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ATA N° 25 / 2015 (Ordinária) 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho 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 24/2015, da Sessão Ordinária do dia 07/07/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): O vereador não fez 

uso de seu tempo regimental.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Dá às boas vindas ao soldado Alisson Fogaça 

que retornou para sua terra natal e está no destacamento do município do Capão do Cipó, prestando 

seu serviço, se sabe que um trabalho em conjunto, e se sabe que o mesmo retorna à sua terra natal 

junto com seus familiares. Deseja bom trabalho para ele junto com sua equipe. Dá os parabéns, a 

pedido da secretária Ana Maria, qual não pode se fazer presente por motivos particulares na 

conferência da Assistência Social, a 7ª conferência, a qual pede para o mesmo fazer um 

agradecimento às pessoas que ajudaram de uma forma ou de outra com donativos, às empresas, aos 

grupos, dos quais se colocaram a disposição,às senhoras que fizeram as tortas, ao pessoal do CRAS, 

aos motoristas da Assistência e todo grupo de funcionários que pertencem a Secretaria da Assistência 

Social inclusive, ao CRAS e ao público em geral que esteve lá, em um dia tão ruim de sair de casa, 

garoando, e o pessoal estava ali presente na conferência da Assistência Social que traçou, delimitou 

os planos seguidos que é para dez anos, que a lei agora está pedindo, assim como aconteceu na 

Saúde a semana passada. Diz que hoje lá as pessoas tiveram a oportunidade então de clarear algum 

problema dentro do município e traçar um desenvolvimento melhor para suas famílias. A pedido da 

secretária da Saúde diz que dia trinta e um de julho não haverá atendimento no Posto de Saúde na 

parte da tarde, somente na parte da manhã, pois ela tem uma reunião de trabalho com a equipe, dos 

quais faz parte do bom andamento da Saúde do município de Capão do Cipó. Fala ao povo que está 

ouvindo que dia trinta e um atendimento no Posto Saúde somente na parte da manhã, e aqueles que 

não se inscreveram nas próteses dentárias o Município está disponibilizando e pede que vão se 

inscrever, pois existe bastante vagas e alguém que tem dificuldade pode se inscrever lá com a 

Taciana ou com a própria secretária da Saúde. Dia quatro de setembro convida desde agora para um 

congresso técnico sobre o campeonato municipal sub dezoito que será realizado no CTG General 

Gumercindo Saraiva, de onde estarão presentes os dez municípios da região que farão parte desse 

campeonato sub dezoito, também representantes de futebol do internacional e do grêmio que estarão 

participando, e certamente estarão apoiando nosso campeonato e a partir daqui vocês verão algum 

de nossos filhos, de nossos amigos orgulhando cada vez mais e disputando esses campeonatos 
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internacionais e estaduais com uma equipe grande. Diz ser o começo para os jovens que gostam do 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza os 

produtores de mel do Capão do Cipó, pela reunião que foi feita, e diz que se nossos pequenos 

produtores não tomar um rumo diferente, o nosso município, podem ter certeza, daqui uns quatro ou 

cinco anos vai ‘apertar mais o sapato’, se não fizer diversificação da pequena propriedade o ‘cara’ não 

sobrevive mais. Cita que hoje é só soja e o pequeno produtor não tem condição de plantar soja, pois o 

que sobra para ele é muito pouco e o que planta mais é o que ganha na quantidade e mesmo assim 

sofre muito. Ressalta que o leite é um caos aqui e algum incentivo o poder público, como os 

vereadores pedem, tem que ajudar para começar, pois cada dia será pior. Jamais na vida Capão do 

Cipó terá jovens morando aqui, cita, pois sem emprego, e eles estudam e querem ganhar o dinheiro 

dele. Diz que será uma cidade de velhos, logo, logo, pois os jovens que estão se formando não tem 

nenhum aqui, todos estão saindo procurar oportunidade fora. Cita que hoje tiveram reunião com a 

secretária de Educação sobre o colégio e os professores e do caos que está lá dando aula, e que a 

diretora disse que essa semana não vai mais dar aula para os prezinhos, por não ter condições. Diz 

que colocaram em uma sala sem luz e que os pais estão mandando por que não sabem como está 

funcionando. Fala que o Frata era o maior sem-vergonha que tinha aqui no Capão do Cipó, e ficou 

dois anos enrolando e não terminou as salas do colégio, dois anos e sete meses e dando prazo. Diz 

que não tem que dar prazo, tem que cortar e quer ver se esses ‘cara’ participam de licitação, daí não 

vem fazer sacanagem para os municípios. Diz ser simples, corta e tranca, pois esse sem-vergonha, o 

qual diz ter chamado de ladrão uma vez, em dois mil e doze, pois o pessoal trabalhou no campo de 

futebol, a maior seca que deu aqui, e teve seis pessoas que trabalharam três meses e ele não pagou 

até hoje os ‘cara’, para fazer a escavação. Diz que entraram na justiça e não receberam. Diz que o 

chamou de ladrão na tribuna e ele lhe ligou perguntando se tinha prova, a qual diz ter e que se ele se 

bobeie irão botá-lo na cadeia, isso disse a ele. Cita que ninguém trabalha de graça, se trabalham é 

por que precisam, e ainda não receber. Pede que criem vergonha. Terça passada diz ter falado que o 

município havia contratado mais gente na Saúde, na crise que está. Diz não ser contra contratar 

ninguém, e até não sabe quem falou que essa pessoa ajudou a ganhar a eleição, mas sua 

preocupação é que dias atrás fecharam a Secretaria do Meio Ambiente para conter gastos. Fala que 

pelo que deu para entender o Marcelo não ajudou em nada na campanha, pois ferraram o Marcelo, 

que todo mundo sabe que era um ‘cara’ competente na Secretaria de Meio Ambiente, e da 

honestidade e competência dele, mas por A, B ou C, simplesmente mandaram embora. Fala que ele 

tem direito de vir aqui falar dez minutos a cada seis meses, e por isso às vezes a pessoa não fala, 

mas os vereadores têm direito de falar todas as terças-feiras e de quem quiser, sendo público. 

Ressalta que não irá vir falar do Maurinho, que está presente, pois não é público, e pode processar e 

fazer outra besteira, mas o ‘cara’ que é público os vereadores têm direito, pois vereador é a voz do 

povo, como sempre diz. Diz que vereador não está aqui para defender A, B ou C, e sim o povo que foi 

quem os colocou aqui. Cita que tem uns que ajudam demais e outros não ajudam, o que diz não 

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

são tantos pedidos que acha que eles tem que sair olhar primeiro, mas na estrada do seu Evaldir 

Borges, na 14 de Julho, seu Dorneles, pede pedras. Pede pedras na estrada do senhor Natalino, pois 

o transporte escolar não está entrando mais por não ter condições. Sobre a estrada do senhor Dadá, 

que os colegas já pediram várias vezes, precisa pedras, com urgência. Próximo ao senhor Antonio de 

Moura, no Santa Rita, pede pedras e na estrada do Entre Rios, em cima da ponte, pede limpeza, que 

não é das últimas chuvas, pois faz tempo que o pessoal fala que tem ali grande quantidade de terra 

acumulada em cima da ponte, como é baixa as laterais, se torna perigoso. Sobre a estrada do seu 

Orcílio, no Santa Rita, também está péssima. Solicita ao departamento de trânsito placa indicativa do 

Santa Rita para o Nova Esperança, que seja colocada ou se tinha, que ergam. Convida para risoto 

beneficente ao Tiago, será domingo e não no sábado como haviam falado, e o pessoal da Associação 

do bairro Santo Antonio, senhor Nelson e equipe que convidam, e pedem que levem pratos e talhares, 

domingo dia dezenove. Parabeniza seu Valdemar e sua diretoria do Clube Aliança pelo excelente 

jantar-baile no último sábado. O que quer falar mesmo é sobre o que leu no Expresso, pois acha que 

é uma preocupação, não sabe se do Denílson, ou de alguém que levou a ele, “criticando” os 

vereadores do PP. Diz que estão se queixando que não estão vindo mais emendas parlamentares do 

deputado Luis Carlos Heinze, e acham que os vereadores ou alguém esteja impedindo. Acha que os 

vereadores sempre foram atendidos e até acha que o Executivo sempre é o primeiro gabinete que 

batem quando vão a Brasília, ainda é do deputado Luis Carlos, pois é dos que manda mais verba. 

Falou terça passada que é uma pena que estão vendendo as emendas que foram compradas e 

aparece pouca, mas ainda é o que mais manda emendas. Diz que a preocupação é do Executivo que 

não está conseguindo mais verbas ou não consegue do pessoal do PDT, PT e PMDB, por estarem 

sentindo falta das verbas do Heinze. Diz que não são os vereadores que estão impedindo, pelo 

contrário, sempre quiseram um município desenvolvido, pensam no povo, os quais estão para 

defender, e sempre que possível ele está liberando e mandando emendas e se tem alguma atrasada 

com certeza irá chegar. Diz ao povo que está ouvindo que não são os vereadores que estão pedindo 

para que não liberem verbas como está no Expresso, e o que lhe deu entender que foi uma 

insinuação aquilo ali e acha que saiu daqui do Capão do Cipó, pois o Denílson não participa da 

comunidade e nem ouve o que os vereadores falam. Reforça ao povo que fiquem tranquilos que a 

hora que o deputado tiver alguma verba para liberar, ele irá. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz não ser de hoje que em função de crise que vem se 

somando nos país, até foi comentado antes com relação a pequena propriedade, onde diz vir do 

município de Jaguari onde há quinze ou vinte anos atrás em dez hectares tinha gente que vendia 

feijão preto e a coisa foi evoluindo para o lado pior que as pessoas não conseguem se sustentar 

daquela forma e isso está se alastrando meio geral. Diz a preocupação da pequena propriedade ser 

meio pertinente e tem que estar sempre procurando forma de auxiliar. Diz ter visto a questão do mel 

uma saída interessante, e que bom que as pessoas estão se interessando e diz ter que ajudar da 
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maneira legal e possível. Falando em pequena propriedade diz ter lido com relação ao etanol, e o Rio 

Grande do Sul produz 0,17% de etanol que é consumido aqui no Rio Grande, o resto vem de fora, três 

bilhões de etanol, ou seja, isso vem ICMS por cima que chega aqui com custo mais caro. Essa 

reportagem diz que quem lhe passou isso foi o secretário da Agricultura, e tem uma empresa tal de 

Vinema - Biorefinaria do Sul, que estão querendo influenciar a produção do etanol a partir de outra 

matéria-prima. Cita que o etanol pode ser produzido de triticária e de grãos de sorgo, e essa empresa 

está no estado buscando pontos estratégicos para instalar seis refinarias. Nesse sentido diz e 

conclama junto com os colegas que façam uma força-tarefa junto com o Executivo e veja o real 

interesse dessa empresa e de certa forma buscar o possível e tentar mostrar o potencial da região, 

uma região grande produtora de grãos e com isso procurar uma alternativa justamente para a 

pequena propriedade. Diz sugerir que alguma comissão da Câmara, junto com Executivo e junto com 

a Secretaria da Agricultura procure viabilizar para ‘tomar pé’ da situação. Outro assunto que foi 

colocado pela colega vereadora Marilene, com que saiu no jornal, diz confessar que se atentou 

quando leu e se pegar a história do Capão do Cipó o Deputado Luiz Carlos, não tem como negar, 

sempre mandou alguma coisa para o município e coincidentemente ele tinha já sinalizado para o 

prefeito Meneghini uma emenda para o ano de 2013 e uma para 2014, de acordos verbais, e isso 

estava certo. Justamente nesse sentido diz pedir a força dos colegas vereadores que tentem intervir 

com o deputado, porque se pegar a história ele sempre foi um dos mais votados no município, e essa 

questão da senhora pensar que o governo é PMDB, isso foi uma conclusão da colega vereadora. Diz 

não acreditar que por o governo ser do PMDB que o deputado tenha tirado as emendas, pois isso não 

é possível. Mais uma vez pede aos colegas que intervenham ao deputado para recuperar essas duas 

emendas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): A vereadora usou um minuto de seu tempo de liderança, juntamente com 

seu tempo regimental de cinco minutos. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Parabeniza em nome do Cido, popular Ratão, pelo belíssimo evento de sábado, dia 

onze, no jantar-baile, estava maravilhoso, janta excelente, música boa, a patronagem do CTG se fez 

presente. Agradece todo o atendimento e atenção do pessoal. Cita que a cada quinze dias tem feira 

na Casa do Produtor e uma munícipe lhe ligou, assim como acha que ligou para os demais 

vereadores, solicitando a presença ali. Diz que até esqueceu, quando era na praça sempre ia, mas a 

pedido dela que se façam mais presentes e divulguem mais, pois vem gente de fora vender, e está 

atendido o pedido dela. A pedido do seu Nelson reforça o convite do almoço dia dezenove em 

beneficio do Tiago Zuge. Disse a ele que não estará no município, mas convida a comunidade que se 

una, o povo cipoense é muito solidário e essa família está precisando de ajuda, e vão almoçar fora, 

não precisa cozinhar e já ajudam a família. Ficou feliz essa semana que soube que a administração 

nomeou um funcionário para cuidar do parque de exposição, e com a escolha desse funcionário, o 

popular “Tinta”. Tem certeza que ele irá fazer um ótimo trabalho e a administração irá fazer com ele 

uma parceria, que tem que ter para trabalhar. Acha que agora a coisa irá andar e agradece a 

administração por ter atendido ao pedido seu e do Ibanez, que há tempo colocaram. Reforça as 

palavras do colega sobre a belíssima conferência da Assistência Social. Cita que a Ana lhe ligou hoje, 
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até achou que ela estava lá, pois estava grande a conferência, mas ela não se fez presente pelo fato 

de ter perdido um irmão no final de semana e não teve condições emocionais de ir lá falar, mas ontem 

ela estava lá trabalhando com o pessoal. Diz que ela lhe pediu para agradecer a todas as mulheres 

que doaram as tortas, aos funcionários que trabalharam, a Marli que trabalhou bastante. Diz que 

estava tudo excelente e que ela comentou a respeito do Bolsa Família, pois tem inúmeras conversas 

no município, e a sindicância partiu dela para averiguar quem bloqueou, a mando de quem, a pedido 

de quem. Cita que seu Alcides nem estava aqui quando foram bloqueadas e foi a Ana que pediu para 

abrir a sindicância, e se precisar ir para a Promotoria ela irá ir, pois ficou no nome dela, como 

secretária é a responsável por esse funcionário e essa função dele lá. Diz que foram duzentas e 

oitenta e três Bolsas Famílias, e quem teve bloqueada é para procurar a Ana, dentro da Secretaria de 

Assistência Social, que o que estiver no alcance dela, ela irá resolver. Diz ao colega Jaques a respeito 

das salas de aula, diz que não pode vir na reunião, pois achou que não iria ter, era para a câmara e 

depois para a Adelaide convocar o Conselho e acabou não vindo, mas diz para o povo que Capão do 

Cipó, na gestão anterior, foi contemplado pela União com uma creche construída e mobiliada, dentro 

da cidade, no modelo do que tem em Santiago, e a administração anterior entendeu de não querer 

essa creche. Com isso diz que já os entregaram um ‘pepino’, que estão tentando resolver. 

Infelizmente, diz entender os colegas, pois sua administração não está conseguindo resolver, não 

estão achando uma saída para contentar os pais e a burocracia que exige isso e aquilo, banheirinho e 

cadeirinha. Fala como mãe de aluna de pré, pois diz ao colega Jaques que foi ver a sala de aula, e 

fala pela sua filha, pois ela pode estudar lá e botar o pé no barro sim, pois aquele barro que tem não é 

de hoje, nem de ontem e nem de anteontem, faz muito tempo que tem. Diz que até o colega Ibanez 

lhe disse para pedir para colocar duas cargas de brita, o que disse que vai falar para seu Alcides 

colocar e para o Anselmo, mas isso não é o problema aquele barrinho ali. Diz que por não ter luz na 

sala, também não, pois pede que vejam a dificuldade que era antigamente para estudar, gente que 

caminhava seis quilômetros para pegar o ônibus e como que não achavam ruim naquela época. Diz 

que agora só por que a sala não tem luz acham. Foi lá e viu a sala, bem arejada, bem limpa, bem 

clara, mas já está funcionando, tem luz agora, e estão tentando resolver do jeito que pode. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Sobre a creche lê documento em que diz que recurso no 

município, para atingir esse objetivo, foi destacado que se habilitou no pró-infância, mas não foi 

contemplado pela inexistência de demanda na época, que era de cento e vinte. Diz estar aqui, a 

presidente do Conselho tem os papeis em mão e a hora que quiser, provam para todos. Ressalta que 

não tinha aluno para cento e vinte pessoas, na época, por isso que não saiu e não por que o 

município não se habilitou. Diz que provam isso a hora que quiserem e chega de inventarem. Cita que 

quem lhe deu o papel foi a presidente do Conselho Escolar, hoje aqui na reunião, tanto é que o 

conselho é contra construir a creche lá. Diz a colega Regina que se a filha dela pode andar na sujeira, 

os demais tem respeito de andar com dignidade no colégio. Fala que se antigamente se sujavam, hoje 

querem o melhor para os filhos no município, e é para isso que temos a evolução e temos transporte 

escolar. No seu tempo iam a pé para o colégio, cinco quilômetros, mas hoje temos transporte escolar 
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para carregar nossos filhos, e eles saem de casa, a mãe bota no ônibus limpinho, bonitinho e ele vai 

se sujar no colégio Júlio Biasi. Faz dois anos e sete meses que o alicerce ficou pronto, daquele 

colégio e de lá para cá, por que vinha um colégio novo, pararam tudo, botaram trezentos mil e não 

sabe quando vai sair. Ressalta que por que vinha uma creche nova, pararam a creche que foi 

comprada, está aqui o projeto na câmara e foi aprovado pelos vereadores para fazer a creche. Diz 

que por que vinham tratores novos, venderam os do município e aqueles estão ilegais. Ressalta que o 

‘Tinta’ está sendo pago para cuidar trator novo da Valtra lá no ginásio de esportes. Diz que até outro 

dia não tinha ninguém para cuidar o maquinário da prefeitura, estavam no ‘tempo’, agora veio os 

tratores novos da Valtra e tem. Diz não ser contra o ‘Tinta’, excelente funcionário, mas tem três 

tratores da Valtra, os quais quer que tragam o empenho desses tratores que estão lá no ginásio e a 

nota de compra, pois estão ilegais. Diz que o trator para chegar ao município tem de ter empenho, e 

sem empenho é ilegal e lhe provem o contrário senão é verdade o que fala. Diz que é isso que tem 

que mostrar para a comunidade cipoense. Diz ter tirado foto, as crianças vão lá e é uma vergonha, 

pois não tem luz, não tem banheiro, o professor tem que carregar as crianças no colo para levar ao 

banheiro, abaixo de chuva, dá uns quarenta metros, tem que fazer a volta, pois por dentro não atalha, 

tem uma lagoa. Diz que o Jaques e o prefeito tiveram lá, e diz que não adianta botar brita, tem que 

rebaixar, pois senão não resolve, ficam os poços na frente. Não está criticando, está falando a 

verdade e quem duvida que vá lá e olhe o colégio e vá lá ao parque ver se não tem três tratores 

novos, sem empenho. Frisa que amanhã a tarde irá ao Ministério Público e quer ver o empenho 

desses tratores ou se é a Valtra que está pagando para cuidar o parque, ou quem é. Sobre o lixo, 

quer saber qual dos vereadores que falou aqui que o prefeito tinha um documento que podia botar lixo 

na feira. Quer que prove, que traga esse documento, pois é mentira de quem falou aqui. Diz provar 

isso, pois não existe documento nenhum por parte do prefeito, pois o Ministério Público mandou pedir 

esse documento. Diz ter o ofício e irão levar amanhã de tarde, provando que não existe nada. 

Ressalta que isso é a verdade e tem até as atas ali de quem falou. Diz que isso que fica indignado 

quando vê aquelas coisas. Sobre o Luis Carlos, diz ser vergonhoso o que estão falando e será que o 

Denílson se esqueceu de botar no jornal dele, que de dois mil e oito a dois mil e doze não veio 

nenhuma emenda do PMDB aqui para Capão do Cipó, no governo Froner, e nem do PDT. Diz que o 

asfalto que o Meneghini fez ano passado foi emenda do Luis Carlos que o Denílson cruzou por cima e 

não viu. Diz ser isso que têm que colocar. Torce que venha emenda, e o primeiro que foram lá com a 

Marilene, não sabe o que houve, e o Meneghini pode dizer, mas o assessor do Luis Carlos mostrou as 

emendas que viriam para cá. Diz ter coisas que ficam indignados, pois ele colocou tantas emendas, e 

até esses dias foi dito que o mesmo envergonhava o Rio Grande, não sabe o que tem. Convida para o 

carreteiro do Tiaguinho, domingo, que o pessoal participe, precisam ajudar, pois é um menino que 

precisa. Fica indignado quando vem aqui com mentiras, como irão provar desse papel que tem no 

Ministério Público e aí doa a quem doer, pois decidiu ir lá e irá. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

comunidade, e ouvintes da 87.9. Começa em nome do seu Luiz, que faz parte da associação do mel, 

e estão dando início e o que precisar, estão para ajudar. Diz que já estão de parabéns, pois já estão 
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mostrando o trabalho de vocês e a qualidade de vida que querem para o nosso município. Em nome 

do “Ratão” e do presidente Valdemar, agradece toda a comunidade cipoense que se fez presente no 

sábado a noite, ali no baile do Clube Aliança, e ao pessoal que ajudou. Esteve presente na reunião, 

hoje, com as professoras da escola Júlio Biasi, que fazem parte do conselho. Cita que teve várias 

ligações de pais e mães sobre os alunos que estavam passando por aquele momento difícil quando 

vão até a sala de aula, pois não tem banheiro, não tinha luz e nem onde passar, pois o barro estava 

tomando conta. Vendo a colega vereadora falar que faz tempo, que não é de agora, diz que faz dois 

anos e meio que tem o problema ali, e como diz o colega Ibanez o prefeito tem que mandar, e se as 

empresas vem ali e dão um ‘nó’ e não terminam a obra, manda o ‘cara’ embora, termina o contrato e 

faça uma nova licitação. Diz que o ‘cara’ tem que ser chefe e mandar, pois quem está sofrendo são os 

alunos da escola. Fala que muitas coisas que os vereadores criticam e rebatem aqui, é por que veem 

a realidade do município. Diz que do jeito que está lá, é caso de tirar doto e levar no Ministério Público 

e mostrar o jeito que está a educação no nosso município. Diz que isso fica feio. Sobre a limpeza do 

parque da feira diz que então o prefeito mentiu para os vereadores da situação, pois eles disseram 

aqui que o prefeito tinha dito que tinha um documento assinado pelo Ministério Público para colocar 

lixo no parque da feira. Diz que agora irão a fundo, pois está uma vergonha. Diz ao ‘Tinta’ que o 

mesmo é um excelente funcionário, mas não deixe mais colocar lixo lá. Quer ver se só o ‘coitado’ do 

‘Tinta’ irá conseguir limpar aquilo lá. Ressalta que nem trezentos ‘Tinta’ não conseguem limpar aquele 

parque do jeito que está lá, dinheiro público, nosso e o jeito que está aquilo lá. Cita que irão a fundo e 

quer ver o que o prefeito irá fazer, e não andar mentindo que tinha autorização para colocar sujeira no 

parque da feira. Diz ter o ofício que ele lhe enviou, pois foi quem pediu se ele tinha autorização, e está 

escrito e assinado por ele, que não tem. Diz ao prefeito que não minta, que fale a verdade e não vá 

para a rádio mentir, pois o prefeito para ser prefeito não pode mentir para a população, pois está lá 

bem pago para trabalhar em defesa da nossa comunidade. Sobre na creche diz lembrar-se de ter sido 

aprovado aqui o projeto para a compra da casa ao lado da prefeitura, no valor de oitenta e cinco mil 

reais. Questiona por que nossos alunos não estão lá, e tem que estar lá naquela barreira que não foi 

nem terminada as salas de aula. Quer saber se foi por causa de promessa política. Fica indignado, 

pois só vão levando com ‘ barriga’ e um não sabe de nada, um não viu nada e vão indo, e vão 

levando. Sobre o Bolsa Família diz jogar e até pode dizer que o funcionário que cortou será 

prejudicado, mas quem mandou ‘cortar’ essas pessoas, diz duvidar que seja divulgado o nome de 

quem fez a listagem para cortar essas pessoas que, realmente, precisavam do Bolsa Família. Tem 

certeza que o funcionário vai se ‘ferra’, mas quem mandou duvida que vá se ‘ferrar’. Diz que só fica 

triste com essas pessoas que foram bloqueadas, pois necessitavam e precisavam ganhar, mas a vida 

pública de um jeito ou de outro vai funcionar, não tão bem como esperavam que fosse funcionar. 

Pede ao secretário de Obras que quando der mande umas cargas de pedras quem desce ao Ramão 

Cardinal, na canhada, está necessitando. Pede que o bueiro do Ibanez, descendo o Passo do 

Tibúrcio, que está trancado, que mande fazer aquela limpeza lá. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: O vereador não fez uso de 

seu tempo regimental. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de 
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Bancada, PMDB: A vereadora fica com um minuto, pois usou um minuto de seu tempo de 

liderança juntamente com seu tempo de cinco minutos. Diz que vai fazer uma correção em 

relação ao que o colega Alacir disse, até por que o colégio não é uma sujeira, e que é limpo. Fala que 

do jeito que o colega Alacir falou até parece que a administração do mesmo foi um exemplo. Diz que 

foi tão ruim que não ganharam a eleição. Fala que o colega Alacir entendeu e que isto foi de má fé, 

pois a própria sabe que o mesmo é inteligente e entendeu muito bem o que a própria falou a respeito 

do colégio e que não venha querer colocar palavras na boca da própria sendo que não disse. Afirma 

que falou que a administração da própria está tentando resolver, e por mais que esteja lenta está 

tentando resolver sim, e que vão resolver aquele problema, só que o barro que estão falando não é 

um caos, nem o fim do mundo. Ressalta que ninguém é de açúcar que se desmancha na chuva, e 

que tem filhas no colégio e que vai ao colégio e não passa de carro todo dia sem chegar. Diz ao 

colega Alacir que vai cobrar da administração sobre este desnível, sobre as pedras, a luz e o 

banheiro, e que pode aguardar que vai ter resposta. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Cumprimenta senhor 

presidente e comunidade que está presente, fala que está esperando, e parece que está saindo uma 

sindicância a respeito do funcionário sobre os Bolsa Família, diz que tem mais coisas a falar, mas vai 

aguardar a sindicância. Só quer que sejam justos e que vai dizer antes do acontecido, não quer que 

sejam nem melhor e nem pior, a hora que fazer a sindicância com o ‘cara’ sejam justos. Fala que quer 

ser um dos testemunhas do que está acontecendo e diz que vai ser porque já está convocado e, 

provavelmente o seu nome vai ser citado na sindicância para falar.  Quer justiça e que ele diga o que 

falou para o mesmo, como foi feito e como foi autorizado para esta pessoa fazer. Fala que conhece o 

Tiago e quer justiça, quer estar no lado da justiça, e façam, mas façam bem feito. A respeito dos 

plantios diz que fica muito triste, muito empenho do Marcelo na apicultura e diz lembrar coisa triste as 

coisas não dar continuidade. Como exemplo diz que iniciamos aqui, faz mais de quatro anos plantio 

de cana, plantio de mandioca e ficou só no papel. Incentivo de caixa de abelha fala ao colega Alacir 

que sabe por que foi um dos que começou o projeto. Diz que plantio de pêssego ficou só no papel, e 

erva-mate estamos começando, mas alguma coisa vai ter que sair nesse município e dar 

continuidade, diz ao vereador Miguel, para o povo, senão as coisas começam e nada sai do papel. 

Espera que um dia as coisas andem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz que o pessoal do Carovi pediu para arrumar o aparelho 

dentário que não dá para fazer obturação, só extração de dentes porque o aparelho está estragado. 

Sobre as emendas do Luiz Carlos acha que o Denílson falou errado, pois foi ele que colocou embaixo 

e assinou um trator, que foi vendido e dois que estão estragados no parque da feira. Sobre o Bolsa 

Família diz que o funcionário só vai cumprir a lei, fora disso não pode fazer. Fala à colega Regina que 

tem a gravação do que falam e diz que é só pegar a gravação e ver. Diz que tem um desnível muito 

grande e não adianta por brita sem a retro escavadeira ir e emparelhar, é só ir olhar e ver o que está 

errado e o que está certo. Fala que na sua opinião está mal para este aluninho novo e só tem três 

inscritos como foi falado hoje aqui, a professora Paula falou que  tem três  alunos, e vão abrir uma 

série para três alunos, sendo que um é o dela. Vejam como funciona quando veem aqui e falam como 
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estas coisas estão erradas e dizem que o vereador está errado, sendo que estão aqui para falar o que 

é certo, e sempre foi assim e não muda. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala sobre as vaquinhas que foram prometidas 

ao povo e estão esperando até hoje. Diz que as máquinas, quando pegaram, têm fotos para quem 

quiser ver, eram tudo sucateado e hoje é tudo novo, ótimo padrão, os carros em dia, nenhum carro da 

Saúde é puxado por outro carro ou trator. Diz ter foto no seu celular quando puxavam os carros da 

Saúde. Sobre as casinhas populares, estas quatro que fizeram e botaram o pessoal, não tinha luz e 

os mesmos concluíram as casinhas, colocaram pisos, o resto que precisava, senão tinha que devolver 

o dinheiro e os mesmos fizeram, os carros da Saúde nem se fala. Diz que médico quando pegaram o 

governo fazia algum tempo que não tinha médico no município do Capão do Cipó e quantos médicos 

temos hoje. Esta obra da escola podem ter certeza, diz à  comunidade, não foi o governo Meneghini 

que licitou este Frata  sem-vergonha. Diz que conseguiram com muita demora, com muita burocracia 

mandaram ele embora.  Fala que agora pode ter certeza que vão concluir a obra e vão devolver, se 

Deus quiser, estes duzentos e oitenta e três Bolsa Família bloqueados, não sabe por quem, mas que 

saia na sindicância e aponte os culpados, pois isto o governo precisa saber. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que 

hoje está bom por que está dando ‘fogo’ para tudo que é lado. Fala a vereadora Regina que fica 

preocupado pelo seguinte, que foi lá e que a professora Leda falou que tem crianças que são pobres 

e que só têm um par de tênis ou dois e que se molhou um não tem o que fazer, e que a verdade é 

esta e que os professores estão preocupados com isto. Ressalta que é tudo criançinha de três anos e 

meio ou quatro anos, e que isto fica até feio para o município, pois dizem que é rico e que graças a 

Deus tudo são rico de saúde e coisas mais. Fala que sindicância é um caos e que quem levantou a 

história do Bolsa Família foi o próprio, e que foi lá e que o ‘cara’ disse que tinha quatrocentos e oito e 

cortaram tudo e que agora tem duzentos e doze recebendo. Ressalta que agora já esta com duzentos 

e oitenta e poucos que não estão recebendo, diz que não entende isto e que ainda querem ‘botar’ no 

Tiago. Ressalta que conhece muito pouco o mesmo, mas que se o mesmo precisasse de um 

testemunho o próprio vai e que não venham ‘criar chifre em cabeça de cavalo’ onde não existe. Fala 

que tem uns usando que dizem que faz isto, afirma que aí já é politicagem e que tem uns que querem 

fazer. Afirma que é politicagem e que não vão dizer que não, e que aí o próprio fica preocupado. Fala 

que de emenda do PT como o vereador Jairo falou, o próprio não se preocupa por que todos os anos 

os deputados do PT mandaram emenda e que é o que mais funciona e que inclusive mandaram. Diz 

que até fica preocupado que o PMDB e o PDT, que estão hoje no governo, não vêm emendas nesses 

dois anos e meio, quase três, que já estão aí. Afirma que não veio nenhuma deles, de deputado não, 

afirma que do PT veio e que estão construindo. Fala que outro alerta que dá é pelo seguinte que estes 

carros da Saúde quem deu tudo foi o Tarso e é por isto que está funcionando ainda. Ressalta que é 

esta a preocupação e que agora quer ver o que o Sartori vai mandar, e que estes que assistem 

televisão todo dia dá pra vê que estão morrendo o pessoal nos postos e que não tem mais Saúde e 

que vai terminar, e ainda o ‘cara’ da Fazenda disse que vai piorar. Diz que o Sartori só ia dizer no 

programa que o partido do mesmo é o Rio Grande, mas só que o Rio Grande vive gente e pessoas 
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que vivem aqui. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 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: Fala que aqui quer chamar a 

atenção da comunidade de Capão do Cipó que preste atenção no que o próprio vai dizer. Fala que o 

município que está aí, hoje ,não é o que alguns da oposição estão dizendo, diz novamente alguns. 

Fala que da oposição só veem aqui e denigrem a imagem do município e que só se espera até que 

venham apontar erros, e que muitos desses distorcidos. Fala que com relação a que um vereador 

falou aqui, afirma que não usa meias palavras e assume o que diz. Com relação a lixo de feira, se 

teve algum vereador que falou foi o próprio, e que não falou em documento, falou que lixo é um 

problema geral e que não é só daqui. Afirma que foi consultado o promotor verbalmente e que disse o 

seguinte, que enquanto se arruma uma solução tem depositar em algum lugar, e que as soluções 

estão arrumando, pois o lixo está começando a sair e vai sair de lá e que não venham com ameaças, 

pois isto não amedronta o próprio. Fala que com relação a trator a empresa quis entregar os tratores e 

que se o governo federal atrasou os pagamentos não é culpa do próprio. Diz que tem uma previsão 

que até o dia quinze este dinheiro vai sair e que se a empresa quis entregar tem que dizer não 

entrega e que é assim por diante. Ressalta que precisava cinco minutos agora aqui. Fala que se 

deputado do PMDB não mandou emenda no tempo do Froner, então quer dizer que o Heinze não 

está mandando agora por que o Meneghini está aí, e que é isto que dá para entender. Fala que então 

assim não venham querer distorcer e usar a maldade nas coisas. Sobre denúncia, duas ou três mais 

denúncias, afirma que o que mais o Capão do Cipó faz hoje é responder denúncia. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: OF. S/N°/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 

028/2015 e 030/2015. PROJETO DE LEI N° 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”. PROJETO DE LEI N° 030/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

parcelamento com desconto dos valores lançados em dívida ativa pela Fazenda Municipal, autoriza 

anistia de dívidas relativas à taxa de água, devidas por pessoa ou famílias em situação de 

vulnerabilidade social no município de Capão do Cipó e dá outras providências”. OF. 128/2015, do 

Gabinete do Prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 013/2015. OF. 129/2015, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 031/2015. PROJETO DE LEI N° 031/2015, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio, que fazem entre si o 

município de Capão do Cipó/RS, através da Secretaria Municipal da Saúde e o Centro de Reabilitação 

Social e Beneficente Evangélico (SOS Vida), para execução de serviços na área de tratamento de 

dependência química, e dá outras providências”. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA N° 

008/2015, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores do 

dia 28 de julho de 2015 e dá outras providências”. Após o senhor Presidente convida os colegas para 

discutir e votar: 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 
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Infantil e dá outras providências”, sendo que o vereador Ibanez Garcia pede vistas, para a secretária 

de Educação vir explicar se tem lei que mande que seja feito esse referido projeto, pois na reunião de 

hoje a tarde, não foi falado sobre isso. Após o senhor presidente coloca em votação o pedido de 

vistas, ficando aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 029/2015, do Poder Executivo, que 

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

vereador Diego Nascimento pede vistas, pois não entendeu alguns artigos. Após o senhor presidente 

coloca em votação o pedido de vistas, ficando aprovado por 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) votos 

contra. 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”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA N° 008/2015, do 

Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores do dia 28 de julho 

de 2015 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente convida os 

presentes para cantar parabéns ao vereador Alacir Dessoe, que está aniversariando na data de hoje. 

Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 21/07/2015, 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, 14 de julho de 2015. 

 

 

 


