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ATA N° 17 / 2015 (Ordinária) 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio 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, em exercício, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, 

iniciamos nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente, em exercício, passa a palavra à 1ª Secretária 

para que proceda a leitura da ata 16/2015, da Sessão Ordinária do dia 12/05/2015, que foi aprovada 

por unanimidade. Após o senhor presidente, em exercício, chama os vereadores para fazerem o uso 

da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos e informa que está presidindo a sessão e hoje, 

motivo viagem do senhor presidente, juntamente com o vereador Jaques Freitas, a Brasília. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Em viagem a Brasília. VEREADOR JOSÉ RODOLFO 

DE BRUM (PP): Em viagem a Brasília.  VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Faz pedido de informação do pessoal do 

Entre Rios, que lhe procuraram, pois estão aguardando o transporte há muito tempo prometido, quem 

não tem carro não pode vir até a sede. Gostaria que o colega Ibanez, como líder de governo, se 

pudesse que comentasse depois. Diz que o pessoal do Tibúrcio pede estrada, pois estão passando 

em cima da lavoura do irmão do prefeito, e até o próprio irmão do prefeito já andou arrumando uns 

trechos de estrada. Diz ao colega Miguel, o qual não gostou do pedido que fez, mas foi com boa 

intenção, e se o colega acha que foi uma crítica, diz que foi construtiva. Fala que só pediu que fosse 

averiguar o lixo que o colega Jaques falou, descendo para os assentamentos. Cita que foi duas vezes, 

uma semana passada e outra hoje e o lixo está lá. Foi com o colega Diego e o lixo está lá, e acha que 

o colega Miguel não teve tempo, como fiscal o qual falou, representando toda a secretaria, e que vá 

averiguar lá, pois tem água, não sabe se um córrego, junto com o lixo. Está preocupada com os 

leilões do próximo dia dezoito de junho, quinze itens, e os tratores ainda não foram liberadas as 

emendas, os expostos em frente a prefeitura. Diz que todo mundo que olha está contente que 

chegaram, mas não estão definidos se vão ficar aqui e poder trabalhar logo. Fala que irá sair outro 

leilão e, de repente, irão usar esse dinheiro para outras coisas e quem sabe logo estará aqui outro 

projeto para comprarem mais caminhões, mais tratores, tudo fiado. Ressalta que a preocupação é que 

não fique muita dívida para o próximo prefeito. Reforça o convite da diretoria da Capela São Luiz, do 

Progresso, as 10h30min haverá missa, ao meio-dia almoço a dez reais o Buffet e doze reais na hora, 

pede que levem pratos e talheres e às quatorze horas reunião-dançante, bolos, tortas, cachorro-

quente, doce e está convidando a comunidade que participe para poder manter a capela da 

comunidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala 
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que esse espaço de Tribuna é muitas vezes usado, e se sobressai sempre coisas negativas, e se 

fizermos uma avaliação do que foi falado constantemente só se vê apontamento e que isso está mal 

ou não está funcionando direito, e assim por diante. Só que as coisas boas que estão acontecendo 

em nosso Município diz não serem poucas, e tem a tranquilidade e a consciência que o Município está 

andando para frente.  Sabe isso aí e as coisas estão à vista de todo mundo e sabem que estão no 

caminho certo, e isso é colocado em prova. E com grande satisfação que vem aqui dizer para 

comunidade, pois tivemos a visita do Tribunal de Contas há um mês e agora veio o resultado, e as 

contas de 2013 do Meneghini e do Anselmo foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, e isso só nos 

traz a certeza do que é correto, e estão fazendo as coisas de acordo com a lei, o que dá uma 

tranquilidade de estar trabalhando pelo Capão do Cipó, esse é o objetivo. Foi comentado pelo colega 

Diego, na função de presidente, sobre a viagem do Presidente Rodolfo e do colega Jaques, e sempre 

diz que uma viagem ela sempre tem que trazer um retorno para o Município. Fala que foram criticados 

por viagens de Prefeitos, de secretários, mas algum resultado apareceu e Capão do Cipó investiu 

muito em projetos em questão de viagem, contatos que se tem, na esfera federal. Espera sim e tem a 

certeza e fica ansioso no retorno dos colegas Rodolfo e Jaques para que eles anunciem o que 

trouxeram de Brasília, quais as novidades, o que aconteceu e que verba veio para Capão do Cipó. 

Essa é a sua expectativa e tem certeza que vai acontecer. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Ficou bastante contente com esse parecer do Tribunal 

dizendo que as contas estão em dia. Volta a dizer da preocupação da administração com a diminuição 

da nossa arrecadação dos nossos repasses Federal e Estadual. Essa semana estava conversando 

com o prefeito e o Anselmo dá grande preocupação com os funcionários, os CCs, os CIEES e das 

horas-extras. Diz que os mesmos lhe colocaram que irão fazer de tudo para manter os funcionários 

até o ponto que conseguir e horas-extras, se realmente for preciso, a comunidade não irá ficar na mão 

e se tiver um serviço, ele será feito. Vendo as cidades vizinhas, diz ter umas quantas a exemplo de 

Nova Esperança que já estão em turno único, até as duas horas da tarde, tudo pensando em 

contenção de despesas. A pedido da secretária de Educação, Adelaide, diz que amanhã é o Dia do 

Desafio, com o projeto “Mexa-se”, e a mesma convida todos os munícipes, o pessoal que trabalha em 

lojas, mercados prefeitura, posto de saúde, para participar e se puder vir de tênis e abrigo. Cita que 

todos os municípios do RS irão fazer e o nosso vai competir com a cidade de Assis Brasil, do Acre, e 

o objetivo desse projeto é que as pessoas saiam alguns minutos do sedentarismo. Irá vir amanhã para 

o Capão do Cipó, para fazer parte. Esteve falando com a diretora Cecília, do Julio Biasi, a respeito 

dessas conversas sobre drogas que estão por aí, e até conversou com ela, sugestão sua, e irão 

conseguir fazer isso, como lá na escola do Carovi, onde o delegado Cairo e o senhor que esteve aqui 

dando palestra, senhor João, que deram palestra lá e foi incrível. Estão se agilizando para trazê-los, 

pois o delegado Cairo tem mais de vinte e três anos de experiência na polícia e irá vir ajudar os 

nossos filhos, e como pais devemos fazer nossa parte e a administração também. Diz que colocou a 

diretora que trouxesse uma palestra que falasse sobre a disciplina dos alunos, tanto na Julio Biasi, 

como as outras. Quando conseguirem trazer quer vir e comentar sobre as palestras. Ouvindo as 
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palavras do colega Miguel, diz desejar sorte aos dois vereadores: Jaques e Rodolfo, que estão na 

Marcha dos Prefeitos a Brasília, sucesso e que não voltem de mãos vazias, pois Capão do Cipó 

precisa de tudo que é tipo de recurso que vir, é muito bem vindo. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Reforça o pedido da Marilene, o “Serjão” lhe falou também, e é a estrada da saída 

de sua propriedade e do Paulo Meneghini, entre as propriedades do Alcides Meneghini e o Olinto. Diz 

que o “Serjão” lhe disse que falou cinco vezes com o secretário e o Paulo fez de scrip. Diz que desde 

o trigo estão tirando e tem que fazer com as máquinas dele, pois não tem jeito. Diz que ele até lhe 

ligou agora e disse que quem sabe ficam com a volvo que vai a leilão e ficam com ela para arrumar as 

estradas do Passo do Tibúrcio para poder entrar nas lavouras, lhe passou isso por telefone e está 

falando o que ele lhe falou. Pede que o secretário atenda aquela comunidade, pois sai bastante 

produção dali, pega todo aquele canto da Dora, que atravessa ali. Pede patrolamento do Clube 

Aliança até a ponte do Inhacapetunzinho, para o lado de lá está boa, e até Augusto Pestana sugere, 

quem vai até lá e Ijuí que saia por aqui, está melhor que asfalto. Esteve lá semana passada e muito 

boa a estrada, e o asfalto tem uns trechos, seis quilômetros, que anda a vinte e trinta, pois é terrível 

para quem vai pelo asfalto. Diz que a escola do Entre Rios fechou, mas tem que avalia os bens que 

tem lá, acha que até um telefone tem lá, e que a chave ficasse lá com a professora Rita, que ela que 

faz limpeza e reparos, e outra com a Secretaria de Saúde, pois tem dias que o médico vai atender lá e 

ficava mais certo isso, e até a Educação devia ficar, pois faz parte da Educação. Quanto a leilão, se 

preocupa com as máquinas, e agora os colegas falaram que o Rodolfo e o Jaques não venham de 

mãos vazias, mas lembra que no governo Froner, quatro anos, todo mundo veio de mão vazia. Diz 

que uma patrola volvo vai ser vendida por cento e vinte mil, o que é preocupante, ano dois mil e 

pouco, praticamente nova. Diz que ano passado foi reformada a patrolinha e gastaram setenta e cinco 

mil, com quarenta anos de estrada, e agora uma volvo, dois mil e pouco, será vendida, enquanto 

financiaram pelo Banrisul e vão pagar, talvez, quarenta ou cinquenta mil de prestação, por mês, 

quanto começar pagar os quarenta e oito meses. Diz que em dois, três meses, sai a patrola. Fala que 

se compra uma financiada e vende uma boa, e na realidade a volvo é uma das patrolas muito boas 

para o nosso município, fez muitos trabalhos, e é preocupante. Diz que trazer emendas dos 

deputados e os três tratores serão vendidos, do deputado Luis Carlos. Diz que graças aos vereadores 

trazer emendas, e agora os tratores estão sendo vendidos. Fala que se esforçam, pedem emendas 

para os deputados e chega lá os tratores ano dois mil e nove sendo vendidos. Diz que na primeira 

‘encrenca’ que dá o trator, já não arrumam e já é vendido. Ressalta que o governo federal amanhã ou 

depois para e não vai ter, e sabem que não tem condições, pois estão fechando até ambulatório. Cita 

que hoje estava dando na rádio Sepé que fechou quinze ambulatórios e irão fechar mais quinze e, 

talvez, cento e vinte mil pessoas não serão atendidas. Diz ser preocupante e complicado. Escutou de 

um projeto que o governador criou, o que acha que é muito bom, pois vai criar uma força-tarefa para 

evitar roubos em propriedades, defensivos nas lavouras, e irá criar uma polícia especializada só para 

esse fim, para evitar os roubos de defensivos nas propriedades que estão sendo muitos. Não sabe se 

é através de decreto, mas irá criar, pois tem produtores, há poucos dias para o lado de Santo Ângelo, 
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que deu roubo muito grande na propriedade, que mantém a polícia por vários anos só com o que 

roubaram dessa propriedade. Acha que é importante e vem ajudar as comunidades. Fica preocupado, 

mas a crise está aí, e o governo se não ‘puxar o tapete’ e não ajeitar as coisas vai ter sérios 

problemas, pois verba federal está difícil. Cita como exemplo aqui no posto que consultas só tem para 

agosto, e exames também. Diz que os remédios estão terminando e temos que caminhar com os pés 

no chão, pois a crise recém está chegando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Reforça o 

pedido do colega Alacir, da comunidade do Passo do Tibúrcio, e da comunidade que passa todos os 

dias ali naquele trajeto da estrada do Passo do Valo. Cita que o colega “Serjão” lhe ligou, e também 

vem comentado a mais de dois meses sobre a estrada e não tomam decisões e os agricultores estão 

plantando o trigo e tem que estar arrumando a estradas para poder cruzar com as plantadeiras 

grandes. Pede que o secretário mande e vá até lá verificar o serviço, pois é triste ver agricultor 

fazendo estrada para passar com maquinário para plantar sua safra. Diz que nosso município é 

agrícola, vivemos disso e quando mais precisa não tem. Diz que é lamentável comentar isso aqui na 

Casa, sendo que o colega lhe disse que pediu cinco vezes ao secretário e não foi atendido. Falou com 

o Joãozinho hoje à tarde, sobre a estrada que vai ao Valdemir Pinto, que foi comentada que não tinha 

como passar e está faltando umas cargas de pedras naquela estrada e seu Valdemir já fez o pedido e 

não foi feito. Ontem a noite foi até a casa do Gelsinho e tem o bueiro quem vai ao Miro, o qual torce 

que não aconteça algum acidente em cima e machuque uma pessoa ao cair um carro de cima por 

motivo de colocar dois tubos e a estrada está atorando e o pessoal não consegue passar para o lado 

de lá. Pede que o secretário mande arrumar antes que aconteça um acidente ali, e faz tempo que 

estão pedindo e a comunidade dali não está sendo ouvida. Comenta ao colega Miguel que é 

preocupante a situação que está o nosso Estado, governos federal e estadual, mas torce que o 

presidente da Casa e o colega Jaques, foram lá em busca de emendas paradas, ver se liberam, para 

o município não ficar sofrendo. Diz ao colega Ibanez que vendo hoje na RBS todos os prefeitos da 

região batalhando para que sejam liberados esses recurso que estão sendo cortados, as emendas, e 

preocupou, pois o nosso prefeito não se encontrava, sendo que há tantos comentários de projetos que 

virão, e que a Secretaria de Planejamento busca isso e aquilo, viaja todos os meses, todos os dias 

quase para Brasília, e hoje que era para estar lá defendendo o nosso povo, não tinha ninguém lá, só o 

vereador Rodolfo, presidente, e o vereador Jaques, se preocupando com nosso município. Torce que 

consigam liberar essas emendas, pois quem ganha é o povo. Cita que tem emendas do Luiz Carlos e 

estão batalhando, foi um erro feito aqui, não foi publicado quando foi feito a licitação. Diz que estão 

ligando todos os dias para o Luis Carlos, pois se preocupam com o município e quem ganha é a 

comunidade. Torce que eles venham com boas notícias para o povo, pois foram lá para defender a 

comunidade e esse é o dever do vereador. Diz que não está defendo eles, está falando pelo que viu 

dos prefeitos e vereadores lá em Brasília, na Marcha, em busca de recursos. Sobre o Portal da 

Transparência, comenta que dizem que está tudo lá com transparência para a comunidade. Diz que 

não está, e que nós atingimos 1,98% no Portal de Transparência, o município, e a câmara atingiu 7% 

e estamos de parabéns. Diz que a média é 10 e a prefeitura com 1,98%, para verem como está bem o 
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Portal de Transparência. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Ouvindo atentamente os colegas, 

sempre disse até nessa Casa, que muitos ‘moravam’ em Brasília. Acha que não é uma necessidade, 

hoje, pois temos internet e está tudo muito informado e não há necessidade de o prefeito estar todo 

mês ou ir vinte vezes, em quatro anos a Brasília. Acha que não pode e vai contestar o presidente em 

exercício. Acha até necessário ir, e tem que ter a opção de ir, mas todo mês a Brasília, acha que não, 

e que tem que criar vergonha onde é colocado o dinheiro público, pois é mesmo que rasgar. Se o 

presidente da câmara está lá, não está fazendo mais que a obrigação, diz, pois está ganhando para 

estar, não foi com dinheiro próprio, foi com dinheiro do povo e, certamente, irá reivindicar para o 

município dele, que é onde foi eleito, é o mínimo. Como diz o colega Jaques: “Fale com a ‘madrinha’”! 

Cita que ela não está resolvendo tudo, a ‘madrinha’, e inclusive o partido do colega Alacir, até contou 

hoje a ele, viu ontem que estava reivindicando. Questiona isso, pois agora a ‘madrinha’ não serve, e 

vão virar o ‘cocho’, que estavam comendo, e tem que servir. Diz que nunca passou ‘pano quente’ em 

cima de ninguém. Diz a vereadora Margutti, sobre liderança de governo, que a colega sempre fala, 

toda semana, diz a ela que tem uma coisa consigo e que ela não entendeu semana passada. Não 

entende do que a colega estava reclamando, pois inclusive certos colegas votam contra pedido de 

informação, e sua pessoa vota a favor, pois acha que quem não deve nada, não teme. Sempre votou 

e vai continuar votando, pois nunca mudou de opinião, como antes mudavam e agora vão alterar a 

opinião. Sobre o Portal de Transparência diz concordar que a câmara sempre foi um exemplo, mas 

que o colega tem que lembrar que foi que fez o mesmo, e tem duas pessoas que tem muito a ver com 

isso, sendo que uma está aqui, que é a Silvane, e a outra é o Felipe Nunes Batista. Diz que essas 

pessoas têm muito a ver com esse Portal de Transparência que a colega ergue na mão e bate, mas 

tem que reconhecer que fez, o que muitos aqui dentro, muitas vezes, não são reconhecidos pelo que 

fazem. Diz que se está funcionando é por ter alguém que trabalhe, talvez os funcionários, às vezes 

nem é o presidente, mas o procurador e um funcionário que fazem isso e ‘alimentam’ o sistema, 

senão não estava os sete por cento que está hoje. Diz que devem muito a Silvane estar com os sete 

por cento, hoje. Sobre o município, diz à vereadora que se acalme, pois vai chegar lá, mas o 

município está deixando muito a desejar e temos que melhorar. Diz que essa é obrigação, de ter 

alguém que faça a orientação e passe para o Portal de Transparência as informações que têm que 

estar. Quando disse para a colega que não concordava, foi por que o secretário terça-feira, não sabe 

se a colega estava aqui, mas sua pessoa estava, e o secretário disse que tudo estava no Portal de 

Transparência, e não está. Diz que algo está errado, mas irá lá falar com ele, por que tudo que deve 

estar lá, não está. Tem coragem de dizer para a colega que irá cobrar por que não estão licitações e 

várias outras coisas que não se encontram. Diz que está dizendo, não está contestando, mas no 

passado não se cobrava. Sobre a estrada de Paulo Meneghini diz não acreditar que seja tanto, pois 

no próprio governo da colega Marilene foi colocado no Carovi mais de oitocentos mil, em estrada, ou a 

colega esqueceu. Diz que o prefeito Froner investiu quase oitocentos mil em estradas e, inclusive, 

passou depois o secretário Jaques que contesta as estradas estarem ruim. Diz então que o secretário 

também não fez nada, pois também foi secretário. Diz que não está tão ruim assim e o Meneghini 
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mora ao lado da casa do Paulo e deve encontrar o irmão por lá. Diz que o Sergio é vizinho do 

Meneghini e deve encontrá-lo também, e não acredita que não veja. 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 que esse seria o primeiro dia que não iria usa a tribuna, mas 

resolveu de usar. Inicia parabenizando o colega Diego que hoje está presidindo os trabalhos, e diz 

que quem almeja sempre alcança. Fala que os colegas estão em Brasília, o Presidente da câmara e o 

colega Jaques, e tem certeza que eles estão trabalhando para trazer recursos para nosso município. 

Diz ter falado com o Meneghini, de tarde, e o questionou sobre a Marcha dos Prefeitos, do por que o 

prefeito não ter ido, pois sempre participamos e nunca ouviu dizer que o Município não tivesse na 

Marcha dos Prefeitos. Fala que ele lhe disse que tiveram reuniões e reuniões já pensando em largar 

funcionários CCs, readequar funcionários, em alguns setores diminuir o que puder e estão pensando 

seriamente em questão do final do mês até a metade de junho se não melhorar a arrecadação isso vai 

acontecer, mas que não vamos ver falar que está faltando recurso na Saúde, na Educação, as Obras 

sem questionamento de estrada. Fala que podem ver em todos os municípios do Estado qual 

Município tem as condições que nós temos, e que sabem quanto custa uma passagem de avião e o 

prefeito se ir não vai sozinho, tem que levar o secretário do Planejamento, que sabe tudo, como diz o 

Jaques. Diz que ele sabe tudo, mas faz tudo, e se não é ele o município não estava onde está hoje e 

a quantia de projetos que temos e acompanhado todos os dias, pela Secretaria do Planejamento, os 

projetos que têm lá. Então acha que ele fez uma coisa correta, e ele não foi em função do gasto 

público e de ajudar nosso povo e está bem representado, está com o Rodolfo e o Jaques e vamos 

torcer que tragam alguma coisa para nós. A secretária de Assistência Social pediu para avisar ao 

povo e aos jovens do Município acima de quatorze anos que interessem em fazer um curso de teatro, 

estão abertas as inscrições na Secretaria de Assistência Social, e procurem lá e se inscrevam, pois é 

cultura, educação e lazer. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS, Líder de Governo: A respeito de recurso, afirma que toda sessão tem falado sempre a 

mesma coisa. Diz que a vereadora Regina, o vereador Miguel , e o vereador Jairo comentaram sobre 

a diminuição do FPM, e que viu uma matéria da região do Vale do Jaguari, diz que os noves 

municípios, que teve uma reunião semana passada, iniciou a falar e não concluiu, mas diz que o 

prefeito de Nova Esperança estava sentado ao lado do próprio e que o prefeito disse que não sabia o 

que tinha na cabeça quando aceitou assumir a cadeira do Segatto, de Nova Esperança do Sul, e 

disse que o prefeito falou que devia estar com algum problema, pois depois que o prefeito que estava 

saiu parece que deu um azar e que o prefeito só teve problema. Afirma que foi dito pelo prefeito que 

assumiu Nova Esperança que estava sentada ao lado do próprio, em uma reunião em Santiago.  Fala 

que todos foram unânimes que estavam no momento, tinha quatro prefeitos, e que todos diziam que 

não sabiam como iriam fechar as contas. Fala que as dificuldades hoje em dia não é só do Capão do 

Cipó, e ainda assim o próprio considera o município de Capão do Cipó um dos municípios mais rico 

da região e que é o mais poderio e aquisição de condição financeira, e diz que isto é o que estão 

passando e o que irão passar, ainda. Fala que não se surpreende, pois em uma gestão de dois mil e 

dez, lembra que os CIEEs ficaram ganhando trezentos reais para manter os estagiários na prefeitura, 
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e o próprio diz que não teria surpresas nenhuma, e diz que participou da reunião que teve de baixar 

de seiscentos reais para trezentos reais para não mandarem embora, para os estudantes se 

manterem trabalhando. O próprio diz que não tem surpresa nenhuma para quem é consciente das 

coisas, que sabem dos transtornos das economias e sabe da situação do país, da situação do estado, 

o próprio diz que acha difícil. Diz ao vereador Jairo que o mesmo foi muito feliz, pois se não tiver, e 

têm orgulho de ter criado a Secretaria de Planejamento, que o prefeito Osvaldo Froner não conseguiu. 

Cita que o prefeito Froner não conseguiu criar, na sua época de prefeito e que hoje sem projeto não 

vem dinheiro, diz ao vereador Jairo. Diz que é para ficar claro para qualquer um que vá administrar 

Capão do Cipó e que sem projeto não precisa ir a Brasília e que fiquem aqui e que não gastem o 

dinheiro do povo, e que é o mais certo que tem a fazer, pois é assim que funciona. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de 

Bancada, PMDB: Fala sobre a viagem dos colegas que estão a Brasília, não quer que nenhum dos 

colegas da oposição coloque a própria em contradição. Diz que não é contra a viagem dos colegas, 

em hipótese alguma, acha que vereador também tem direito de buscar recurso e de até rever este 

monte de recurso que esta parado em Brasília. Fala que estavam em Porto Alegre e encontraram seis 

prefeitos e que só não se lembra do nome das cidades, a própria diz que estes prefeitos perguntaram 

se o prefeito Meneghini iria a esta Marcha que teria em Brasília, e que nenhum dos seis iriam, pois 

são muitos prefeitos na Marcha e que não tem como cada prefeito defender o seu município. Fala que 

é uma coisa em conjunto e que é uma Marcha muito grande e que foi por isto também que o prefeito 

resolveu não ir. Ressalta que é bom que daqui do legislativo tenha dois cipoenses defendendo os 

direitos do povo. Fala que sobre as estradas do Passo do Tibúrcio, que foi falado que teriam ligado 

para o seu João, a própria queria saber se falaram com seu Alcides também, por que, às vezes, falam 

para o secretário e é muita coisa e acaba passando. Ressalta que vai terminar a sessão e a própria 

vai ligar para o seu Alcides para ver este negócio de estrada. Fala sobre os leilões e a própria também 

se preocupa com isto, mas que se preocupa mais com relação ao que o seu Alacir colocou que tem 

ambulatório fechando e que não está vindo recurso e que tem que enxugar máquina. Fala que estes 

tratores que estão estragados tinha o dinheiro disponibilizado para aquilo e que não iriam precisar tirar 

de outro setor da agricultura e que não passou aqui na câmara para consertar e o que vão fazer então 

vai ficar parado, por que a maioria decidiu. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Fala sobre o dia da audiência pública, onde o Pinheiro 

falou bem claro o recurso livre, que são oito mil. Comenta se tivessem aprovado os quarenta mil do 

fundo rotativo, estariam devendo trinta e dois mil, e que bom que os mesmos votaram contra os 

tratores, pois estariam sendo leiloado, como fizeram com outro Ford que gastaram vinte e quatro, e 

venderam por trinta e sete, e que agora este trator sai por treze mil. Fala que não paga a pena 

arrumar uma máquina para vender, pois só os pneus vale isso. Pergunta se acham justo, se pagaram 

setenta mil por uma patrola velha se tem quarenta anos no município e vender a volvo por cento e 

vinte. Diz que o Froner falou em arrumar por quarenta mil e o mesmo disse que não arrume esta 

patrola, pois não vai vender por quarenta mil. Quer vê-la sair por setenta e cinco agora no leilão, que 

esta avaliada em setenta e cinco já está no prejuízo. Não vão dizer que ela patrolou e fez, então 
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vendendo a volvo não precisa de patrola já está vendendo uma melhor que ela, não faz falta no 

município. Diz que colega Ibanez falou certo, arrumaram a estrada do Carovi gastaram oitocentos e 

poucos mil, mas gastaram mais de cem mil e foi feito mais de cem quilômetros, e agora veio no 

assentamento oitocentos e setenta e cinco mil para fazer trinta e três quilômetros, trinta bueiros e dois 

pontilhões. Querem ver o que vai ser gastado desses trinta e três quilômetros, pois vai ser gastado 

mais do que foi feito. Fala que tem que fiscalizar este dinheiro das máquinas e que vereadores não 

precisam votar para vim máquinas, mas para gastar o dinheiro precisa. Cita que os dois tratores vai 

sai noventa mil, se não é para defender a agricultura já sabem que o mesmo vai votar contra o 

projeto, e já fiquem sabendo os agricultores que na  agricultura o voto é favor, se não der para 

agricultura vota contra. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS, Representante de Partido, SD: Manifesta tanto quanto a vereadora Regina nesta Casa, 

pois foi feliz a vereadora e quer repetir as suas palavras, pois é totalmente a favor e até o doutor 

Paulo estava junto, numa Audiência em Santiago esta semana, o mesmo disse ao Rodolfo que se 

tiver um erro como presidente da câmara, foi não qualificar e pedir para os vereadores participar de 

cursos, no mínimo um ou dois cursos os vereadores têm que fazer. Acha que o vereador Rodolfo está 

certo e ele e o Jaques têm que ir como presidente da câmara ir a Brasília, tem que tentar recurso e 

está fazendo a coisa certa. Diz que os vereadores têm que ir sim se qualificar e muda muito de um 

ano para outro, pois as coisas têm que ser bem qualificadas. Parabeniza e devem ir sim. Fala sobre 

as estradas e gostaria que as estradas do município fossem iguais as estradas dos Palharini, não é se 

gaba, diz ao vereador Alacir, mas as estradas que foram feitas lá ficaram impecáveis. Também 

parabeniza o ‘Negro’ e o Gima que cederam aquela pedra que colocaram lá, e se não tivesse aquele 

cascalho na estrada não ficaria bom como ficou. Fala que tem que reconhecer as pessoas que 

ajudaram. Tomara que pudesse por aquela pedra em todo o município do Capão do Cipó, ficaria 

muito melhor do que as estradas por aí. Estes leilões o mesmo vai tomar a pé, diz ao vereador Alacir, 

e este trator indo a leilão vai ver de perto e vai falar e fiscalizar. Sobre esta patrolinha não sabe a qual 

estão vendendo até vai dar uma olhada, diz ao colega Alacir. Fala que concorda com o colega e o que 

vão gastar para arrumar trinta e poucos bueiros dá quase um quilômetro por bueiro, como alguém, 

que não irá citar o nome, lhe disse, mas que seja feita a vontade do povo. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Em viagem a Brasília.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, 

Líder de Partido, PP: Em viagem a Brasília.  VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Diz ao presidente que quer deixar claro uma coisa e que a 

comunidade também deve saber que para a oposição nunca vai estar bom e que isto é fato, e por 

mais que a oposição saiba que alguma coisa está sendo correta vai criticar. Ressalta que é a função 

da oposição, e afirma que se elogiar provavelmente irão perder a eleição, e que então tem que 

arrumar alguma coisa para falar e que isto é fato e a população deve entender isto. Fala que a 

respeito de trator ou de leilão, isto vai do entendimento de cada gestor, dá um exemplo que se tivesse 

grandes preocupações com a agricultura, afirma como é dito que tem várias pessoas com 
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preocupação, o próprio não entende por que foram votar contra arrumar o trator e que não adianta 

reclamar da agricultura e votar contra arrumar os tratores. Diz que isto depende da gestão de cada 

um. Fala se o prefeito entende que está conseguindo máquina nova e leiloar ‘caco’, tem que leiloar, 

pois ‘caco’ tem que vender, o próprio diz que depende da avaliação de cada um e depende disto, pois 

o final está sendo atingido e o pequeno produtor está sendo atendido e que está todo mundo vendo 

isto. Fala que querer tirar ‘lasca’ que o prefeito não foi a Brasília, diz que o prefeito quando realmente 

precisou o prefeito estava em Brasília e que a prova é dos recursos que vieram. Fala que ir em um 

tumulto onde vai prefeitos de todo Brasil como que vai resolver ir em uma viagem desta e diz que o 

certo é economizar este dinheiro e que este é o entendimento do prefeito, o próprio diz que mais uma 

coisa fique clara que quando se precisou estava o prefeito em Brasília. Afirma que prova isto, pois as 

coisas estão vindo e acontecendo. Fala que é sinal que as viagens deram certo, mas quando precisa. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente, em exercício, convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: CONVITE, da Emater, para café 

colonial, em comemoração aos 60 anos da entidade, às 09h00min do dia 2 de junho de 2015, na 

Secretaria de Agricultura. OF. 07/2015, da Secretaria da Fazenda, enviando Tomada de Contas do 

Legislativo Municipal, exercício de 2014. RESPOSTA, ao Pedido de Informação 008/2015. OF. GAB. 

092/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Leis 798/2015 e 799/2015. OF. 002/2015, do Partido 

Progressista, solicitando empréstimo das dependências da Câmara para convenção municipal do 

partido, dia 13 de junho do corrente, das 08h00min às 17h00min. OF. 029/2015, do Conselho Tutelar, 

convidando para palestra sobre: Drogas e suas conseqüências, direitos e deveres dos jovens e 

atribuições do Conselho Tutelar, dia 02 de junho de 2015, a partir das 8h30min, no CTG General 

Gumercindo Saraiva.  OF. GAB. 097/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 

023/2015. PROJETO DE LEI 023/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2015”. CONVITE, do Grupo 

De Bem com a Vida, para palestra sobre “Motivação e Qualidade de Vida”, dia 31 de maio de 2015, 

no Clube Aliança, com início às 10h00min, após haverá almoço e reunião-dançante. Após o senhor 

Presidente, em exercício, convida a todos para a próxima sessão, que será dia 02/06/2015, no mesmo 

horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente, em exercício, 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, em exercício, e a 

1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 26 de maio de 2015. 

 

 


