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ATA N° 22 / 2015 (Ordinária) 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho 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 20/2015, da Sessão Ordinária do dia 16/06/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 21/2015, 

da Sessão Extraordinária do dia 19/06/2015, 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. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora não fez 

uso de seu tempo regimental. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Estava observando essa semana sobre as 

retros no município, e até falou com o Miguel um dia que o Elisandro queria fazer um ‘servicinho’ lá e 

disseram que não pode, que não tem tempo. Cita que sábado trabalharam o dia inteiro em uma 

propriedade e domingo o dia inteiro em outra. Irá pedir a planilha da retro, de sábado e de domingo. 

Diz não ser contra que trabalhem, acha que têm que trabalhar para o pessoal, mas os direitos são 

para todos e faz meses que estão pedindo. Diz que ele pagou quarenta e dois mil de ITBI para a 

prefeitura, a dinheiro, e agora um ‘servicinho’ de retro, não consegue. Acha que até fica uma coisa 

sem fundamento. Diz que se estamos em economia, acha que sábado e domingo não podia. Diz que 

há poucos dias lá em cima, estourou uma manga e foi quatro a cinco baldes de óleo fora da patrola, 

trabalhou sábado e domingo. Diz que o prejuízo de mais de mil e quinhentos reais é da prefeitura. 

Acha que direitos é feito para todos igual, e se trabalha para um tem que fazer para todos, e não é 

contra que faça, tem que ajudar os produtores. Diz que a retro cruzou lá pertinho, ele foi lá estavam 

limpando o poço artesiano, bem na esquina do Ramão, e pediu que arrancasse dois toquinhos para 

fazer uma garagem para o carro, que até iria emplacar em Santiago e disse que não, que emplacasse 

aqui que vem para cá o imposto, e não fizeram por que tinham que ir para a frente, e isso na porta da 

casa dele. Acha que quando vem e reclamam acham que a coisa está errada, não, pois é um direito 

que tem de falar e o que acham que está errado tem que falar, e o direito é para todos, e fala. Sobre o 

leilão ficou bem faceiro que não saíram os tratores e o carregador. Estavam torcendo para não sair. 

Cita que a patrolinha velha, que Deus a tenha, e que o ‘cara’ faça um bom proveito e não ‘empurre’ 

para outro próximo. Sobre as estradas, diz que temos quatro patrolas funcionando e estão péssimas, 

e com essa chuvarada terminou. Urgentemente quando clarear diz que tem que colocar trabalhar, 

pois é difícil e chegou a hora que está no limite. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e 

ouvintes da 87.9. Faz mais de mês que foi feito a reunião no Carovi, para troca da diretoria da 
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associação, onde foi pedida a troca de lâmpadas da localidade e até hoje não foi feito, e diz que até o 

vice-prefeito disse na reunião que naquela semana iria mandar fazer a troca, mas a comunidade 

continua na escuridão. Mais uma vez pede que seja feita essa troca de lâmpada, perto do Mauro e em 

frente ao seu Casarotto e próximo ao colégio. Em nome da professora Cecília, diretora da escola Julio 

Biasi, dos professores, funcionários, alunos e do CPM em nome do “Ratão”, convida a todos para 

participar da festa junina, no ginásio da escola. Em nome do Valdemar Cortes, presidente do Clube 

Aliança, convida toda comunidade para dia 11 de julho, grande baile dos sócios, juntamente com a 

comunidade e grande grupo do Dilceu dos Santos, jantar-baile para juntar dinheiro para a associação, 

onde começamos o município e queremos ver bem, como os colegas sempre dizem que foi a primeira 

prefeitura, o primeiro posto de saúde, câmara de vereadores. Pede que ajudem o Clube Aliança e a 

nova diretoria que está fazendo um bom trabalho. Comenta sobre as estradas, pois tem trechos que 

está ruim de andar e temos quatro patrolas, e quando o tempo der uma clareada pede, mais uma vez, 

ao secretário que mande arrumar e fazer patrolamento. Cita que no Capão da Batalha faz cinco 

meses que foram espalhados os tubos, descendo Rincão dos Beck, depois do João Garcia, em cima 

da sarjeta e os bueiros trancados. Diz que é só mandar a retro abrir e levar umas cargas de pedra. 

Fala que perto da Granja Batalha tem mais três bueiros para ser feito, e simplesmente estão atirados 

em cima da sarjeta, sendo que é só pegar a retro e o caminhão e ir fazer o serviço, pois é dinheiro 

público que está lá atirado. Diz que anda pelo município e vê que a coisa não está ‘andando’ e o que 

falta é dar um ‘cutucãozinho’ para andar. Sobre o leilão, diz ser bom que o carregador, a patrola Volvo 

e o trator não foram vendidos, torciam que ficasse aqui. Diz que a comunidade agradece, pois os 

tratores ainda tinham uns que estavam funcionando, e o carregador também e ia fazer falta. Agradece 

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

colegas, munícipes, rádio 87.9. Comenta a respeito de uma reunião que participou em Santiago, na 

sexta-feira, a respeito da Consulta Popular. Até esteve comentando com os colegas de manhã, aqui 

na Casa, pois querem acertar as perdas do ano passado, que eram em torno de três milhões e 

novecentos mil reais, e o governo quer pagar um milhão e meio e que façam nova Consulta Popular. 

Diz que esse recurso de um milhão e meio é para dividir entre os nove municípios. Disse lá e repete 

que é muito difícil chegar mais uma vez a busca de votos e explicar para a comunidade o não 

recebimento da totalidade dos recursos. Diz que é difícil sair de casa em casa, colocar toda a 

estrutura do município, como o prefeito colocou, para buscar voto. Entende a dificuldade de cada 

município, mas é difícil e não faria Consulta Popular e receberia todo o atrasado do ano passado. 

Acha que ficaria mais bonito, e só teve o voto do professor Marcon nessa reunião, o único que foi a 

favor. Chegou a dizer que o motivo era político para decidir o futuro da Consulta Popular e não as 

perdas que deveriam receber. Acha que é muito difícil o Capão do Cipó obter o segundo lugar, 

novamente, e convencer o povo a votar. Diz isso para cada vereador que tem sua opinião, tem seus 

eleitores e o pessoal que pode se manifestar, pois é complicado. Diz ao Serginho que ficou muito feliz 

com o convite feito a todos os presidentes, para entrevista com presidentes de partidos no seu 

programa, o que diz achar que é inédito, pois nunca foi feito aqui. Deseja boa sorte a todos, no 

domingo, grande evento, e a comunidade cipoense ouve e estarão atentos as ideias e projetos de 
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cada um, o que querem para o futuro de Capão do Cipó. Sua opinião, até não sabe se será tratado 

isso, mas seria um grande consenso para Capão do Cipó, que muitos têm essa ideia, mas acha muito 

difícil, mas quem sabe um dia as mentalidades vão mudando e saia esse consenso. Diz que são 

pouco mais de dois mil eleitores e não seria difícil de chegar a um consenso e cada um governar um 

mandato, e daria uma grande economia, tanto para o município como para a política. Cita que outros 

municípios têm esse sistema, que poderá acontecer aqui para as futuras eleições o consenso tão 

desejado. Por sua pessoa já assinaria hoje o consenso para escolher o candidato que fosse do 

interesse do povo cipoense, e ficaria de boa escolha e sem gasto e fazer a eleição somente para 

vereadores. Deseja sucesso ao Serginho. Comentou na sessão passada sobre a recuperação da RS 

377, a qual espera que não tarde muito, pois está ficando impraticável. Diz que recebeu duas 

reclamações, hoje, dos moradores que precisam sair todos os dias e se continuar assim a coisa vai 

ficar feia. Diz que têm que agilizar um tapa-buraco. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

comunidade, e ouvintes da 87.9. Começa dizendo que duas coisas boas aconteceram, com diz o 

colega que antecedeu, que foi não ter saído o leilão, saiu só que foi vendido pouca máquina, foi 

vendido a patrola, um gol, umas ‘caquiria’ e uns pneus, mas serviu para duas coisas, para terminar 

com a boataria que o funcionalismo receberia o décimo se vendesse o maquinário porque não tinha 

dinheiro, o que diz ser uma inverdade e que está comprovado, pois no outro dia que era previsto saiu 

o décimo,  dia dezenove. Diz isso para verem que não tinha nada a ver, e não entrou dinheiro das 

máquinas, é para ver as inverdades que colocam para o povo. Diz estar tranquilo da volvo ter ficado 

para o município e mais tranquilo por saber que o carregador ficou e o trator, e agora dá para fazer 

duas equipes bem fortes e quando clarear o tempo meter nessas estradas quatro patrolas. Realmente 

acredita que vamos ter estrada de qualidade no Município, já temos diz ao colega Alacir, e se ver os 

outros municípios da região, não tem estradas tão boas como aqui. Diz duvidar que tenham. Também 

diz não se ver falar na tribuna de onde caiu o ônibus, e já foi feito buraco da ponte que pediram, já foi 

feito as coisas e com todas essas chuvas ainda se consegue fazer alguma coisa. Diz da grata 

satisfação me passou o Vice-Prefeito que a administração Municipal juntamente com o Departamento 

de Cultura Desporto e Turismo, estão visitando, promovendo, agendando Municípios para fazer um 

campeonato de futebol sub 18 para inaugurar aqui o campo do estádio municipal. Diz ser um 

campeonato, na ideia dos administradores, um campeonato abrangendo a região, dos quais já foram 

visitados quatro municípios, dos quais já confirmaram Santiago, Unistalda, Bossoroca e Jaguari, e 

ainda vai ser visitada Nova Esperança, Itacurubi já foi visitado, e já estão confirmados Augusto 

Pestana, Tupã, Eugênio de Castro e Jóia. Fala que pretende se reunir nesse campeonato regional 

doze a quinze equipes de futebol, uma coisa que vai ficar na história, vai ganhar Capão do Cipó. Diz 

não saber se vai ser anual ou a cada dois anos, mas vai acontecer sempre no Município o sub 18 de 

futebol 11. Diz das lâmpadas lá do Carovi, e no dia que saiu a descentralização lá ficou certo de 

colocar, foram trocadas algumas lâmpadas, só se estragou de novo. Diz, pelo que sabe, que teriam 

arrumado toda a iluminação do Carovi, deve ter estragado novamente. Diz sábado ter a finalização do 

campeonato da quadra sintética e domingo continua o futebol de salão no Ginásio municipal. Também 
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diz que quinta-feira chegou o maquinário que está perfurando mais quatro poços artesianos no 

município, mas a comunidade tem que ter consciência que perfurados estão, pelas máquinas do 

estado, e tem que buscar recurso para deixá-los funcionando. Ressalta que isso é um começo e pode 

ter certeza que a administração está buscando, e que seja concluído. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala que no assentamento Nova Esperança, mais conhecem ele 

pelo apelido, que é o Dadá e ele disse que podiam dizer seu nome aqui, que já implorou pra o 

secretário de Obras e para o vice-prefeito para botar duas cargas de pedras, pois o transporte escolar 

vai virar a volta e não tem jeito, é um caos, e tem quatro crianças que pegam o transporte. Diz que 

tem um bueiro que entupiu, e quando era secretário fez novo aquele bueiro e está entupido e o ônibus 

caiu ali, também. Fala que é logo após o Tonho de Moura, bem na curva. Diz que um ‘cara’ lhe pediu 

que falasse, pois tem coisas que quando se participa da vida pública é complicado, e em primeiro 

lugar para se tratar com o funcionário público o ‘cara’ tem que ter respeito. Diz que atropelando, 

animal vai, mas pessoa não se atropela. Diz que tem pessoas mal educadas, destratando funcionários 

e enchendo com eles. Muitas vezes o ‘cara’ tem que tomar cuidado, pois o concursado está ali, pois 

passou no concurso e os secretários são CCs e é poucos dias, hoje está e amanhã pode não estar. 

Falou com os vereadores e cobrou do presidente, pois há três meses a câmara destinou quatro mil 

reais, votado aqui, para pedreiro para arrumar a casa do mais conhecido como “Três Passos”, que 

incendiou a casa dele e o município dava o material. Fala que fizeram uma meia água e falou com a 

secretária de Assistência Social que disse ter gastado seis mil para fazer o ‘puxado’, mas depois disso 

foi dado dinheiro daqui para concluir a obra e ela disse que não sabe desse dinheiro, e não foi 

comprado e não foi concluída, está do mesmo jeito. Quer saber para onde foi esse dinheiro, pois o 

município tem que ter, mas foi destinado para fazer aquele tipo de coisa. Diz que é bom que as 

pessoas que contribuem com INSS, que compram aqui e declaram aqui, igual foi em Brasília com o 

presidente e a CNM quer fazer os cartões de crédito, a exemplo que aqui tem Sicredi, Banrisul, Caixa, 

Bradesco, tudo que é compra não fica no município, vai tudo para os bancos, exemplo Santiago que 

tem o Banrisul vai tudo para lá e nós não ficamos com nenhum centavo. Diz que eles querem que se 

tem banco aqui, gastou aqui, que tenha retorno para cá, pouco ou muito, mas que fique aqui. Dá 

exemplo da CCGL, onde mais de cento e vinte e cinco milhões de valor adicionado ao ICM do ano de 

dois mil e quatorze, que vem dinheiro para o município, e serão redistribuídos entre os municípios 

fornecedor de leite para a CCGL. Diz que aqui temos trinta e nove produtores que entregam para a 

CCGL, tem no papel todos os municípios que eles recolhem, e aqui veio quinhentos e oitenta e nove 

mil,quatrocentos e dezenove reais com oitenta e cinco centavos. Fala que a promessa, diz que é, pois 

foi prometido em campanha, e perdemos não sabe se por incapacidade de planejamento, as 

mangueiras do pessoal, pois é qualidade de leite. Cita que para ter qualidade tem que ter uma base 

bem feita e foi perdido do governo do estado, da Consulta Popular, mais de cem mangueiras 

calçadas. Cita que o ‘cara’ lhe disse que se desse trinta e nove, só esse dinheiro que vem, dá quinze 

mil, cento e treze reais com trinta centavos. Se viesse esse dinheiro, eles calçavam as mangueiras 

deles, dava e sobrava dinheiro, custava três mil e pouco e não foi feito, foi perdido. Diz que é uma 
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coisa básica que muitas vezes não trabalham em cima disso. Diz que em Cruz Alta são nove milhões, 

oitocentos e oitenta e sete mil e seiscentos e cinquenta e um reais que receberam, imagina aqui com 

trinta e nove, se todo mundo vendesse leite a essa quantia. 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. 

Escutando a fala final do Jaques da importância que tem para o Município ter uma bacia leiteira forte, 

pois são trinta e nove produtores, vem dar um adicionado de pouco mais quinhentos. Diz para quem o 

está acompanhando imaginem se tivéssemos cem, teria um milhão e meio, então a importância do 

fortalecimento para a economia do município e para garantir àquela família o mínimo necessário para 

uma vida digna, de subsistência. Essa Casa nos últimos dias tem pautado por discussão séria, 

competente, responsável e dentre essas tantas aprovaram o Plano Municipal de Educação, na sessão 

Extraordinária da manhã de segunda-feira, da Lei que vai reger o destino da Educação para os 

próximos dez anos. Cita que tiveram alguns embates, discussões, mas o objetivo é que com a 

aprovação as melhorias sejam da educação. Diz que o Ibanez fez a proposta certa, pois não adianta 

dividir, e se você pensar em dividir um milhão e meio por nove, vai dar cento e sessenta mil para cada 

um, mas entende que infelizmente, e aí conclama a comunidade, que também vai repensar que cento 

e poucos mil na situação que os municípios enfrentam, é bem significativa. Diz ser uma opinião 

embora concorde com o colega em graus, números, gêneros, como ensina para seus alunos, mas 

não dá para ‘rasgar dinheiro’ e ver se pelo menos o colega tentar e sabe que tem uma atuação forte e 

vê se pelo menos pegamos uma parte desse passivo que tem para recebermos. Parabeniza o 

Serginho pelo seu programa nas manhãs de Domingo, falta o Papa, o Papa não, falta Jesus. Acha 

que pela sua humildade, jeito simples de convidar para discussão dos presidentes de partido, todos os 

presidentes estarão lá e certamente a comunidade vai ter muito que discutir no decorrer da semana. 

Depois espera que você chame um de cada bancada, ou os nove para fazerem um debate lá ou você 

vir aqui uma manhã para conversarem assuntos de interesse de Capão do Cipó, que estarão sempre 

à disposição. Além do campeonato que falou o colega Jairo, sempre quando secretário nós que temos 

granjas fortes, após esse que é uma belíssima idéia, diz por que não fazer um campeonato inter-

granja, no intervalo entre as plantas, depois que plantar o trigo daria uma belíssima, além da disputa 

uma integração entre as comunidades e os granjeiros aqui do município. Diz ter sido provocado por 

um colega que o partido fez uma convenção, e não sabiam quem era o presidente, então diz que o 

Presidente chama Osvaldo Froner, o ex-prefeito e talvez daqui um ano e pouco volte ser Prefeito, não 

que esteja lançando o homem, mas tudo é possível, qualquer um de nós pode. Diz que o vice-

presidente é o Elisandro, secretária professora Vera e a professora Sandra, e o Leandro o tesoureiro 

junto com a dona Jacira. Diz que têm dois grandes objetivos do Partido Progressista, primeiro retomar 

o município de Capão do Cipó, aliás, o primeiro é construir a sede própria para verem o destino para 

governar Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O Senhor Presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Ficou contente com as palavras do colega Rodolfo. Gostou mesmo, e 

oxalá, pois irão trabalhar para retomar. Parabeniza e frisa que o presidente do seu partido é o senhor 
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Osvaldo Froner, e a ele e toda diretoria se dispõe para o que precisar e que façam um bom trabalho, e 

se Deus quiser terão o diretório. Solicita a Secretaria de Obras, há um tempo já havia solicitado, mas 

reforça o pedido, pois dias iguais aos de hoje, após uma chuva, acumula terra nas ruas, 

principalmente nas baixadas, e que seja retirada. Diz que o pessoal não tem condições de trabalhar 

fora, de levar o maquinário, e que faça essa limpeza, pois como já falou, em dias de tempo bom irá 

dar poeira e dias de barro, reforça o barro nas calçadas e nas lojas. Sobre o que foi falado de não ter 

serviço atrasado, diz que em outubro seu guri pagou uma licença quando nós tínhamos secretário de 

Meio Ambiente e Fiscal Ambiental. Cita que o Agustinho teve de vir buscar e trazer de volta o rapaz 

da licença, isso em outubro e em dezembro venceu, e até hoje não foi feito o serviço. Semana 

passada foi deslocado o Executivo para trabalhar na Sepé, diz que falaram que quem tivesse algum 

pedido ou alguma coisa que não fosse atendido, que fosse lá, e seu guri foi quatro vezes lá de moto e 

disseram que o operador estava lá, mas as máquinas não foram. Diz que se o operador estava lá, a 

máquina deveria estar também. O colega Jairo tenta a interromper e a mesma pede que ele fale 

no seu tempo. Ressalta que tem serviço atrasado sim, o guri está precisando do serviço, e choveu 

aquele dia, mas disseram que dentro de oito dias iriam fazer todos os serviços. Espera, pois para 

quem aguarda desde outubro, tomara que saia. Diz isso só para reforçar que tem trabalho atrasado, 

sim. Sobre a 377 diz que se empenhou com o colega Alacir, e falaram com o secretário Pedro 

Westphalen, que já deslocou um pessoal para trabalhar no trecho de Santa Tecla a Jóia, ontem 

passou ali e está parado o trabalho e não sabe se irão dar continuidade. Diz achar bom que deem 

mais uma ligada, pois está horrível o trecho. Sobre a preocupação com o pequeno produtor da bacia 

leiteira agora com esses cortes de Bolsa Família, é preocupante sim, pois o comércio também 

depende dessa renda, e o pequeno produtor está sofrendo, o comércio também. Acha que teriam que 

chegar a um acordo para reforçar a bacia leiteira, os produtores estão desistindo, vendendo suas 

vacas, a maioria está desestimulada. Cita que o comércio irá sentir o reflexo de tudo isso daqui mais 

uns dois meses, pois hoje ainda têm uma sojinha guardada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Não é de responder questionamentos aqui na câmara, pois 

acha que tem certos assuntos mais importantes a serem comentados, mas em alguns momentos se 

vê obrigado a colocar um contraponto até para esclarecer para que a comunidade veja o outro lado, 

também. Como exemplo, quando se falou em empedramento de mangueiras, diz que não eram cem 

produtores, eram quarenta, o dinheiro da Consulta Popular que se não tivesse empenhado, não iria 

vir, como não veio nada, e aí se abriu a possibilidade desse financiamento pelo FIAPER. Diz que está 

até disponível para quem queira financiar pelo FIAPER, três mil reais, pode financiar. Diz que deixou 

só de ser de Consulta Popular, e não adianta querer colocar a culpa em erros que aconteceu ou o que 

foi. Diz que essa é uma questão. Diz que a colega Marilene se empolgou ao dizer: “quando tinha 

fiscal, quando tinha secretário”, o que diz a ela que não sabe qual a relação do serviço em ter 

secretário, ou não. Diz que se ela teve a licença, é uma coisa e o serviço é outra, não tem relação 

nenhuma, e se estava com a licença na mão, passou a ser serviço de outra secretaria, sem relação 

nenhuma. Mas para governo da colega, diz que como exemplo, sem secretário e sem o outro 
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funcionário que estava ali, a colega faça a conta de quanto a prefeitura está economizando e as 

licenças estão acontecendo. A colega Marilene o interrompe, e o mesmo pede que ela fale no seu 

tempo.  Reitera que é função apontar um erro aqui e outro ali, mas é defensor das grandes políticas, 

e como exemplo cita algo que diz não lembrar se foi um bispo, que disse: “A política é o mecanismo 

de mudar uma sociedade”. Com relação a essa rede da AES Sul que está sendo feita, a qual desde 

que iniciou o município era um anseio da comunidade e se faziam reuniões e muitas vezes desistiam, 

por não ter fundamento e a AES Sul vinha e mentia. Diz que as coisas foram acontecendo e essas 

reuniões, pedidos, de certa forma deu resultado, e da força política, da boa política e não da 

politicagenzinha barata, que não leva a nada, de apontar uma coisinha aqui e outra ali e não chegar a 

lugar nenhum. Cita que só se chega a algum lugar e só se desenvolve pensando grande, e na política 

como um todo, abrindo os horizontes, fazendo com que as coisas aconteçam e o exemplo está aí, 

pois quando não se acredita mais, se estava esmorecendo, está vindo essa rede nova. Diz achar, pois 

não é profissional da área e não conhece bem, mas entende que uma rede nova vai nos dar suporte 

melhor de energia, pois energia elétrica e estradas são princípios básicos para se desenvolver uma 

região. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder 

de Governo: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA, Representante de Partido, PT: Ressalta que o vereador Miguel falou da boa política, mas 

que não é o Meneghini do PMDB que está fazendo a rede da AES Sul, e que política se faz quem vive 

no município e que tem que cobrar aqui. Diz que o mesmo falou de empedramento de mangueiras, e 

como vereador e trabalha na agricultura, afirma que não foi o mesmo que fez o plano de trabalho, e 

que o Planejamento não fez o plano de trabalho e por este motivo perderam as quarenta mangueiras. 

Fala que o Rosalino que é do estado, da EMATER, veio à prefeitura e faltou plano de trabalho para a 

Caixa Federal no projeto e que perderam todas, e que estão cobrando e que foi prometido empedrar 

as mangueiras e hoje não se consegue uma carga de pedra para o pessoal tirar leite. Diz que fica 

preocupado pelo que o vereador Jairo falou, pois estão construindo quatro poços, um no 

assentamento no seu Nelci, um no Entre Rios e os outros em outra localidade, do estado e do ano 

passado ainda. Afirma que o Tarso Genro deixou empenhado, e que não tem dinheiro para fazer a 

rede e que não vai vim. A preocupação do próprio é que foi gastado três milhões e meio da empresa 

FUNASA, e que já vieram e já levaram este dinheiro do município e ninguém tem uma gota de água 

nas torneiras ainda. Ressalta novamente que foram três milhões e meio, que primeiro foi dois milhões 

e pouco e depois mais um milhão e pouco. Afirma que receberam em dinheiro limpo e que ergueram 

as caixas, mas que ninguém tem uma gota de água ainda e que o estado não tem dinheiro e os 

municípios à mesma coisa, e que os poços vão ter, mas que a rede de água só Deus sabe quando 

vão colocar, pois tem uma estrutura para ser montada, uma caixa de água, funcionários, cano, 

licitações e que por aí vai. Diz que sem dinheiro ninguém faz nada. 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: Diz o mesmo antes que falem que ‘mordeu os dedos’ 

aqui, vai fazer um mea-culpa. Comentou com aquele rapaz que é gerente, Gederson, que o dia que 

saísse esta rede passaria a acreditar em Papai Noel, e agora quando ligarem acredita em Papai Noel, 
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mas tirando a brincadeira da história fala que foram muito felizes, e merecemos respeito, e Capão do 

Cipó foi muito desrespeitado pela AES Sul. Apesar de acreditar em Papai Noel, diz que eles não estão 

fazendo mais que obrigação deles, é um município forte, um município rico, não que os outros não 

mereçam respeito, mas podem sair nesta região e ver quantos lugares não se faltava luz tão 

constante e tão frequentemente como Capão do Cipó e Carovi, e em nosso município estão fazendo o 

que tinha que ter feito. Aproveitando o momento eles também estão trocando alguns postes na rede 

de Tupantuba, estão respeitando a comunidade de Capão do Cipó, e imaginem quanto de dinheiro 

esta gente recolhe aqui e mais de duzentos lugares que eles distribuem energia, eles tem que investir 

mesmo e tem que ser feito. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  O Senhor Presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, 

PMDB: Concorda com o presidente com que não estão fazendo mais que a obrigação, ressalta que 

estão ganhando para isto e que o retorno que levam é muito grande, e que o empenho da 

comunidade pressionando a AES Sul, afirma que a força política e a união dá resultado e é nesta 

linha que se deve seguir não só na questão da AES Sul, que é questão de energia, mas também em 

questões que seja interessante para o município. Fala que sobre a rede da FUNASA o pessoal pode 

ficar tranquilo que em seguida a água vai jorrar nestas caixas, nestas redes de água. Afirma que o 

trabalho vai ser feito e que o pessoal pode ficar tranquilo. Diz que não se preocupa muito com o 

dinheiro restante destes poços para serem perfurados, tem certeza que irá sobrar dinheiro da 

FUNASA do valor que foi orçado inicialmente, pois é um projeto antigo e depois foi refeito e foi 

aumentando uns quilômetros de rede e que ainda com certeza vai sobrar para usar, se a lei permitir, 

nos outros poços que estão sendo perfurados. Diz que de momento seria isto e deseja uma boa 

semana a todos os cipoenses. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Cumprimenta o senhor presidente 

os demais colegas vereadores a comunidade que se faz presente e os ouvintes da 87.9. Acha que foi 

o colega Ibanez que falou de uma denúncia sobre uma cerca que foi danificada na localidade do 

Rincão dos Vargas, a própria diz que falou com o seu João e que não foi nenhum maquinário da 

prefeitura que fez aquele estrago. Afirma que até ficaram de entrar em contato com aquele senhor 

para explicar que não foi maquinário da prefeitura que fez aquele estrago na cerca e que foi um 

maquinário de uma empresa particular. A pedido da Cecília convida a todos para a festa junina que se 

realizará no sábado e que todas as pessoas se façam presentes. Fala da grande reunião que houve 

no Júlio Biasi sobre entrega de notas, de todo turno da manhã e todo turno da tarde, e apesar de estar 

chovendo e frio o que vale é os pais participarem. Fala que a pedido da Assistência Social e da Ana 

as pessoas que encaminharam o projeto para ganhar a casa, quem têm os papeis dos terrenos, 

procurem o quanto antes a Secretaria de Assistência Social para encaminhar estes papeis para 

agilizar o processo. Ressalta novamente que se alguém tem os papeis do terreno levar o quanto 

antes. Agradece o Sergio pelo convite do programa, confirma presença e diz que o PMDB também vai 

estar, e que irão discutir, juntamente com os outros presidentes, o que vai ser melhor para o povo de 

Capão do Cipó e o que querem. Fala ao vereador Jaques que a respeito deste dinheiro que foi 

repassado para a prefeitura a própria vai ver e vai tomar saber, mas que o mesmo pode ter certeza 
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que o dinheiro que foi destinado, se não foi feito lá, com certeza está nos cofres da prefeitura. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 

Representante de Partido, SD: Ouvindo os colegas comentar, diz que vai ver pessoalmente a 

respeito dos projetos perdidos das mangueiras, e acha que existe um equívoco e prefere vir aqui e ver 

a realidade dos fatos do que cometer uma grande injustiça, e tem mais uma coisa que acontece com 

o secretário aqui que tem que defender, que muitos projetos vieram aqui para o Capão do Cipó 

agradeça aos projetos que saem daqui, porque tem muita gente que lhe diz que é imensa a quantia 

de projetos que vem para Capão do Cipó e vem o retorno, e sem projeto não vem dinheiro, podem ter 

certeza. Fala que o colega Miguel foi feliz da AES Sul, até contestou várias vezes aqui, mas tem que 

dar um voto de confiança ao prefeito Meneghini, que várias vezes o Meneghini foi a AES Sul para 

reclamar dessa luz. Diz mais, pois se não tiver todos os dias ‘enchendo o saco’ deles não sai luz no 

Capão do Cipó, podem ter certeza disso, e tem que dar os méritos ao Meneghini, que foi incansável 

em prol dessa rede de luz. Estava na última audiência e ele estava junto com o pessoal da AES Sul e 

reivindicando junto e ajudando os produtores do Capão do Cipó, quem paga é o povo do Capão do 

Cipó. Um pedido que faz já fez ao secretario é que encaminhe aquele conserto do asfalto, e hoje 

falaram ao mesmo e a empresa deve ter uma garantia para aquele asfalto nessa avenida principal 

que foi feito. Não quer citar os nomes, mas que conserte e a empresa tem que ter dado a garantia, e 

que ele mande consertar o asfalto, pois lhe pediram hoje os moradores próximo ao asfalto. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Fala que o 

aniversário do município é em abril e foi prometido a um morador do Rincão dos Palharini fazer uma 

fossa e puxar umas pedras, e ele puxou de carroça e acabou quebrando, arrumou um reboque com o 

Edison e acabou buscando em abril. Fala que o colega Ibanez até sabe quem é, e que olhem o valor 

que dão ao município. Quanto a AES Sul não faz mais que obrigação, depois que a metade dos 

agricultores perderem leite no Capão do Cipó por falta de luz tem mais que obrigação de vim fazer, 

porque mentiram várias vezes para o Capão do Cipó, falaram que iam fazer, prometeram e nada. Diz 

que vinham lá de Santiago e enrolavam os mesmos, passou não sabe quantos anos, trocavam de 

presidente chamavam eles, mas levantava uma nuvem lá em Santo Ângelo caíam os postes do 

Capão do Cipó, pois estão tudo podre não fazem mais que obrigação de fazer. Cita que há poucos 

dias o Néri perdeu um ‘horror’ de leite, e que a colega Marilene foi lá colocaram o leite fora, e chega 

de o produtor por leite fora, e ainda têm que pagar a luz todos os meses, é um sério problema. Sobre 

a água torce que venha porque se entrou três milhões na conta da Prefeitura e não colocaram uma 

torneira até agora, tem que fazer, é mais de que justo e o secretário acumulou tudo, agora é lâmpada, 

poço é tudo, ou troca o secretário, pois não adianta pegar tudo e não fazer nada. Agradece e devolve 

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

que já são duas ou três sessões que a colega Marilene fala aqui na tribuna do ranking dos municípios 

e das câmaras, só que foi pesquisar e diz ter ficado contente porque no ranking do Brasil, cinco mil 

quinhentos e poucos municípios ocupamos no ranking de desenvolvimento a posição cento e oito, de 

cinco mil quinhentos municípios, quatro mil deixamos para traz, isso com quinze anos de existência, é 

de deixar feliz e trabalhar cada vez mais no Capão do Cipó. Como vimos aqui na tribuna a vontade 
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que alguém tem de ver as coisas errado, este projeto da AES Sul, a luz que está chegando, acredita 

que foi uma ameaça que AES Sul teve de vereadores e daquela reunião que tivemos em São Miguel, 

que eles estavam junto, e  diz não lembrar se era o colega Ibanez que estava  junto com o prefeito 

Paulo e o Meneghini, onde tinha sim condições de tirar a AES Sul daqui e colocar outra empresa. Fala 

que nesta ameaça eles prometeram e estão cumprindo de trazer uma rede nova até Capão do Cipó, 

foi um bom trabalho desempenhado pelo executivo e vereadores, tinham sete milhões de reais, 

gastamos três milhões e meio e fizemos mais que o dobro de rede e vai sobrar muito dinheiro. 

Pergunta se ia sobrar no governo passado o que vai sobrar agora. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: CONVITE, para 27ª Fecobat, de 09 a 12 de julho de 2015, em São Vicente do Sul. OFÍCIO 

002/2015, da Associação Recreativa de Areias, agradecendo o empenho do Poder Legislativo na 

demanda da terraplanagem e do projeto e solicitando novo apoio para o início da construção da sede 

da entidade.  OFÍCIO GAB. 108/2015, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Leis de n° 800/2015, 

801/2015 e 802/2015. OFÍCIO GAB. 112/2015, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei 

028/2015. PROJETO DE LEI 028/2015, do Poder Executivo, que “Institui gratificação de serviço a ser 

paga aos titulares dos cargos de agente administrativo e tesoureiro, designados pelo Poder Executivo 

a executarem os serviços de folha de pagamento e tesouraria do Poder Legislativo e dá outras 

providências”. OFÍCIO GAB. 116/2015, do Gabinete do Prefeito, informando a impossibilidade 

momentânea do órgão de Controle Interno do Município em emitir parecer referente à Tomada de 

Contas do Poder Legislativo, referente ao exercício de 2014. OFÍCIO GAB. 113/2015, do Gabinete do 

Prefeito, retirando Projeto de Lei 027/2015. OFÍCIO GAB. 114/2015, do Gabinete do Prefeito, 

encaminhando Projeto de Lei 027/2015. PROJETO DE LEI N° 027/2015, do Poder Executivo, que 

“Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 06 (seis) professores 

para atuar na Educação Infantil e dá outras providências”. OFÍCIO GAB. 117/2015, do Gabinete do 

Prefeito, retirando Projeto de Lei 028/2015. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir 

e votar: PROJETO DE LEI N° 025/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter 

emergencial e por tempo determinado, de um Auditor de Controle Interno no âmbito do Poder 

Executivo Municipal do município de Capão do Cipó”, sendo que a vereadora Regina Weidmann pediu 

vistas do projeto, devido à preocupação com o projeto, pois foi solicitado o retorno do servidor 

concursado que está licenciado para trabalhar no governo do Estado, e está tramitando para que ele 

venha assumir sua função no município. A vereadora também pede que alguém da administração 

venha na próxima terça-feira, às 16h00min, conversar a respeito do projeto. Após o Senhor presidente 

coloca em votação o pedido de vistas, que foi aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 30/06/2015, 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, 23 de junho de 2015. 

 


