

encaminhando decisão do processo n° 6226-02.00/12-3, sobre auditoria de admissões junto ao 

Executivo Municipal.  OFÍCIO 30/2015, da Promotoria de Justiça, solicitando informações quanto à 

eleição dos Conselheiros Tutelares, se já foi adaptada nos termos do artigo 132 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, dada pela Lei 12.696/2012. OFÍCIO 01/2015, do Sindicato dos 

Municipários de Capão do Cipó, solicitando doação, para a entidade, das grades que foram retiradas 

da frente da Câmara de Vereadores. OFÍCIO 001/2015, do Partido dos Trabalhadores, indicando o 
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vereador Jaques Freitas Garcia como Líder Partidário para o ano de 2015. OFÍCIO 011/2015, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 003/2015. PROJETO DE LEI 003/2015, do Poder 

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

do exercício de 2015”. OFÍCIO 001/2015, do Partido Progressista, indicando o vereador José Rodolfo 

de Brum como Líder Partidário para o ano de 2015. OFÍCIO 001/2015, da Bancada do Partido 

Progressista, indicando o vereador Alacir Dessoe como Líder de Bancada para o ano de 2015. 

OFÍCIO 012/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 004/2015 e 005/2015. 

PROJETO DE LEI 004/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação em caráter 

emergencial e por tempo determinado, de 03 (três) professores para atuar na Escola Municipal Júlio 

Biasi e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 005/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a concessão de subsídios financeiros para custear parcialmente o 

transporte público municipal de passageiros do município de Capão do Cipó/RS e dá outras 

providências”. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 001/2015, do Poder Legislativo, que “Dispõe 

sobre a sessão do dia 17 de fevereiro de 2015 e do expediente da Câmara de Vereadores nos dias 16 

a 18 de fevereiro de 2015 e dá outras providências”. Após o senhor presidente pergunta aos colegas 

se concordam que o Projeto de Lei 004/2015 vá à votação na sessão de hoje, sendo que todos foram 

favoráveis. Após o senhor Presidente pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da 

Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal sobre o projeto, sendo que ambas 

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

LEI 004/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo 

determinado, de 03 (três) professores para atuar na Escola Municipal Júlio Biasi e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

sessão, que será dia 10/02/2015, 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 a 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 03 de fevereiro de 2015. 

 


