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ATA N° 23 / 2015 (Ordinária) 

Aos 30 (trinta) 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 22/2015, da Sessão Ordinária do dia 23/06/2015, 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. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Já falou duas vezes aqui, e tem um recado para a 

Secretaria de Obras, patrola a estrada do Clube Aliança até o Inhacapetunzinho, na descida do Néri, 

essa semana o Alemão quase virou o gol, pois desbarrancou e não cruza dois carros e uma carreta 

veio debaixo e é meio molhado no eucalipto e ele deu uma ‘abridinha’ e pegou e o Alemão teve que 

sair fora e ‘comeu’ ali nos capim. Diz que ficou com os pneus erguidos e quase virou, o caminhão 

‘comeu’ os barranco da estrada e se não fosse os ‘cara’ da Coimbra vir ajudar, tinha virado o gol. Se 

dois caminhões se encontrarem dá um acidente, pois no meio da rampa ninguém segura. Pede que 

alargue a estrada e tire os capim-elefante antes que dê acidente, pois está ruim o trecho da entrada 

do Clarindo até o Néri, é terrível. Pede que arrume também as estradas geral que estão ruins, com as 

chuvas. Fala sobre o encontro do sindicato, essa semana, em Santa Maria, que na realidade, nem era 

do sindicato, pois nem a presidente de Santiago não foi, inclusive era uma das mediadoras dos 

trabalhos e não foi. Diz que era mais sobre agricultura familiar, PRONAF, e que eles iam encaminhar 

os projetos para o governo para ver se conseguiam para a região. Diz que até riram, com o Jaques, 

pois um ‘cara’ do MDA fez uma crítica forte sobre os técnicos agrícolas das prefeituras. Cita que esse 

senhor colocou que hoje os técnicos agrícolas das prefeituras só fazem troca-troca de milho, horas de 

trator e encomenda de alevinos. Comentou com o Nenê depois, que estava lá, que o ‘cara estava 

medonho’. Explica que eles debatiam durante uma hora e davam dois minutos para fazer três ou 

quatro perguntas, e não tinha nem como responder. Acha que quando se faz uma palestra tem que 

dar um espaço maior para o pessoal poder debater o assunto, e ele não deu oportunidade a ninguém. 

Semana passada diz que o Jairo falou que tinham falado que não tinha dinheiro para pagar a folha. 

Diz que não é que foi falado que não tinha dinheiro, quem reclamou que tinha que leiloar o maquinário 

por estar sem dinheiro, foi o nosso prefeito. Diz que ele falou aqui para os vereadores que precisa 

fazer ‘caixa’ e tinha que vender, quando falaram que não queriam que vendessem a patrola. Diz que o 

prefeito falou para todos os vereadores que precisa de ‘cascalho’. Diz que não foi uma crítica, mas foi 

devido às dificuldades de repasses que não vem de dinheiro, e estão vendo os comentários sobre a 

Saúde e se não ‘puxar o freio de mão’, e tentar diminuir algumas coisas, será problemático daqui uns 

dias. Cita que hoje está saindo a folha de pagamento do estado e o pessoal entrou na justiça e o 
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governo tem que pagar. Cita que o secretário Feldmann falou ontem que irá faltar dinheiro para a 

Saúde, por ter que tirar para pagar a folha. Ressalta que ele disse que não tem mais o que fazer, e 

está muito difícil para poder manter os compromissos do governo do estado. Pede que imaginem, se 

para a Saúde não tem dinheiro, que dirá para Obras, e se não fizer um caixa para o estado, 

prejudicando os municípios, que sofrem. Diz que não só nós, mas todos os pequenos terão 

problemas. Acha que está na hora do nosso prefeito dar uma seguradinha no freio de mão e tinha que 

ter ido só ele a Brasília, pois já foi mais um que vai toda semana e só diz que traz projeto e projeto e 

não sai nada. Diz estar na hora do prefeito ir a Brasília resolver os problemas, e até os ‘caras’ 

disseram, em Porto Alegre, que vão a Brasília por que querem, pois hoje a informática diz tudo e só 

pegar o telefone e perguntar se saiu ou não o projeto e como está. Fala que o Tribunal de Contas, 

única coisa que está apontando é excesso de diárias, os mesmo viajando sempre eles vão ‘pegar’. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Convida para festa da 

escola Julio Biasi, que era para ter saído no sábado que passou, mas motivo estar marcando muita 

chuva e foi adiado, e em nome da Cecília, que pede desculpas por não ter saído, mas será dia três de 

julho, na sexta-feira, no ginásio poliesportivo. Em nome da Cecília, dos funcionários públicos, das 

professoras, alunos, pais e CPM, convida toda comunidade cipoense e colegas vereadores para 

participar da festa junina. Comentando sobre as estradas, que o colega Alacir disse, fala que andando 

pelo município tem visto trechos muito ruins, até dos transportes escolares passarem. Cita que no 

assentamento Nova Esperança, tem seu amigo, mais conhecido como Dadá, que precisa de uma três 

ou quatro cargas de pedra, ali no fazer a volta na entrada da casa dele, onde o transporte escolar faz 

a volta para pegar seus filhos. Ouvindo o secretário falar em rádio que as estradas estão em ótimas 

condições de andar, mas andando pelo município vê que não é como é dito, e no Carovi, passando o 

Clube Aliança até seu Ibanez Dutra, está um caos. Pede que o secretário mande fazer aquela estrada 

ali e, também, descendo o Ibanez no bueiro quem vai o Passo do Tibúrcio, na primeira canhada, está 

trancado, que faça limpeza. Diz que o dia que choveu bastante, e ontem, passou por cima e está ruim 

dos carros passarem. Comenta sobre as lâmpadas do Carovi que foi falado no programa informativo 

da prefeitura, que não havia dito nome das pessoas e que não estavam queimadas, diz que o 

secretário não sabe, pois não mora no município. Fala que o vereador que anda no dia a dia, que vai 

nas casas saber, realmente, as três lâmpadas estão queimadas quem vai ao seu Adelino Casoroto, ali 

perto da torre no Mauro e quem desce ao seu Antonio. Diz que se o secretário não sabe onde é, que 

o procure que mostra onde é, para que faça ou mande trocar as lâmpadas. Fala que o secretário só 

vem aqui, pega o nosso dinheiro e vai embora e não sabe a realidade do nosso povo aqui. Diz que é 

fácil criticar em informativo da prefeitura sendo pago com nosso dinheiro. Quando o secretário tiver 

alguma coisa para desabafar que venha até a presidência da câmara e peça dez minutos na terça-

feira e converse conosco. Diz ficar triste vendo sendo pago um informativo e no sábado chamar 

vereador disso e daquilo, sabendo que é um programa informativo da prefeitura. Diz que o secretário 

de Obras falou do bueiro do Capão da Batalha, que não estava mais lá, diz que é bom que tinham 

tirado um dia antes e foi feito o serviço. Fala que o vereador passou, viu um dia antes, mas ótimo que 
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fizeram o serviço e parabeniza a equipe de obras, pois fizeram um serviço bem feito. Diz que não 

pode deixar de comentar o que o colega disse, pois o próprio prefeito falou aqui, dias atrás, que 

estava precisando de um dinheiro por que a ‘coisa’ ia começar apertar. Fala que ele foi a Brasília e 

torce que consiga alguma liberação de verbas para o município, pois não está fácil, mas sabem que 

poderia ter ido só ele. Diz que vêem todos os meses os mesmos indo a Brasília e nosso dinheiro 

também. Comenta que no Carovi, a estrada quem vai divisa Tupantuba os transportes escolares 

também estão com dificuldade de passar e pediram que fosse feito esse serviço, pois todos os dias 

andam na estrada e, realmente, está ruim. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Ouvindo os 

colegas, diz sempre se lembrar do colega Rodolfo, pois sempre disse que falar de estrada é 

complicado, pois uma semana a estrada está impecável e na outra, o Jaques foi secretário e sabe 

disso que está falando, está terminada. Diz não ter uma ‘ponta’ do município com esses quase 

noventa milímetros de chuva que veio, em outros lugares passou de cem milímetros, que não 

terminasse. Fala que no Rincão dos Palharini, semana passada foi feita a estrada e passavam parecia 

um asfalto, e, hoje, como disse o Denilson, tem trechos que terminou, arrancou a pedra. Fala que tem 

baixadas que não sabe como vão começar arrumar. Acredita que a descida que o colega Alacir disse 

deve estar impraticável mesmo, pois o que fez ali na pedra, só imagina onde é chão e pega canhadas 

fortes, junta água e forma, praticamente, um rio. Diz que gabar estrada em uma semana, na outra 

estão criticando e falando que está péssima. Sabem da situação do município quando é estrada de 

chão e o que tem que ser feito. Diz que também se precisa chuva e tem que se dividir os problemas. 

Ouvindo a entrevista, ideia do Serginho, que está presente. Diz ser ótima ideia, mas fala bem a 

verdade a ele, pois espera até mais dos presidentes, de ideias, pois discutiram mais a situação 

econômica do país e do estado, do que nosso município. Diz ser opinião sua, e não que o Serginho 

não tenha feito uma ‘baita’ entrevista. Acha que cada um ali tem que se expressar da forma que deve, 

mas acha que deixamos de discutir o interesse de Capão do Cipó, acima de tudo, que é o que 

gostaria de ver. Até disse para uns que estavam ali, que gostaria de ter ouvido mais a discussão 

sobre Capão do Cipó, pois ano que vem é ano eleitoral e aí vão haver vários planos de governo, 

várias promessas e tem que começar a dizer desde hoje o que queremos para Capão do Cipó. Fala 

que é um município totalmente agrícola, e queremos ver muita coisa, pois merece cada vez mais e 

melhor. Espera que tenha outras entrevistas, essa é a primeira e que, realmente, vejam o que 

interessa para o município. Diz a todos que estiveram ali e trouxeram sua mensagem de mudança e o 

que esperam da atual situação econômica do país, como os colegas falaram, que é difícil. Analisando 

e vendo o jornal e prefeitos da região, a situação em curto prazo não tem uma grande melhora. Acha 

que cada um tem que se assegurar, prefeitura, como o colega falou, acha que tem que ‘enxugar’, para 

manter os serviços essenciais em dia. Já disse na Casa a respeito da Saúde, pois acha que tudo 

podemos ir ‘empurrando’, mas a Saúde tem que se deixar uma reserva para a hora que mai precisa 

nós não faltar, pois aí é um caos instalado no país, estado e município. Espera que tenhamos ajuda 

para que façam um fim de administração, estamos quase no fim do governo, para Capão do Cipó e as 

famílias que mais precisam, não perecer na hora que precisarem. Agradece e devolve a palavra à 
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Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz começar homenageando o caminhoneiro, hoje é o dia do 

caminhoneiro, trinta de junho, muita gente pode até fazer uma ideia errada do que seja uma profissão 

de caminhoneiro, a qual diz não ser apenas pegar um caminhão e sair pelas ruas da cidade 

segurando apenas um volante, cada caminhão, cada carga, requer uma unidade específica, um jeito, 

uma maneira decisiva que influi nesse resultado. Cita que trafegam pelas estradas do Brasil cerca de 

dois milhões dessas cargas movimentadas no Brasil, é um profissional que passa muito tempo longe 

de casa, da família, dos amigos, viajando, às vezes semanas sem parar, conhecem as estradas 

melhor que ninguém. Deseja a todos felicidades e que Deus esteja com eles em todas as andanças 

por esse Brasil a fora, um grande abraço a todos. Parabeniza pelo encerramento do campeonato da 

quadra sintética do Município, campeonato de veteranos no sábado passado. Parabeniza as equipes 

campeãs: Portal Ferragem, Milan, Independente e Agrofel, e que continuem mostrando esse espírito 

esportivo que sempre tiveram, disputando as modalidades do município. Falou da entrevista, no 

domingo, com os seis presidentes de partido criados no município. Diz que o mentor desse programa 

e dessas entrevistas foi o Serginho, e olhando e analisando a fala dos presidentes, diz estar fácil sair 

o consenso e que isso aconteça no município de Capão do Cipó, um grande consenso para as futuras 

administrações. Fala que fazer para uma só não adianta, tem que ser para vida toda. Parabeniza o 

Serginho e mais reuniões virão, mais entrevistas e vamos ver o que vai dar, ou se entreveram ou não 

sai eleição. Fala da Conferência Municipal da Saúde ali no CTG, momento ideal para todos, 

principalmente vereadores participar, reivindicar, criticar olho a olho junto com o corpo técnico da 

Saúde, secretária, e ali era o momento de programar, visualizar o futuro da Saúde do Município do 

Capão do Cipó. Bem que se sabe que temos a melhor Saúde, não vamos dizer do estado, porque o 

mesmo diz conhecer poucos os outros municípios, diz pelo que conhece na redondeza é a melhor 

Saúde da região. Parabeniza a secretária, profissionais, funcionários da Saúde do município de 

Capão do Cipó. Diz ao colega Diego não ter sido um dia anterior que foi tirado aqueles bueiros, já 

fazia quinze dias que tinha sido tirado, e na sessão passada o colega disse ter passado lá e visto os 

bueiros. Fala que o colega faltou com a verdade, falou uma mentira para o povo aí fora, distorcendo 

as conversas, e que não pode para o vereador, eleito pelo povo, vir aqui e falar uma tamanha besteira 

dessas. 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 ligaram para o 

próprio reclamando que é lixo para tudo que é lado. Ressalta que quem desce para o Entre Rios, 

próximo ao Inhacapetum é terrível. Fala que do Neri para baixo é um caos, pois estão enchendo todas 

as barrocas de lixo. Ressalta que é uma vergonha total, e diz que o ‘cara’ que coloca lixo nas estradas 

não tem vergonha na cara. Afirma que no assentamento também é um caos, pois todo dia estão 

colocando lixo nas estradas. Fala que antigamente quando iam para Santiago e voltavam, o cartão 

postal do município era lixo. Diz que é para se respeitar um pouco. Fala que pediram da localidade do 

Entre Rios, que quase na divisa de São Miguel tem umas cabeças de pedra próxima ao seu Celso 

Viana que não tem o que fazer. Ressalta que pediram para o próprio que era para falar com o 

secretário, pois pedra-cupim os mesmos conseguem, e que é só colocar duas cargas de pedra-cupim 
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que resolve o problema. Diz que era igual tinha no Rincão dos Palharini em uma subida e que só 

foram colocadas as pedras e terminou o problema. Diz que não tem como arrancar e nem patrolar e 

que é só cobrir. Afirma que é uma coisa fácil de fazer, e que não tem desculpas, pois tem cinco 

caminhões rodando. Fala que não pagaram nenhuma parcela ainda dos caminhões e que então tem 

que ser usado para o povo. Fala que a primeira ponte do assentamento vai cair, pois esta última 

chuva que deu limpou todo o ‘pé’ da ponte embaixo. Torce para que arrumassem já, pois se soltar vai 

cair abaixo na sanga, e que as pranchas em cima estão todas podres. Fala que uma plantadeira 

passou ontem e quebrou mais uns pedaços, foi uma plantadeira grande e que deu de um lado ao 

outro e que a ponte não é tão estreita assim. Fala que só podem estar de brincadeira e que o 

Meneghini disse que iria mandar parar de lavarem os ônibus com metacil dentro da prefeitura. 

Ressalta que é todo dia e que é carro e é tudo e isto quando não lavam no galpão da feira. Afirma que 

tem uns açudes ali para baixo e que vai matar todos os peixes, e não vai matar hoje, mas que a hora 

que começar a chover vão ver. Diz que não sabe o que estão pensando. Fala do programa do 

Serginho e diz que foi um caos o programa do mesmo, e que na verdade a vereadora Regina foi para 

falar do próprio sobre a presidência da câmara. Fala que quem deu o ‘tiro no pé’ não foi o próprio, 

afirma que o primeiro ‘cara’ que não votou no seu partido foi o seu Meneghini em dois mil e cinco. 

Ressalta que nem no seu Luiz que foi presidente, e que falou para o Meneghini que se o mesmo 

tivesse cumprido com a palavra a vereadora Regina teria sido presidente e o próprio estaria 

defendendo a administração, independente de qualquer coisa. Ressalta que aí o Meneghini resolveu 

de mandar no partido do PT, o próprio ressalta que não ‘come na mão’ de ninguém. Diz que não 

entrou com os votos do prefeito e que também não entrou só com os votos do PT também, afirma que 

teve gente do PP, do PDT do PMDB que votaram no próprio, também como os do PT votaram em 

outros também. Fala que consenso no Cipó que um louco está dizendo aqui, pois é só se morrer 

todos estes que estão na política aqui e vir outra geração, e que podem ter certeza disto. Ressalta 

que teve uns presidentes de partido que foram lá e que só falaram que não sabiam e não viram e que 

deveriam consultar o partido, mas que se for alguma demanda de alguma coisa com certeza algum 

resultado deveria ter tirado. Fala que na verdade era para ter ido falar do município e que não falaram 

do município e que foi falado do governo federal e governo do estado, e falado do próprio por que não 

votou na Regina para presidente. Diz que todos os partidos que provem o contrário se não tem 

problema com os companheiros que provem e digam para o próprio. Ressalta que se falar do partido 

do próprio o outro que falou às vezes está pior, e que é bem assim que esta e que a verdade é só 

uma. Fala que na política não tem que se cuidar do contrário e sim do próprio companheiro que às 

vezes está querendo te dar uma rasteira para te tirar de lá. Fala que não se preocupa com consenso. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador 

não fez uso de seu tempo regimental. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Solicita a Secretaria de Obras, ontem andou no 

Inhacapetum e Rincão dos Vargas e falta bastante pedra, tem bastante buracos. Foi ontem de manhã, 

choveu e com certeza piorou a situação, e a hora que o tempo permitir que seja feita. Diz que próximo 

aos minhocão, estava ontem de manhã, como falou, e não tinha chovido, bastante pedra e acha que 
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ali precisa fazer um desaguador. Diz não entender muito disso, mas é pedra e desaguador que falta. 

Cita que próximo ao seu José Vargas tem dois buracos grandes, os quais observou, mas toda a 

estrada precisa de reparos. Ouviu agora a pouco a gravação do programa informativo do sábado e 

não pode deixar de comentar, pois tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade, por que a 

verdade dói. Diz que a crítica construtiva deve ser ouvida e aceita, e tem pessoas que acham que só 

ela sabe e da maneira que faz acha que é o correto. Como falou antes, diz ter serviço sim, está ali 

com a prova que não foi feito em outubro e venceu a licença em dezembro e tem mais casos que 

sabe de serviço atrasado, sim. Como o colega Jaques frisou tem os caminhões e patrola, que vão 

trabalhar. Diz que o secretário João lhe cobrou que apresentasse projetos para ele executar, acha até 

engraçado, pois ele não consegue fazer nem limpeza de rua que pedem, de a pá e não custa nada. 

Acha meio difícil ele conseguir atender outras. Perguntaria a ele quando foi vereador, por quatro anos 

aqui na Casa, o que ele trouxe de emendas para o nosso município. Diz que nada, e o partido dele, e 

com certeza o mesmo deve estar ouvindo, até hoje não trouxe nada, nenhuma emenda ainda foi 

liberada e se tem alguma está engavetada, mas liberada não foi nenhuma. Orgulha-se em ser do PP, 

pois foi o partido que mais trouxe e que mais investe no município, pena que estão vendendo os 

maquinários. Quanto aos quarenta e cinco reais que passou por essa Casa sim, os vereadores 

aprovaram, para cobrar para colocar as pedras em fossa, diz que o projeto veio do Executivo e foi 

combinado aqui que das pessoas menos favorecidas não é para cobrar. Acha que aprovaram, mas foi 

com essa intuição, e os vereadores podem falar depois, o Alacir ou outro que queira, mas cobraram o 

outro lado do projeto que era de não cobrar dos menos favorecidos. Diz para quem está do outro lado 

ouvindo e não tem condições de pagar, acha que não deve pagar, e que cobrem daquelas pessoas 

que tem mais condições. Diz que o colega Jairo falou que se não houver consenso não haverá 

eleição, acha que a gente ainda vive, graças a Deus, com tudo que está acontecendo no país, o 

nosso Brasil ainda é democrático e vivemos na democracia e haverá sim, com certeza, se não houver 

consenso. Também acha impossível hoje, e haverá eleição sim. Agradece e devolve a palavra à 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz ser obrigado a falar um assunto dito na Tribuna quando 

se referiram à função do técnico agrícola dentro do município. Até se obriga falar, pois 

coincidentemente é vereador e, também, técnico agrícola do município de Capão do Cipó. Diz que 

veio transmitido por um colega as palavras do cidadão do MDA, onde diz que é mais fácil para o 

incompetente, sempre jogar a culpa em alguém, isso é básico em qualquer lugar. Cita que quando o 

sujeito não tem capacidade ou ideias, ele joga a culpa nos outros como se os outros fossem os 

culpados, pensando que um técnico agrícola vai resolver todos os problemas de uma pequena 

propriedade. É obrigado a dizer e seu dia a dia prova isso, pois toda vez que foi chamado dento de 

uma propriedade, nunca se negou a ir, isso é fato. Também tem a dizer que dentro de uma secretaria 

tem uma hierarquia onde tem um secretário que é chefe da pasta e tem o técnico que é um dos 

subordinados, e nesse sentido até elogia o secretário que está hoje, senhor Afonso da Silva, que o 

solicita algum projeto, vem com ideias pensando no município. Diz que procura fazer tudo que é 

solicitado e hoje, sim, diz que temos ideias e propostas dentro da Secretaria de Agricultura. Repete 
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que é muito fácil, e o cidadão foi infeliz, o incompetente jogar a culpa nos outros, desde que o mundo 

é mundo funciona dessa forma. Ressalta que muitas vezes por falta de uma política agrícola, ou por 

alguma coisa que o dinheiro não chega ao município, é fácil dizer que ninguém está fazendo nada. 

Diz que todos sabem que para fazer alguma coisa dentro da propriedade tem que se ter dinheiro, ou 

se for política pública do governo estadual ou federal, ou de banco, ou então e muito fácil dizer que 

não fez nada. Cita que o cidadão foi infeliz e desconhece a realidade dentro do município. Não vai 

ficar aqui dizendo mais o que faz ou não, e o que o cargo de técnico agrícola faz dentro da secretaria, 

pois acha que a resposta foi nas urnas, coincidentemente foi o segundo mais votado dentro do 

município, com doze anos de Capão do Cipó. Entende que parte do objetivo foi atingido e não lhe 

preocupa opinião de quem desconhece a realidade, ou quer dar outra conotação. Repete que esse 

cidadão do MDA foi muito infeliz e não lhe importa a opinião de um sujeito desse tipo. Parabeniza o 

Serginho pelo programa e acha que toda discussão que é feita em prol do município, é válida, e se vai 

dar certo ou não só o tempo irá dizer, mas teve a idea de lançar para ser discutida. Fala que dentro de 

tudo isso diz que ninguém pode ter ‘fome de poder’, o poder é uma consequência de trabalho de um 

dia a dia dentro de uma comunidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora usou um minuto e dez segundos de 

seu tempo de liderança, juntamente com os cinco minutos regimentais. Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Semana passada foi feito o convite para o jantar-

baile no Clube Aliança e a pedido de sua patronagem diz que, se Deus quiser, se farão presentes. 

Acha que as entidades do município, quando tem algum evento, as pessoas tem mais é que se dar as 

mãos e visitarem umas as outras para fortalecer cada vez mais as entidades. Parabeniza a secretária 

de Saúde, Carine, pela excelente Conferência Municipal de Saúde, hoje o dia todo. Participou pela 

parte da manhã, estava muito bem organizado, os temas foram de encontro com a realidade do 

município. Cita que a Laura, uma das palestrantes, falou bem sobre os gastos com a Saúde, o que o 

estado nos manda, o que União nos manda e o que o município gasta com Saúde. Explica que 

estamos com vinte e quatro por cento da nossa arrecadação sendo aplicada em Saúde e muita coisa 

tem que fazer, trabalhando mais a prevenção da saúde. A pedido da diretora Cecília convida para dia 

três de julho a festa junina da escola Julio Biasi, toda comunidade está convidada a reunir a família, 

se divertir, terá pipoca, quentão, pastel, cachorro-quente, brincadeiras. Diz que será a partir das cinco 

horas da tarde. Sobre esse assunto do técnico agrícola, diz ao colega Alacir que esse senhor foi 

completamente infeliz na colocação dele, pois o funcionário, depende muito dele, e sabe que o colega 

Miguel não faz só o que está na função dele, faz muito mais, assim como muitos funcionários, que 

trabalham muito mais. Tem certeza do trabalho do colega e como falou, foi reconhecido, e na 

administração anterior o trabalho do colega era muito comentado. Diz ao colega Jaques que o mesmo 

não é tão importante para sua pessoa, que vá a uma rádio falar dele. Diz que não, e que o colega 

Serginho pediu sua opinião sobre o que achava e disse que, realmente foi sincera, pois o colega a 

traiu, sendo que o mesmo não tinha compromisso com seu Alcides Meneghini sobre a presidência da 

câmara, o compromisso dele era com a vereadora Regina. Diz que com seu Alcides era a coligação e 

por uma decisão do colega Jaques colocou toda a coligação em jogo. Ressalta que o compromisso do 
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colega era votar em sua pessoa e não com seu Alcides. Diz que a conduta deveria ser a mesma que 

está mantendo agora, mas poderia ter honrado a palavra de homem e ter votado em sua pessoa. 

Esteve hoje na prefeitura para falar com o Erico, uma pena, tentou ligar para seu Alcides, mas não 

conseguiu, a respeito de dois projetos que vai fazer mais de um ano que sugeriu aqui na casa. Cita 

que as pessoas lhe ligaram hoje pela manhã a cobrando sobre o projeto SOS Vida, que a mais de um 

ano sugeriu para fazer o convênio através da Saúde. Foi a Santo Ângelo, visitou a clínica, é de 

fundamento, tem valor e o nosso município infelizmente precisa desse tipo de atendimento. Cita que 

na época foi achado que não, que não tem esse tipo de problema aqui, mas infelizmente enfrentamos 

problemas de drogas, de dependência alcoólica e é de fundamental importância que se faça esse 

convênio. Colocou que a única coisa que vão gastar, fazendo esse convênio, é a tinta da caneta para 

assinar, pois ele só se paga se usa ele, são mil e duzentos por mês, mas a pessoa fica internada, tem 

inúmeras atividades, até aula de canto, violão, psicólogo, médico, exames, e se internar uma pessoa 

lá e pagar aquele mês, as outras vai conseguindo via SUS. Diz que alguma participação financeira 

tem que ter com ela e o compromisso são esses mil e duzentos por mês, enquanto a pessoa está lá e 

depois pode conseguir no SUS. Diz que o interessante é que esse convênio se não usar não paga, só 

paga se a pessoa interna. Como exemplo diz que hoje foi falado na conferência da saúde que é pago 

vinte e seis mil reais por mês para o Hospital de Santiago, para atendimento de urgência e 

emergência. Diz que é uma coisa que o SUS de Santiago deveria cobrar, mas não e a prefeitura se 

obriga passar, atenda ou não ninguém por mês. Diz isso para verem o sacrifício que Capão do Cipó 

faz para manter esse tipo de atendimento em Santiago, e muitas vezes as pessoas chegam lá e, 

infelizmente, não são bem atendidas. Fala que não depende de funcionários lá, fala de pessoas que 

foram e voltaram se queixando, mas a prefeitura está fazendo sua parte, que é religiosamente pagar 

esse dinheiro. Falou com o Erico sobre o projeto da AR Missões que o único compromisso nosso é a 

cedência do terreno para a construção de um depósito de embalagens agrotóxicas. Fala que a 

construção do prédio, o funcionalismo, o carregamento dessas embalagens é tudo com eles, não 

colocamos a mão em nada. Se não se engana é tudo via FEPAM e já está protocolado lá pela AR 

Missões, só está faltando vir o projeto para essa Casa e os vereadores aprovarem. 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 JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de 

Partido, PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: O vereador não fez uso de seu tempo 

regimental. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: 

A vereadora fica com cinquenta segundos, pois usou um minuto e dez segundos no seu tempo 

regimental de cinco minutos. Dá os parabéns ao Serginho pelo excelente programa e sabe que esta 

coligação ou consenso para as eleições que vêm, realmente é uma coisa muito difícil, mas não é 

impossível. Diz que como cidadã, vereadora e como presidente de partido que o município merece de 

cada partido em pensar no Capão do Cipó por uma eleição em um consenso geral e que assim o 

município cresceria muito mais e que a esperança é a última que morre. Deixa um abraço para o 

município de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA 
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DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Fala sobre a saúde e comenta que sua 

cunhada foi operada em Ijuí e não tinha nem ar-condicionado em quarto nenhum, nem o Instituto do 

Coração onde ela foi operada, e em Santiago vai lá tem tudo tem ar-condicionado em todos os 

quartos, e o tratamento do hospital de Ijuí, centro maior, não se compara com Santiago. Cita que 

Santiago é dez vezes melhor o tratamento dentro do hospital, é uma maravilha, lá tem clínica maior e 

tudo só que a estrutura física é melhor em Santiago do que Ijuí, e até Cruz Alta é melhor, o colega 

Jaques foi atendido lá, mas teve caso que o pessoal foi mal atendido. Cita que se pagamos vinte e 

seis mil para Santiago imagina se tivesse que manter um hospital aqui no Capão do Cipó iria gastar 

duzentos mil por mês, ainda é viável de ser atendido em Santiago e até estão prestando um favor na 

realidade tem que depender ou de Santiago ou Santa Maria. Fala que houve uma época que queriam 

largar os mesmos e ir para Uruguaiana, até alguns foram fazer um exame, mas fica trezentos 

quilômetros de Santiago. Ressalta que os números não fecham, os da Saúde, vinte e quatro por cento 

na Saúde e vinte e oito por cento na Educação, onde está o resto, é só fazer as contas. Agradece e 

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

PDT: Faz um comunicado que na localidade do Carovi vai ser realizado o campeonato de futsal, só 

depende de arrumar as luzes lá do ginásio municipal, e nas próximas rodadas certamente sairá uma 

rodada do campeonato. Parabeniza todos os inscritos para concorrer ao Conselho Tutelar, parece que 

tem dezesseis inscrições, encerra hoje e que os melhores vençam. Tem certeza que todos têm 

condições de ser conselheiro tutelar no nosso Município. Da boataria diz não ter falado momento 

algum que vereador falou que não ia sair o décimo se não vendesse os maquinários. Diz ter falado de 

boataria na rua, inclusive falaram para o mesmo e que não quer que venham aqui distorcer coisa, é só 

pegar as gravações da câmara e ver o que falou. Sobre que não haverá eleições diz não ter falado 

isso, fala se houver consenso não tem eleição, e isso é óbvio, e se não tiver consenso vai ter eleição. 

Fala que é apaixonado por eleição e tomara que saia eleição. Diz ao colega Diego como que não 

fomos convidados para a Conferência Municipal da Saúde, todos foram convidados através de um 

convite aqui feito a todos os vereadores, mas o colega falou para a nossa secretária que os 

vereadores não foram convidados. Diz ser brincadeira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que não vai 

questionar a vereadora Regina se é tão bem ou não é, mas que o partido é o mesmo, pois a mesma é 

do PMDB e o Meneghini também é, é uma faca de dois gumes, e que se jogar uma faca o lado que 

pegar corta. Fala que escutou no programa do Serginho que o Borges de Lara entrevistou o Geraldo 

dos Santos, que está na prefeitura e disse que é do PT, mas que também falaram sobre o Bolsa 

Família. Fala que hoje foi ver o Bolsa Família de Capão do Cipó e que tinham quatrocentas e oito que 

ganhavam Bolsa Família e que hoje só tem duzentos e doze. Ressalta que era uma média de três 

pessoas por família, diz que tinha gente que tinha hilux e ganhavam Bolsa Família, e que podem ver o 

nome das pessoas que estavam cadastradas, omitiam informações, e que vinham e falavam da Dilma 

e que a Dilma não prestava e que não votavam, e ganham um monte de coisas e que mesmo assim 

ganham um monte de coisas. Fala que o Geraldo foi infeliz em uma coisa que disse, pois falou que o 
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assentamento que ganhou terra não tinha o direito de ganhar Bolsa Família e nem ganhar casaco de 

Assistência Social. Diz que não é o Geraldo que deveria dizer isto, e que o mesmo foi presidente de 

uma cooperativa e que pegaram com formol dentro, e que eram muitas pessoas que vendiam leite no 

assentamento não vendem mais leite hoje e foi cortado o Bolsa Família, e que teve uma denúncia e 

se pergunta se ele foi uns do que denunciaram. Ressalta que veio na rádio falar isto que falou, já foi 

falar besteira. Fala que se uma pessoa ganhar um casaco tem a parte da Assistência Social que diz 

se tem direito ou não tem direito, e que não o “Jaques da vida” ir só pra falar besteira. Fala que muitas 

pessoas pararam de vender leite por que eles colocaram soda e formol no leite, e é por isto que está 

nessa coisa hoje. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO GAB. 118/2015, do Gabinete 

do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei n° 029/2015. PROJETO DE LEI N° 029/2015, do Poder 

Executivo, que “Regula o acesso a informação no âmbito do Município de Capão do Cipó (RS)”. 

OFÍCIO GAB. 122/2015, do Gabinete do Prefeito, retirando Projeto de Lei 025/2015. OFÍCIO 

S/N°/2015, do APICIPÓ, convidando para reunião com professor Augusto José Pinto Porto, da URI, 

para tratar assunto referente a criação e abelhas, dia 14 de julho de 2015, às 17h00min, na Câmara 

de Vereadores. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA N° 007/2015, do Poder Legislativo, que 

“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá 

outras providências”. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 

07/07/2015, 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, 30 de junho de 2015. 

 


