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ATA N° 04 / 2015 (Ordinária) 

Aos 24 (vinte e quatro) 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 mais uma 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 03/2015, da Sessão Ordinária do dia 10/02/2015, 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 IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Vendo a audiência pública realizada hoje na Casa, diz ter várias 

preocupações que são de interesse público, e vê a queda do FPM, que é imenso. Diz que essa 

semana teve reunião em Santiago, a pedido da vereadora Regina, certamente será lido o convite aqui 

para uma feira do pequeno produtor rural, em Rio Pardo, e na reunião tinha mais de nove municípios 

da região, e lá o grande debate era essas perdas que os municípios estão tendo dos repasses do 

governo federal e estadual. Cita que estavam os presidentes da Câmaras de Santiago, Nova 

Esperança, São Francisco, Unistalda e colocaram as tamanhas perdas que estavam tendo nesse 

primeiro quadrimestre de 2015. O presidente da Câmara de Santiago colocou que o prefeito está indo 

a Brasília ver se consegue liberar o término das obras, tanto do aeroporto, do asfalto da cidade e da 

rede de água tão famosa que o governador veio inaugurar, mais de oito milhões, e até hoje se 

encontra no papel. Ressalta sua preocupação, pois estamos indo para o mesmo caminho. Diz que foi 

notável a preocupação do presidente dessa Casa, hoje, sobre a rede de água da FUNASA, que até foi 

apresentado aos colegas um termo de aditivo para mais dois anos de prorrogação. Espera que ao 

menos o governo federal tenha o bom senso de terminar essas obras iniciadas, pois estamos com a 

creche que iniciou e não foi repassado, até hoje, o dinheiro para a empresa, assim como o posto do 

Carovi parada a obra e não se sabe o destino que terá, assim como a rede de água e o projeto da 

ponte, que não sabe se sai do papel. Diz ser preocupante para um município tudo isso que acontece 

com os repasses que atinge o País inteiro. Comenta que quando o município quer se alinhar vem 

mais uma tempestade e varre um pedaço do município e a comunidade fica esperando. Diz que o 

prefeito Meneghini estava ligando para Porto Alegre, direto com a Defesa Civil, e não tem prazo. Por 

isso o prefeito está indo para lá essa noite ver se consegue liberar uma parte de brasilit ou cesta 

básica para atender as famílias que perderam muito nesse vendaval que atingiu uma parte do 

município, pois se atinge todo, disse aos colegas que éramos um município liquidado, sendo que 

dependemos totalmente da agricultura. Diz que temos que erguer a cabeça e tocar as coisas para 

frente, mas é preocupante. Espera que as coisas se alinhem e que o governo olhe com bons olhos 
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para as dificuldades que estamos passando e que resolva essas questões pendentes de obras 

paradas no Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

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

presidente que a comunidade espera pela transmissão da Câmara de Vereadores, hoje, e o que 

depender dos vereadores se tiver que assinar um, dois ou três documentos para a rádio, irão assinar, 

pois a cobrança é grande e o pessoal quer ouvir seus vereadores na Tribuna, o que estão 

reivindicando e fazendo de bem para seu povo. Solidariza-se com o fato ocorrido no Carovi, algo que 

ninguém deseja e quando se arma uma nuvem logo se pede que não venham pedras de granizo, o 

que aconteceu lá, não só lá como a divisa partindo da Bossoroca até a Alice Cardinal, devastando 

lavouras e deixando toda a vila do Carovi, praticamente, com suas casas danificadas. Vê que o 

Estado está passando por dificuldades e como Poder Público Municipal, reuniram-se antes com o 

prefeito e amanhã mesmo ele irá a Porto Alegre tentar viabilizar o mais breve possível alguma coisa 

na Defesa Civil, que está meio complicado. Acredita que o município irá amparar e está amparando 

desde o primeiro momento todas as pessoas atingidas com esse vendaval e se não vier da Defesa 

Civil, como já foi em outubro do ano passado no vendaval, a prefeitura irá se encarregar de dar esse 

brasilit para o povo que está com as casas cobertas com lona. Agradece em nome do ‘Tatu’ a todo o 

pessoal que colaborou e ajudou para que aquelas famílias ao menos pudessem dormir descansados 

naquela noite, o que sabe que é terrível, pois passou por isso em 2001 e sabe o que é ficar no tempo. 

Parabeniza o vice-prefeito que não mediu esforços e desde o primeiro momento estava lá e temos 

que nos ajudar. Sobre a final do campeonato na quadra sintética, quinta-feira passada, muito belo e 

diz que quando votaram nessa Casa do Povo os recursos para o esporte, hoje vê os frutos, pois o 

povo precisa de lazer e ali é o pequeno, o adulto, o idoso que está se divertindo, jogando e fazendo 

um tipo de física, esporte mais almejado e trabalhado no município, que é o futebol. Diz que foi 

assinado hoje em Santiago, no Banrisul, o recurso do PROVIAS, o contrato para liberação dos 

recursos financeiros já aprovados por essa Casa, o qual todos aprovaram, pois sabem da importância 

de mais uma patrola, dois caminhões e uma pá carregadeira. Diz que no momento que liberar o 

recurso, já está licitado, questão de trinta ou quarenta dias o maquinário está aqui beneficiando o 

povo, pois tivemos dias de muita chuva e as estradas que estavam ótimas ali no Carovi, Passo do 

Tibúrcio, saindo lá em cima, praticamente detonou. Diz que com dois ou três dias de sol e máquinas 

boas, podem fazer todo o município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. 

Todos são sabedores da situação crítica do pessoal do Carovi, das lavouras, casas, mas se preocupa 

que a Defesa Civil leva até três meses para liberar o dinheiro, e se liberar. Diz que tiveram audiência 

pública, antes, na Casa e o secretário da Fazenda disse que tem mais de duzentos mil de recursos 

livres. Acha que nessa hora deve se usar isso, pois tem uma verba de contingência que é para esses 

desastres que acontecem e agilizar e está na hora e não depende de licitação, pois é um caso que 

acontece direto. Quando foi secretário, foi nos cursos da Defesa Civil e eles explicam direito e tem um 

cartão da Defesa Civil. Diz que se for esperar por eles mandar recurso ou trazer brasilit o povo vai 

cansar. Acha que se compra, faz e depois dá a devolução. Diz que sempre foi crítico, e que CC como 
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quebra-galho dirigir, concorda, mas não todo dia. E no feriado do dia 16, simplesmente um funcionário 

pega o caminhão, vira, deixa todo mundo na mão, um CC e agora terão que arrumar. Foi olhar e uns 

dizem que ‘atiraram’ em cinquenta mil para endireitar o chassi, pois não é qualquer lugar que faz. Diz 

que tem que abrir sindicância, para ver quem mandou ele ir lá, ou o prefeito, o vice, o secretário e o 

CC tirem três meses de salário deles e paguem o conserto, e não a prefeitura e o dinheiro de todo 

mundo. Sempre disse que para um dia quebrar-galho podia, mas não todo dia, e até o vice, acha que 

fez um curso no caminhão do PAC que não pode dirigir, todos sabem, e ele estava puxando pedra no 

feriado. Diz que o pessoal do PAC veio e disse que se não for treinado que deixe parado, se não eles 

levam embora e o município compra do governo federal esse maquinário: patrola, retro e um 

caminhão. Diz ao vereador Jairo que a maior sacanagem com o secretário Marcelo, que é do partido 

do colega, o prefeito fez. Fala que se não era para fazer o que o Marcelo vinha fazendo, então que se 

extinga a Secretaria do Meio Ambiente. Diz ao colega Jairo, como vereador que ele sabia, e que o 

prefeito lhe disse, em Santa Maria, o dia em que foram buscar o caminhão do PAC, junho ou julho do 

ano passado, sentado ao seu lado, com Caetano e Fernando, motoristas. Quando ele lhe disse 

estavam sós e o próprio prefeito lhe disse, e fala para ele e o vice em qualquer lugar, que o vice 

queria o ver longe da Secretaria de Obras. Diz que falou ao prefeito que estava se lixando para o vice. 

Diz que o prefeito lhe disse que o Marcelo e o João ele iria soltar depois que virasse o ano, em 2015, 

pois daí não precisava do voto do vereador Jairo, presidente da Câmara, pois tem muita coisa que o 

presidente que decide. Fala que eles ‘ferraram’ o Marcelo, e o João acredita que não tirem, pois é 

presidente do PDT, e ele que se calce e não saia. Fala que o vice-prefeito, que é do partido do colega 

Jairo, disse em julho, onde estavam em quinze do PT sentados com o prefeito em uma reunião, que 

ele queria ver o Marcelo e o João longe das secretarias. Cita que um companheiro de partido fazer 

isso para outro, fica até chato, pois o Marcelo era competente, honesto e trabalhador, simplesmente 

tem que trazer mais um secretário de Santiago, e vai todo nosso dinheiro para lá, pois não tomam um 

refri aqui, como secretários. Diz que tem três que são de lá e não compram um refri no município, só 

levam nosso dinheiro, igual o Cristian que já assumiu mais a pasta do DEMAC: “Sabe Tudo e Faz 

Tudo”. Essa é sua preocupação. 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. Cumprimenta o Alcimar e o Luiz Felipe, 

da Associação Recreativa de Areais, a qual diz ter um pequeno defeito na constituição, pois tem muito 

colorado na ata que formou e terão que trabalhar com isso. De antemão diz a eles que o que a Casa 

puder auxiliá-los na constituição da associação, possam contar com a Câmara e levem a informação à 

comunidade.  Saúda os agentes de saúde presentes e de antemão diz que dará tudo certo. Como diz 

seu colega Ibanez: “Ouvindo atentamente”, os três colegas que antecederam inicia falando no Carovi, 

pois estava em Santiago e a hora que foi buscar seu pai, o mesmo estava em sua casa, noventa 

anos, de guarda-chuva sentado num sofá, pois era onde chovia menos em uma área de 188m², e não 

ficou uma única folha de brasilit sem quebrar. Agradece a Deus a saúde perfeita e todos bem e os 

prejuízos econômicos se dá um jeito de rolar, empurrar para frente. Com isso não consola, pois não é 

isso, mas dá alento aos produtores, pois sabe que teve pessoas que perderam praticamente toda ou 
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toda sua produção no Carovi, e merecem nosso respeito e apoio, nem que seja um telefonema para 

dizer que vai dar certo. A pouco esteve com os colegas Diego e Alacir falando com a direção da 

escola Julio Biasi, colocando a Casa Legislativa em prol do desenvolvimento da escola, e no que 

reinicie os trabalhos no Carovi, farão uma visita na escola, propondo a participação da Câmara de 

Vereadores em todos os projetos que as escolas fizeram e, por lei, puderem ajudar. Chegou atrasado 

à audiência pública, onde o secretário Pinheiro colocou das dificuldades, as quais o colega Ibanez 

disse, e diz que nós temos um futuro, nos próximos três, quatro anos, muito difíceis, economicamente 

falando, no País. Diz que ajustes terão de ser feitos, e cada vez que temos que economizar na nossa 

casa, na granja acha difícil, mas é a realidade que se avizinha e tem de ser feito isso, infelizmente, e 

aí entra saber administrar o dinheiro público e tocar as coisas como tem que ser, que nem colocou o 

colega Jaques de um motorista não preparado dirigir um caminhão-caçamba. Para quem não sabe diz 

que um caminhão-caçamba, na hora que vai erguer tem que ser no plano e ter um conhecimento do 

caminhão, ou acontecem os desastres. Agradece a Deus que não tiveram vidas nem ferimentos, mas 

temos um prejuízo de cinquenta mil. A pergunta que deixa e que o colega Jaques fez: como será essa 

restituição do valor, quem vai arcar, um, dois, cinco, ou o município de Capão do Cipó? Diz que é um 

questionamento que faz. Pede que com o maquinário novo que está chegando sejam motoristas e 

maquinistas habilitados, que deve ter no banco de concurso. É tudo que querem e que as pessoas 

que estão em casa querem: coisas feitas às claras, diz. Diz não estar criticando, só pede o óbvio e 

que tem que ser feito. 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. Diz ao Alcimar que leve a certeza do que o Presidente já 

disse quanto à associação. Pede a Secretaria de Planejamento, pois parece que ela que assumiu a 

água, próximo ao senhor Pepé e o senhor Gringo Tamiosso desde domingo estão sem água, não 

sabe se sobe até o vice-prefeito, mas a região ali está sem água, e que seja arrumado. Diz que no 

Rincão dos Vargas, mais de vinte dias sem água, a caixa suja e a tampa quebrada desde o temporal 

início de outubro. Diz que está faltando o pessoal fazer uma revisão e o secretário está assumindo 

muita coisa, o Cristian Lencini, e deixando a desejar. Pede a Secretaria de Obras, próximo ao senhor 

Cinésio, Santa Bárbara, falou com o Joãozinho hoje, atolou o ônibus, está péssimo. Saindo do CTG 

não sabe, mas pede que o seu Alcimar confirme, mora lá, mas ouviu falar que está ruim a estrada. Diz 

que não passou ali, está sem condições de andar, pois depende de carona e com isso pede escusa 

ao povo do Carovi, ao qual se solidariza com o ocorrido. Torce e reza para tudo dar certo, o agricultor 

sofrendo com as consequências do trigo e agora mais esse prejuízo, mas Deus é bom e irá abrir 

caminhos para uma solução. Falou com a secretária Ana, da Assistência, e ela lhe disse ter visitado 

oitenta e quatro famílias e estão providenciando o material. Fala que a estrada do Progresso, subindo 

a ponte está péssima, já falou mais de uma vez que o encanamento da água não sabe se com a 

chuvarada não desceu tudo, pois está solto, embalando e a vala grande e os canos a céu aberto. 

Sobre os agentes de saúde, temos uma representante aqui, e os demais colegas ficaram de vir, talvez 

devido o tempo não vieram. Diz que podem contar com eles, o projeto irá a votação, só que tem uma 

dúvida, a qual diz não ter tido tempo de perguntar ao secretário Pinheiro, hoje. Diz não saber como 
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funciona, pois se o salário do agente é um mil e quatorze reais e eles estão recebendo novecentos e 

poucos, o que dá uma diferença de oitenta e oito reais por mês, que deixam de receber. Fala que a 

preocupação deles é onde está esse valor. Fala que não deixaram nem o presidente do Sindicato se 

manifestar na reunião, alguns agentes ficaram indignados, falou com eles, e diz ser uma pena que 

não se encontram aqui. Sempre estiveram ao lado deles, pois são uns profissionais que estão igual 

ciganos, sem sala específica para o agente atualizar cadastro, nem mochila e material, tudo sai do 

bolso deles, diz. Acha que estão sendo sacrificados mesmo. Sobre a saúde diz ter gente reclamando, 

sabe que a fisioterapeuta tem quatro meses de laudo e não sabe se irão contratar alguém e médico 

está faltando, ontem não teve, nem semana passada. Gostaria que alguém do governo falasse um 

pouco sobre isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes 

da 87.9. Cumprimenta os senhores Luiz Felipe Lima, Alcimar Flores e o colega João Paulo, 

representantes da associação da localidade de Areais, e de antemão diz que o que tiver ao seu 

alcance para contribuir para que a mesma se erga e com isso a comunidade estará ganhando, 

contem com sua pessoa. Diz que a vida pública vai ensinando ao longo da trajetória e vão 

aprendendo todos os dias, com isso cita que faz parte de seu caráter e princípio manter uma conduta 

correta e uma coerência nos atos e pronunciamentos. Aprendeu que não adianta perder a paciência, 

pois as coisas se resolvem com serenidade, a qual os induz a tomar atitudes, normalmente, corretas. 

Fala que no jogo político da oposição espera apontamentos, pois jamais irão chegar à Tribuna e dizer 

que o prefeito ou aquilo está certo, senão não terá eleição. Entende e tem consciência que faz parte 

do jogo político. Diz que para cada opinião ou pensamento exposto na Tribuna há o contraponto, é 

lógico, e têm a obrigação de transmitir isso à comunidade. Como exemplo diz que quando se fala que 

virou caminhão, diz que, realmente, virou, mas têm que ter a consciência e a coerência de saber que 

acidentes acontece todos os dias. Ressalta que precisa ficar aqui registrado e que a comunidade 

saiba que o motorista que estava no caminhão é habilitado, tanto é que fazia transporte escolar na 

época, até, do governo anterior e habilitado pelo DETRAN. Quando se fala em concurso público, 

concorda, porém ele por si só não habilita ninguém a dirigir, e sim o DETRAN. Fala que vinha uma 

carga nas sessões anteriores de que as estradas estavam ruins, e estavam, mas pegou feriado e o 

vice-prefeito foi para cima de um caminhão, motorista habilitado e concursado, e a comunidade 

precisa entender que o município estava querendo dar uma resposta rápida e eram cinco dias sem 

expediente, e para agilizar o conserto foi feito isso. Diz que a fatalidade aconteceu, mas não podemos 

inverter e tornar isso um crime, o que na verdade não foi. Quer registra e é preciso que isso se diga. 

Pede que sejam coerentes nas coisas e se fale o que, realmente, acontece. Com relação ao 14° 

salário dos agentes de saúde, diz que o secretário da Fazenda falou para cada um dos vereadores 

para votar hoje o parecer verbal para que já possam receber no final do mês. Diz que essa diferença 

deve ser INSS, se for ver no contracheque, ao que lhe parece. Coloca isso para que a comunidade 

não entenda de uma forma errada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Cumprimenta, em especial, o Alcimar, o Luiz Felipe e o João Paulo, que procuraram 
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os vereadores e irão falar com o prefeito e o vice, pois estão unidos em prol de construir uma 

associação na localidade de Palmeiros, a qual diz que faz muita falta, e os mesmo colocaram que até 

a urna foi tirada de lá. Com essa conquista pode possibilitar a volta dela e para os encontros dos 

grupos e entretimento para a comunidade. Diz que reunidos a tarde com o prefeito, o vice e os 

vereadores da situação, a dona Celestina já havia lhe colocado que viriam aqui e se anteciparam para 

a máquina ir fazer toda a terraplanagem, e alguma pedra que precise. Diz que seu Felipe colocou que 

a engenheira está fazendo o projeto. Fala que da parte dos vereadores, fala em nome dos nove, o 

que precisar a comunidade pode contar, e o que estiver no alcance da administração, parte legal, 

também. Diz ter notado que essa administração quer que se formem associações nas localidades, 

pois tendo CNPJ tem como vir recurso estadual e federal. Comenta sobre o terrível temporal que 

abalou a localidade do Carovi, onde várias casas foram danificadas e várias hectares de lavoura de 

soja. Sempre diz que o agricultor acaba ‘pagando o pato’, pois é preço baixo, chuva, seca ou 

temporal, e estava uma soja bonita e infelizmente aconteceu isso. Diz que a Defesa Civil já esteve 

ontem no município fazendo levantamento, mas pelo levantamento da prefeitura vai em torno de duas 

mil e seiscentas folhas de brasilit. Diz que nesse momento o Juliano e seu Meneghini estão 

encaminhando os papeis para levar em mão para a Defesa Civil, mas o capitão de lá já orientou que é 

em torno de seiscentas folhas de brasilit que nos darão. Cita que o prefeito e o vice já disseram que o 

restante a prefeitura vai dar um jeito de comprar, ao menos para os que mais precisam e esse 

dinheiro da contingência será usado, sim e ninguém irá ficar sem. Passa o que o prefeito falou e que a 

Assistência Social já está fazendo levantamento e irão aguardar ajuda do Estado. Agradece ao Tatu, 

ao Tinta, ao Anselmo e outra pessoa, a qual não lembra o nome, que estavam juntos à noite ajudando 

o povo do Carovi, e não mediram esforços. Em seu nome e de sua bancada agradece a todos. Sobre 

os agentes de saúde, acha que aqui dentro não tem quem os defenda mais, pois implantou junto esse 

programa, começou com eles, depois passou para PSF e agora é ESF. Acha mais que merecido e 

pouco, ainda, pelo trabalho que fazem. Fala também sobre os motoristas, ao João Paulo da saúde 

que está aqui, e pelos quais sempre brigou, no bom sentido, quando era secretária, pois não medem 

esforços, saem de madrugada, não tem hora nem dia, carregando doentes. Sabe de tudo isso, e que 

precisa. Quanto aos vereadores, cita que todos se manifestaram e esse projeto já está aprovado, só 

que têm que seguir o que a lei manda. Sobre o médico, diz que a médica ficou doente, chegou até ser 

internada e o médico está trancado em Cuba, não pode voltar, pois não foi pago os dez mil reais que 

o Brasil tem que repassar para Cuba. Diz que já estão providenciando outro, porém enquanto ele não 

abrir mão desse não podem colocar outro no lugar. Fala que ontem o Anselmo, seu Alcides e a Carine 

já estavam vendo outro médico para vir atender. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre a 

tempestade que atingiu o Carovi, diz que foi terrível para os moradores e do jeito que está 

prometendo chuva, e se vêm seiscentas folhas da Defesa Civil, acha que a administração tem que 

comprar o restante, pois o secretário falou que tem mais de duzentos mil de recurso livre, e depois 

fica para a prefeitura quando vir da Defesa Civil. Acha que tem que fazer o quanto antes isso.  Cita 

que tem lavoureiros que perderam toda a lavoura, prejuízo que não tem como recuperar mais, pois 
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irão negociar com o banco, mas leva em torno de três anos e tem que pagar igual quem não tem 

PROAGRO. Diz ser uma situação difícil, mas menos mal que ninguém se machucou, mas é um 

dinheiro que vai embora do município. Sobre o caminhão, não pode deixar de falar, pois há poucos 

dias, com o colega Rodolfo, estavam falando com o prefeito que já tinha dado um problema com o 

caminhão e o mesmo motorista. Disseram ao prefeito para por gente concursada, pagar hora-extra, 

ou iria dar problema e o prefeito disse que não, pois esse motorista dirigia ônibus com meia dúzia de 

crianças, como não iria dirigir um caminhão carregado, e hoje deu no que deu. Diz que, por baixo, 

talvez pagasse quinhentas horas para os concursados para trabalhar no caminhão, e hoje questiona 

quem vai pagar. Como o colega Jaques disse, acha que tem que se abrir sindicância, pois se abre por 

muito menos coisas e é prejuízo para o município. Diz que não adianta estarem aqui financiando 

caminhão e ter caminhão para destruir por incompetência de algumas pessoas. Fala que é a realidade 

que acontece e tem que ser dita. Sobre a FUNASA, diz que o vice-prefeito foi à rádio, semana 

passada, e disse que por motivo de denúncias que tinham parado com os poços. Esclarece para a 

comunidade que em 15 de dezembro de 2014 o prefeito assinou aditivo prorrogando por dois anos as 

redes. Diz que não foi denúncia de ninguém, foi assinado o aditivo. Fala para que não venham culpar 

as pessoas, e quem está sem água tem que esperar mais dois anos, se terminar. Acha que tinha que 

se terminar um poço para depois ir para os outros, mas a empresa ‘esperta’ para pegar tudo e não 

sabe o que acontece ‘por trás’, pois começou todos e não terminou nenhum, colocando até água em 

tapera e campo que não tem nada e quem precisa água tem que o caminhãozinho carregar e levar. 

Fica triste de ver acontecer isso, pois no passado criticavam que as coisas eram erradas e, hoje, os 

exemplos que acontecem. Quando faltava operador de máquina foi trabalhar em um trator e saíram 

tirar foto atrás, mas ia por que os operadores não podiam ir, está o Tatu aqui de testemunha, diz, e 

por isso era criticado. Diz que hoje colocam operador, ‘cara’ incompetente em cima dos caminhões, 

vira, e tudo pode acontecer. Já diz que irão ao Ministério Púbico, pois querem a verdade e ver quem 

vai pagar esse caminhão. Diz que é dinheiro público e o contribuinte não tem que pagar o que é feito 

de errado. Diz que hoje se fala que parou as obras no município, mas o colégio Julio Biasi faz vinte e 

sete meses que ficou empenhado duzentos e trinta e oito mil e não terminaram até hoje. Tiveram 

falando com a direção, está faltando sala de aula, estão dentro do tele-centro dando aula para a nona 

série, e as obras paradas e faz dias que o pedreiro nem aparece. Coloca para a comunidade que tem 

que denunciar o que está errado, e que terminem ao menos uma sala para ajudar o colégio, pois não 

adianta querer fazer quatro ou cinco salas novas se não terminam o que ficou o recurso empenhado. 

Fala que faz falta aos alunos, pois estão no tele-centro estudando. Agradece e devolve a palavra à 

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

rádio 87.9. Diz ao presidente da associação de Areais e seu vice, que o que precisar da bancada para 

ajudar a comunidade estão disponíveis. Contem com os vereadores, pois estão para ajudar as 

comunidades e diz que irão batalhar para que levem a terra para fazer a construção. Agradece ao 

Anauri e equipe, pois quando o momento é difícil sabe que são poucos que ajudam e estão de 

parabéns na ajuda ao povo do Carovi naquela noite. Diz ser lamentável o que aconteceu de lavouras 

e casas perdidas em dez minutos. Sabe que vem da natureza, mas tudo ficou destruído e as pessoas 
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com dificuldades. Diz que ligou para o deputado Luiz Carlos e para o Ernani Polo, secretário de 

Agricultura, para ver se manda cesta básica. Estão fazendo a parte nesse momento difícil. Sobre o 

caminhão que virou, diz ficar preocupado, pois dias atrás um funcionário bateu um carro, no Entre 

Rios, e abriram sindicância por causa de duzentos e trinta e oito reais. Diz que era o coordenador de 

estrada que estava no caminhão e quer ver quem vai ‘pagar o pato’: a comunidade, o prefeito, o vice-

prefeito, ou o ‘cara’ que autorizou ele ir para cima do caminhão. Essa é sua pergunta. Quer saber se 

de quem liberou ou vai sair do bolso do prefeito esse valor, pois o povo não pode sofrer com o que 

acontece. Fala que estragam, não abrem sindicância e quem ‘paga o pato’ é o povo. Fala que abriram 

compra de maquinário novo, mas pensa que antes de vender o maquinário velho, os novos já teriam 

de estar aqui para ajudar a comunidade. Mas diz ser bom que está vindo para servir a comunidade. 

Fala que largaram o Marcelo do Meio Ambiente, o qual diz ser honesto, amigo de todos, mas quem 

apanha nunca esquece. É a frase que diz a ele. Fala que mais um de Santiago irá assumir, que é o 

que estava no Planejamento e agora o Meio Ambiente, o que “Faz Tudo e Manda Tudo’. Diz não 

saber se amanhã ou depois não irá assumir o Posto de Saúde, também. Diz que a Marisa, foi só 

passar o secretário do Planejamento para o meio Ambiente e já foi transferida, assim como a Débora. 

Diz que é um círculo que vai trocando as pessoas do cargo, achando que vão perseguir alguém. Fala 

que não é isso, só estão fazendo o trabalho, honesto, como tem que ser. Fala que perseguir alguém 

por causa de política, jamais vai ‘pegar’ no Capão do Cipó. Sobre o aditivo da FUNASA diz ser uma 

palhaçada, mais dois anos prolongados e assinado pelo prefeito e o povo sem água. Fala que o vice-

prefeito, no sábado, disse que por causa de denúncia tinha parado a rede de água no município. Pede 

a ele que pare de mentir, seja homem, honesto e fale a verdade e diga que dia 15 de dezembro de 

2014 assinou, juntamente com o prefeito municipal prolongando dois anos as redes de água no 

município. Diz que é fácil criticar na rádio, mas mostre a verdade ao povo, que vai ‘pagar o pato’, sem 

água e mais dois anos assim. Só fica triste, pois quem perde é a comunidade. Diz que parou a obra 

do Posto de Saúde do Carovi, a escola Julio Biasi precisa de uma sala, pois o nono ano está sendo 

prejudicado, pede as empresas que providenciem as obras, pois o município não pode perder. 

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

Partido, PDT: Fala ao colega Jaques que as fofocas políticas não o interessa, e que é concursado e 

se elegeu com o voto do povo. Fala que quando assume um lado vai até o fim para ver onde dá. 

Falou para o povo desde o começo devem esperar terminar o governo para ver se irão concluir, ou 

não vão concluir aquilo que o povo espera da administração. Fala sobre o caminhão tombado e 

chama a atenção do colega Jaques, pois o caminhão do INCRA que o colega Jaques teria quase 

tombado e que tem testemunhas. Ressalta e diz que sobre isso o colega Jaques não fala. Fala que a 

administração assumiu que aconteceu este fato. Fala que o ‘cara’ estava trabalhando, pois era 

necessário por que era feriado de Carnaval e ninguém queria trabalhar. Pergunta ao colega Diego 

quem vai pagar. Fala que certamente a prefeitura terá que pagar, pois não é grande estrago, pois foi o 

calço da caixa que quebrou e a caçamba entortou um pouco. Fala ao colega Diego mandar o ex-

prefeito Froner pagar a caçamba que foi tombada na administração dele, pois afirma que está 

devendo na mecânica Zolin até o dia de hoje e não pagou. Fala que o prefeito esteve lá e perguntou 
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se conseguiria arrumar o caminhão, e fala que o Zolin falou que para a prefeitura de Capão do Cipó 

não arruma, pois estariam devendo, e diz que o prefeito perguntou de quando e o Zolin falou que 

desde o tempo do prefeito Froner, que mandou um caminhão e não pagou.  Fala que irão pagar os 

dois consertos, diz que este de agora não saíra muito, mas que o outro foi bem maior. Avisa a 

comunidade que o caminhão do lixo não passou, pois estão trancados nas barreiras de protesto que 

está acontecendo. Fala que no tempo do Froner trocaram o próprio nove vezes de lugar e fala que 

está a disposição e que não teve problema nenhum. Ressalta que quando mudam uma pessoa e 

acham que não está bom é um tendeu na Câmara. Fala que é brincadeira isso. Pede desculpa a 

comunidade, mas teve que desabafar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Pede ao secretário de Obras para ir até a 

propriedade do senhor Jorge da Lola, no Progresso, pois diz que estourou tudo e que faz oito meses 

que não chegaram lá ainda e que o mesmo o pediu para falar, por que não tem como sair de lá. 

Chama a atenção do vereador Jairo e fala que é preocupante sim, assume que pegou o caminhão 

durante um dia. Fala que quem conseguiu foram os movimentos sociais dos assentamentos, pois o 

dia que o prefeito e o ‘Faz Tudo’, que é o Cristian, eram para ir assinar o convênio em São Luiz não 

quiseram ir. Ressalta dizendo que sobrou para o próprio, que é filho de assentado, o secretário de 

Agricultura, Nenê, o Geraldo e o Pedrinho. Fala que este caminhão foi conseguido pelos movimentos 

sociais para arrumar as estradas do assentamento, uma poclain a retro e o caminhão. Fala que não 

deu um risco no caminhão, pois apenas atolou um lado no bueiro, e que estava vazio e não 

carregado. Fala que o Aldonei virou o caminhão e o próprio diz que o coordenador de estrada é um 

irresponsável e que provem o contrário em qualquer lugar, pois esse valor paga quinhentas horas 

para os motoristas, ou seja cinquenta mil reais. Fala que entortou o chassi do caminhão e fala que 

quem entende sabe que não é qualquer um que arrume. Fala que não adianta vim querer dizer que é 

isto ou fez aquilo, pois quebrou e quebrou. Fala que tem um caminhão do DEMAC e que não é nada 

contra ninguém, mas até hoje o motorista não “sentou a bunda em cima” e desde que veio é um 

operário que dirige. Fala que se fosse um dia ou dois não tinha problema nenhum, mas agora sempre, 

vira rotina. Diz que é esta a preocupação e que vai estourar no prefeito e vai ser o povão que vai 

‘pagar o pato’. 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 

sobre a transmissão da sessão da Câmara que a partir do dia de hoje voltará para os lares de Capão 

do Cipó, e que houve uma série de comentários descabidos que não acontecerem, mas que com 

diálogo e serenidade a presidência da Câmara juntamente com a diretoria da rádio comunitária 

chegou a um bom termo, pois a rádio é de todos é por isto que ela é comunitária. Fala que os 

diretores muitos sensíveis a comunidade sentaram, conversaram e acertaram, que a partir da data de 

hoje as transmissões das sessões ordinárias, todas as semanas, estarão acontecendo a partir das 

nove horas da noite como sempre foi. Manda um abraço ao Roberto e ao Leandro que tocam a nossa 

rádio comunitária, e diz que esta Casa vai ficar apoiando no que for preciso, pelas vias legais, a nossa 

rádio comunitária como sempre foi feito aqui no nosso município de Capão do Cipó. Fala que é um 

fato que queria dizer a todos e que é muito importante e também convidar a rádio comunitária para 
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uma parceria junto com a câmara e as escolas para que possam usar a rádio em projetos que visem 

melhorar a condições da aprendizagem dos alunos, da civilidade, da economia e do cuidado do 

patrimônio público, e diz que isto estarão fazendo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala sobre o temporal que aconteceu no Carovi e que cabe 

ressaltar o nome do vice-prefeito Anselmo, do Anauri, do Tiago, do Valdetar, do vereador Jairo e do 

Bombacha. Pede desculpa se esqueceu o nome de mais alguém. Fala que é nesse momento que a 

comunidade espera uma ajuda nesse momento difícil e esta resposta foi dada, tanto é que o 

município está empenhado, pois se não vir nada da Defesa Civil irá fazer sua parte e vai comprar as 

folhas de cimento amianto, brasilit é marca, para corrigir isto e ajudar na medida do possível. Lamenta 

a perca nas lavouras e ressalta que em pouco tempo se vai um monte de dinheiro. Fala que em 

relação a preço de reforma de caminhão nem a prefeitura sabe quanto será o total a pagar, ressalta 

que não cabe a esta Casa ficar falando em vinte mil, trinta mil ou cinquenta mil ou dando uma 

dimensão maior às coisas, pois nem a prefeitura sabe. Sugere ao colega Diego que estude mais para 

exercer o cargo de vereador. Lembra ao colega Diego que sobre o projeto da FUNASA foi feito no 

governo anterior e que está previsto dois anos de aditivo e que o colega Diego se esqueceu de dizer 

que no projeto anterior eram oitenta quilômetros de rede e que o município agora vai fazer cento e 

cinquenta. Pede para o colega Diego colocar isto antes. Ressalta que não sabe o que estava 

acontecendo que estava com um valor maior e no momento que assumiram o projeto que tinha 

oitenta quilômetros de rede com o mesmo valor irão conseguir fazer cento e cinquenta quilômetros de 

rede de água no município de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Fala que quer colocar o 

nome do Jairo, do Bombacha e do Tiago que não sabia que eles teriam ido ajudar no Carovi, aos 

quais agradece. Fala à colega Marilene que no Rincão dos Vargas já trocaram a bomba e já tem 

água, recebeu mensagem agora. Fala a respeito da FUNASA, está com o termo de compromisso, e 

que não foi apenas o município de Capão do Cipó que assinou, mais trinta municípios assinaram 

também. Ressalta dizendo que este convênio iria para onde estava, e que quem pediu tanto é que 

não foi a administração da própria, pois o timbre é da FUNASA e que o papel veio deles pedindo para 

o município de Capão do Cipó assinar este termo de aditivo de mais dois anos, até 2016, e que não 

foi a prefeitura nem a administração que pediram. Fala que jamais iriam pedir o município precisando 

de água e com o dinheiro ali. Ressalta dizendo novamente que quem pediu foi a FUNASA tanto é que 

o papel está com o Ibanez e que podem pegar para ver que o timbre é da FUNASA, pois se fosse o 

município que tivesse pedido seria o timbre do município. Esclarece que coisas erradas na 

administração têm sim e estão tentando acertar, mas que o pior de tudo é vim aqui ver que a coisa 

estava errada, como era antes, e dizer que estava tudo bem sabendo que não estava. Ressalta 

dizendo que é isto que é o pior, pois quando senta com o seu Alcides dá o máximo de si para dizer 

onde que estão os erros para que não sejam cometidos os mesmos erros que o gestor anterior 

cometeu. Fala que por isto que estão aqui os nove vereadores e o próximo prefeito que suceder, que 

vai ser reeleito com certeza, também vai tentar corrigir os erros desta administração. Agradece e 
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devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Fala sobre os 

agentes de saúde que estão esperando o piso desde fevereiro, direito deles. Ressalta que irão votar a 

favor do projeto deles que vai a votação no dia de hoje, e que chegou hoje e irão votar, pois estão 

para ajudar. Fala que quanto à rede da FUNASA, chama a atenção do Miguel que de oitenta irão 

passar para cento e quarenta. Ressalta que o ex-prefeito Froner fez cento e setenta quilômetros com 

recurso próprio do município e que não pediu nada para ninguém e ainda deixou dois poços 

perfurados para colocar água. Fala para ver a diferença de administrar um município com pessoas 

que trabalham sério. Pergunta cadê o recurso próprio do município, pois se eles conseguiram colocar 

cento e setenta quilômetros de rede e perfurar mais doze poços e ainda deixaram recurso para 

perfurar mais dois, sendo um no seu João Alfredo, e aqui no Kappann, no Rincão dos Vargas e agora 

tem que esperar recurso da FUNASA se não ficam sem água. Fala que em dois anos tem que torcer 

para ter água se não aparecer mais um aditivo. Ressalta dizendo que a FUNASA realmente pediu um 

aditivo só que teriam que ter feito um poço em Areias, depois faziam os outros, só que não fizeram e 

tiveram que fazer todos os poços. Não sabe o que aconteceu por trás e afirma que alguma coisa 

tinha, “Marola”, pois só lá em Areias tinham cem cones no projeto e afirma que não viu nenhum  nas 

estradas. Diz que é isto que quer dizer para a comunidade e que a mesma tem que ajudar fiscalizar, 

pois fita de isolar área tem vários metros e se alguém achar algum metro o próprio paga, nesses 

poços que foram feitos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS, Representante de Partido, SD: Fala que está percebendo que cada um está tentando 

‘tirar uma casca’. Fala que dentro desta Casa sempre teve a consciência tranquila do que sempre teve 

errado e diz que sempre falou o que estava errado e cita um exemplo como os dos agentes de saúde 

sobre a sala. Ressalta que antes nunca lembraram que não tiveram uma sala. Torce para que tenham 

agora e se tem que fazer, irão fazer e acha mais do que justo. Pergunta se antes pagavam o piso, o 

qual afirma que não, mas que se tem que pagar, irão pagar. Fala que tem que ter coragem de assumir 

e bater no peito e ver o que está sendo feito. Chama a atenção do vereador Jaques e diz que a coisa 

vem errada de muito tempo já, pois é caçamba tombada, é batida, e diz que viu um carro novo, com 

doze mil quilômetros, desmanchado ali no pátio da prefeitura e diz que ninguém se responsabiliza. 

Fala tem que ter mais responsabilidade e chama a atenção do Jaques sobre muitas multas de carro 

públicos que ninguém pagou também. Ressalta dizendo que quem vai pagar é o povo de Capão do 

Cipó que ‘vai se ferrar’ por ter gente incompetente. Acha que funcionário bom deve ser valorizado, 

enxergado e reconhecido sempre, não apenas agora. Fala sobre perseguição e dá os parabéns para 

o Jairo. Fala que no tempo da outra administração passada passavam reclamando para o Froner que 

o seu Erico passava trocando de sala todo dia, o que dizia ser uma vergonha e que isto não leva a 

lugar nenhum perseguir funcionário público. Diz que tem que deixar o ‘cara’ trabalhar, pois é melhor tu 

ter um ‘cara’ trabalhando do lado, do que um contra descontente.  Diz que é o seu pensamento. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: CONVITE, para 15ª Expoagro, em Rio Pardo, dias 24, 25 e 

26 de março de 2015. CONVITE, da Brigada Militar, para solenidade de passagem de comando, dia 

25 de fevereiro de 2015, às 14h15min, no gabinete do Cmt do 1° RPMon. CONVITE, do Sindicato dos 
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Trabalhadores Rurais de Santiago, Unistalda e Capão do Cipó, para 26° Encontro Regional da Mulher 

Trabalhadora Rural, dia 14 de março de 2015, no Ginasião de Santiago. OFÍCIO 005/2015, da 

Secretaria da Fazenda, solicitando empréstimo do Plenário e convidando para audiência pública de 

avaliação de metas fiscais do 3° quadrimestre de 2014, às 15h00min do dia 24 de fevereiro de 2015. 

OFÍCIO 002/2015, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, solicitando empréstimo 

Plenário para reunião de divulgação de projetos habitacionais, às 9h30min do dia 25 de fevereiro de 

2015.  OFÍCIO 005/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 007/2015. PROJETO DE 

LEI 007/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a alcançar, em parcela 

única, incentivo financeiro adicional, a título de produtividade, aos Agentes Comunitários de Saúde do 

município e abre crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2015”. ATESTADO 

MÉDICO, do vereador Jaques Freitas Garcia. OFÍCIO 03/2015, do Centro de Referência da 

Assistência Social, convidando e solicitando doação de R$ 1.000,00 (mil reais) para compra de 

lanches para o evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que será realizado no dia 28 de março 

de 2015, a partir das 14h00min, no CTG Gumercindo Saraiva. OFÍCIO 015/2015, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Leis 779/2015 e 780/2015. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 001/2015, dos vereadores 

da Bancada do PP e do vereador do PT ao prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 002/2015, 

dos vereadores da Bancada do PP e do vereador do PT ao prefeito municipal. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 003/2015, dos vereadores da Bancada do PP e do vereador do PT ao prefeito 

municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 004/2015, dos vereadores da Bancada do PP e do vereador 

do PT ao prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 005/2015, dos vereadores da Bancada do 

PP e do vereador do PT ao prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 006/2015, dos vereadores 

da Bancada do PP e do vereador do PT ao prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 007/2015, 

dos vereadores da Bancada do PP e do vereador do PT ao prefeito municipal. OFÍCIO 114/2015, do 

Banrisul, comunicando que o município firmou contrato de financiamento mediante repasse de 

recursos do BNDES, no valor total de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais). 

Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: 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”, sendo que a vereadora Marilene Margutti pediu vistas para melhor 

análise, ficando aprovado o pedido de vistas por 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) votos contra. Após 

o senhor presidente pergunta aos colegas se concordam que o Projeto de Lei 007/2015 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 de Lei 007/2015, sendo que ambas foram favoráveis. Após o senhor Presidente 

convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 007/2015, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a alcançar, em parcela única, incentivo financeiro adicional, a 

título de produtividade, aos Agentes Comunitários de Saúde do município e abre crédito adicional 

suplementar no orçamento do exercício de 2015”, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente pergunta aos colegas se querem votar os Pedidos de Informações juntos ou separado um 
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a um, sendo que todos concordam que votem juntos. Após o senhor Presidente coloca os Pedidos de 

Informações do n° 001/2015 ao n° 007/2015 em votação, ficando todos aprovados por 06 (seis) votos 

a favor e 02 (dois) votos contra. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, 

que será dia 03/03/2015, 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, 24 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

 

 

 


