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ATA N° 26 / 2015 (Ordinária) 

Aos 21 (vinte e um) 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 25/2015, da Sessão Ordinária do dia 14/07/2015, 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 JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador não fez uso de 

seu tempo regimental. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala que o seu Valdomiro, do assentamento 

Nova Esperança já faz quatro meses que pediu três cargas de pedra para o João, que é secretário de 

Obras, pois o mesmo vende leite e o caminhão não está saindo e que esses dias já ‘trompou’ no 

galpão do mesmo. Ressalta que tem a sorte de ter um tratorzinho pequeno para solucionar o 

problema, pois até agora não foi e que não sabe o que está fazendo. Afirma que tem pedra perto lá 

que o seu Roque tem as pedras e o mesmo doa, é só tirar e é bem perto. Fala que tem uma parada 

de ônibus que o Pedrinho pediu ali no Nova Esperança que tem três crianças que vão ao colégio, e 

que tem uma parada de ônibus pra baixo da casa do Pedrinho que era onde o Luiz morava, pois 

aquela parada é de desmontar e que não tem mais nenhuma criança que pega transporte ali. 

Ressalta que é simples, que é só pegar dali e colocar mais para cima, e que isto é questão de duas 

horas já faz aquelas paradas de ônibus e que é só trocar. Fala que uma preocupação que tem é que o 

Nego Palharini falou, e que todos sabem que o Nego sempre deu pedra-cupim, afirma que tem um 

monte de pedra-cupim cortada ainda lá. Diz que quando foi secretário já havia deixado cortado lá, e 

diz que o mesmo falou que na safra entraram sem autorização e que até havia dado um problema. 

Ressalta que o mesmo disse que se não tirarem as pedras até dia quinze de agosto agora, o mesmo 

vai desmanchar a pedreira por que o mesmo vai plantar milho e fez irrigação ali. Ressalta que não 

tem como perder uma pedra daquela ali, que dá para encascalhar todo Rincão dos Palharini de novo 

e que ainda sobra um monte de pedra. Diz que nem se fosse para tirar aquelas pedras de lá, pois o 

mesmo vai plantar milho, e que se não tirarem até dia quinze de agosto o mesmo vai desmanchar e 

que vai arrumar uma máquina e vai emparelhar e aí não entra mais. O próprio pergunta se vão perder 

todo o material desse, pois foi dinheiro público que foi colocado lá. Volta a dizer que não tem 

justificativa agora, pois caminhão tem, e que hoje com o tempo assim os caminhões traçado vem 

embora e que não tem o que para na frente e vai embora. Fala que era simples e que o carregador 

que tem é bom e está cortando. Fala que fica triste também por que muitas vezes, por exemplo 

quando o Tarso foi governador, volta a repetir aqui, que foi muito criticado nisso e naquilo, mas estava 

‘bombando’. Ressalta que, por exemplo, aqui no Capão do Cipó tem sete carros novos da Saúde, e 
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que só um que foi dado a contrapartida de sessenta mil, que foi a van, e que o resto foi emenda do 

governo federal e do governo do estado. Quer ver o que o Sartori vai mandar, por que está uma crise 

e segurança não tem mais, e que a própria Brigada e Polícia Civil, e quem liga a televisão só dá isto, e 

que a Saúde então nem se fala. Afirma que o governo federal tinha mandado setenta e seis milhões e 

o Sartori pegou e usou para pagar a folha e agora o Ministério Público entrou e fez ele pagar e tirar 

dos cofres públicos para pagar os hospitais, pois está um caos, e que agora ele começou a matar 

gente. Ressalta que a maioria do povo do Rio Grande depende do SUS, e chega lá e não tem vaga, 

mas que antes tinha. Não sabe como o Tarso fazia, e que não está aqui defendendo governador e 

que perdeu as eleições tudo bem e é o povo que escolhe e decide. Ressalta que um exemplo que 

morreu ali em São José, perto de Palmeira das Missões, um neto de um assentado daqui por que não 

tinha leito e nasceu a criança com problema no coração e que ficou dois dias e não conseguiram um 

leito para a criança. Diz que era neto do Leandro e que é filho do Elias. Fala que não tem fundamento 

e que começaram matar gente até de Capão do Cipó agora, e que a verdade é esta por que a Saúde 

esta um caos no Rio Grande do Sul e que SUS é governo do estado. Ressalta que tem uma 

contrapartida do governo do estado, mas que o governo federal mandou, e que está usando para 

pagar a folha, mas se o Sartori não cuidar as contas que tem, não sabe, por que o próprio sempre 

volta a dizer que é muito bem na campanha e que todo mundo sabe disto, e que falava que o partido 

era o Rio Grande, mas não decide que Rio Grande era este. Ressalta que é para dois ou três lá 

dentro e que o resto que mate tudo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 

87.9. Diz ficarem vários ganchos para fazer comentários e fez algumas anotações. Sobre o convite 

que recebeu da patronagem do CTG General Gumercindo Saraiva para um jantar do Dia dos Pais, o 

que diz estar ajudando a colega Regina, e pede que olhem o cardápio: churrasco, galeto, farofa 

temperada, abóbora, salada de macarrão com legumes, arroz branco, arroz com molho shoyo, 

polenta com molho e queijo, frutas, pão, saladas diversas e de sobremesa torta. Diz ser um baita de 

um cardápio por vinte reais, e diz duvidar se almoçam em Santiago por vinte ‘pila’. Sobre a pessoa 

esperar quatro meses para uma carga de pedras, ou duas é tempo demais, não é justo isso que o 

munícipe fique quatro meses, cento e vinte dias que não dê para destinar uma caçamba com uma 

carga de pedras e numa cruzada, numa volta de uma máquina. Diz que o homem precisa quatro 

cargas e em quinze dias, cada vez que volta a caçamba de tarde, manda deixar a carga, deixa uma 

numa semana, na outra deixa outra e em um mês estava resolvido. Sobre parada de ônibus criança 

esperando na beirada do asfalto também, não é justo, não existe isso de não dar para deixar essas 

coisas, e quem ‘paga o pato’ é o prefeito. Diz que as pessoas não apontam o secretário, apontam o 

prefeito, como apontavam o Froner, que era isto, que era aquilo, e agora vão apontar o Meneghini. Diz 

duvidar que o Meneghini não queira que essas coisas aconteçam, e diz que ele não deve saber 

dessas coisas, e um pequeno detalhe que deixa uma família mal. Pede que imaginem manobrar um 

caminhão puxando com trator, puxar para um lado puxa para o outro. Diz que num município como 

este não é possível. Fala que agora vão conversar sobre Saúde PMDB, no governo PT, e diz ao 

colega Jaques que faz muito tempo que a situação do estado vem mal e não dá para botar tudo no 
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Sartori que não e só ele, pois pegou um barco andando, ele fez opções de não abandonar a Saúde, 

não abandonar a segurança, mas diz ter ficado um ônus agora e tem que sair de algum lugar. Fala ter 

recebido uma correspondência do CEPERS, que o governo do estado deixou em desonerações 

fiscais, sete bilhões de reais, que ao longo dos anos vão passando e mais, não sabem o que foi 

deixado nos últimos governos que o total soma treze bilhões de reais que o governo deixa de 

arrecadar. Diz agora ter receio e até depois o colega Miguel conversa conosco que é do partido, a 

Regina também diz ter receio que venham pacotes de maldades para cima dos funcionários, dos 

pequenos salários de dois mil reais, mil e pouco reais, e isso é o que tem receio porque o ‘cara’ que 

ganha quarenta mil, cinquenta mil, o juiz com sua casinha ganhando quatro mil reais e o abono dos 

professores é cento e cinquenta ‘pila’. Diz ter medo por serem muitos, são cem mil matrículas, de 

repente vai sobrar para os professores e isso não é justo. Diz ter que rever as questões das grandes 

fortunas, algumas obras, alguns cargos que eles encolheram em algumas pontas, mas diz estar 

ouvindo o Mendelski, na Guaíba, e tem setores que tem mais gente do que tinha e essas coisas não 

são justas, um assalariado ficar sem salário ou atrasar seu salário, são coisas que tem que procurar 

pelo menos que seguidamente não aconteça, como diz o colega Ibanez: a justiça, isso que precisa. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Pedido a Secretaria de Obras pedras na estrada 

do senhor Gelsinho, na estrada nos Mamoneiros, está precisando quando clarear o tempo. Diz não 

ser só ali, mas o município todo e o secretário vai ter que dar uma passada e ver onde há 

necessidade maior de pedras. Departamento de trânsito diz solicitar que seja colocada uma placa na 

quadra do asfalto novo, para que não passe carro pesado, ainda não passou e já está afundando, 

imagina se passa um caminhão carregado ali. Diz que os colegas criticavam muito o asfalto do 

prefeito Froner, mas aquele ainda está aguentando e esse não passou nenhum caminhão ainda, e 

que seja colocada uma placa proibindo carro pesado. Sobre o almoço beneficente promovido lá no 

Bairro Santo Antonio diz agradecer o senhor Nelson, toda equipe e todas as pessoas que trabalharam 

lá em benefício ao Tiago, o menino merece e diz que só Deus para recompensar as pessoas que se 

envolvem nesses projetos. Ao Poder Executivo diz que a preocupação do comércio e as pessoas que 

moram na cidade sobre a segurança, pois quase sempre depois que acontecem as coisas tem aquele 

comentário que vai sair as câmeras e o comércio vai ajudar, só que o Executivo não se manifestou 

mais sobre a colocação das câmeras na avenida, e é uma preocupação de todo povo. Em nome do 

LIONS agradece a colaboração de todas as pessoas, no sábado passado fez uma arrecadação de 

agasalhos, numa tarde, e diz ter recolhido mais de seiscentas peças de roupas, que estão lá no 

Correios, para separar as roupas e na próxima semana diz querer distribuir. Fala que todo mundo 

colaborou, está aí a professora Claudia que diga, todos esperando com sua sacola pronta de 

agasalho e agradece todas as pessoas que colaboraram. Diz fazer outra cobrança ao Executivo sobre 

as associações, a do Progresso há tempos prometeram que iam fazer a reforma e depois foi 

combinado que davam o material e a comunidade fazia uma reforma, mas até o momento não saiu e 

o pessoal os cobra, querem o atendimento, e promessa é dívida. Diz que o presidente depois vai ler o 

convite e diz aos colegas fazer questão que compareçam, a Silvane e os demais funcionários da Casa 
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amanhã no CTG, às vinte horas na troca da diretoria e aniversário do LIONS. Diz ser uma entidade 

que não visa lucro, só para prestar serviço para comunidade e de grande parte ajudar o Executivo. 

Convida os colegas que se engajem para trabalhar pelo menos favorecidos, pois tem pessoas que 

precisam mais. Diz ter falado com a secretária da Saúde, e ela lhe passou que teve umas 

reclamações do pessoal lá do Carovi que o aparelho odontológico não está funcionando, parece que 

até quinta vai funcionar, ela passou hoje quando esteve aqui na Câmara e que o pessoal do Carovi 

aguarde até quinta essa solução. Diz que pediatra quem precisar vão buscar as crianças em casa 

para consulta. Mais uma vez convida para o evento no CTG. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador fica com sete 

minutos, dois cedidos pela vereadora Regina Weidmann. Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Faz uma referência ao secretário da Fazenda o seu João Pinheiro, ao 

procurador jurídico seu Erico Rosado e demais pessoas que se encontram neste plenário. Diz ao 

presidente que inicia a fala de hoje prestando um pré-relatório, ressalta que com dois anos e meio de 

vereador tirou uma diária da câmara e viajou, é a primeira diária e que nunca esquece. Fala que foi 

acompanhar o prefeito a Porto Alegre onde o mesmo foi assinar um convênio do projeto Minha Casa 

Minha Vida, uma prorrogação de convênio, e também foram fazer algumas visitas no intuito de trazer 

algo para Capão do Cipó. Ressalta que no projeto Minha Casa Minha Vida o prefeito assinou uma 

prorrogação de convênio e que muitas vezes já foi debatido nesta Casa e por pessoas e que 

cobravam muito a prefeitura sobre este projeto. Diz que só pra ficar claro, qual foi a intervenção na 

prefeitura naquele projeto, e que a prefeitura selecionou as pessoas e a obra veio licitada. Afirma que 

esta obra é cheia de problemas por que quem ganhou licitação passou para outra e que esta outra 

repassou para a CRHENOR, e ela repassou para outra empresa e que enfim é uma novela grande, 

mas que o bom disso parece que esta obra vai andar e vai ser concluída. Ressalta que é o que 

esperam e reitera que a prefeitura ‘paga o pato’ por coisas que não tem responsabilidade. Fala que 

tiveram na Secretaria de Desenvolvimento Rural para conseguir uma retro escavadeira hidráulica para 

cortar pedra para nossas estradas. Afirma que ficou bem adiantado que vão conseguir durante uns 

dez ou quinze dias e que vai ser de bom proveito para o nosso município. Fala que outra notícia boa 

que informaram foi que disseram que a 377 vai sair, e que a TORC fez um acerto com o governo e 

que esperam que saia. Cita que outra notícia boa foi que estiveram com o deputado Bianchini e que 

ele está acompanhando de perto a questão do cartório, sobre o pedido de cartório, e que parece que 

está faltando mais uma votação e que, segundo informação que foi passado, esse cartório vem para o 

município e que isto é uma grande coisa para o nosso município, por que até não precisar ir em 

Santiago por um simples registro de uma assinatura. Fala que o que foi colocado sobre o estado 

antes, ressalta que para quem acompanha o Rio Grande não é de hoje que o estado vem mal e que 

isto é fato que não é de hoje que o estado vem mal e acredita no Sartori, e é até de certa forma uma 

covardia por que pega uma casa incendiando tu tem que trazer água, mas que agora apagar o fogo 

de balde é complicado. Ressalta que até conversando com o pessoal do estado na Casa Civil, diz que 

fizeram uma comparação e que o estado vem de muitas administrações passadas desta forma. Como 

exemplo cita que se na sua casa tu ganha dez e gasta quinze, por um tempo consegue levar 
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arrumando dinheiro emprestado com um e com outro para pagar e que assim vai indo e que vai um 

ponto que a corda estica e não tem o que fazer, e que a verdade é clara que o estado está nesta 

situação e que pelo menos o governador está tendo a coragem de mostrar a real situação. Ressalta 

que esperamos que a coisa comece a melhorar, mas que esta é a seguinte situação, por que tu ganha 

dez e gasta quinze vai um ponto que a corda vai esticar, e que é o que esta acontecendo. Fala que 

outro assunto que quer abordar hoje aqui que na sessão passada teve um momento que os ânimos 

se exaltaram, mas que isto faz parte do jogo democrático. Diz ao presidente que vai seguir no tempo 

da vereadora Regina. Fala que os ânimos se exaltaram, e que sempre pautou suas falas nesta tribuna 

e procurando ter coerência no que fala e que antes de falar se informar e se certificar que aquilo que 

vai falar é correto. Ressalta que foi comentado e até batido forte em um discurso incisivo a respeito de 

querer ver empenho dos tratores que estão aqui no município. Cita que falaram que estavam pagando 

garagem para empresa vencedora e dando a entender que a empresa veio pegou e largou. Mostra 

que tem em suas mãos, e isto com data de vinte e sete de janeiro de dois mil e quinze, dois 

empenhos, e que dois tratores saíram em um empenho e o outro trator saiu no outro. Diz que estão 

empenhados e se quisessem usar realmente esses tratores poderiam usar, só que de forma prudente 

estão esperando o repasse da união e que se inclusive quiserem se certificar na Caixa Econômica 

Federal, na conta 006006 47113-0, tem o depósito de uma contrapartida e na outra conta 

00600647122  o depósito da outra contrapartida e que então foi colocado uma coisa meio que 

colocada equivocada. Outra coisa importante ressalta que este tipo de informação está no Portal da 

Transparência, e novamente diz que foi equivocada esta colocação e que o próprio queria falar com o 

objetivo de esclarecer para a comunidade, por que muitas vezes entende os debates aqui de uma 

forma inversa e que isto deixa uma tranquilidade ao próprio e que o município está desenvolvendo no 

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

WEIDMANN (PMDB): A vereadora ficou três minutos, pois cedeu dois minutos ao vereador 

Miguelangelo Serafini. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que 

só para complementar a respeito do que o colega Rodolfo falou sobre o cardápio e a janta. Ressalta 

que primeiramente quer convidar todas as pessoas que estiverem presentes aqui hoje para participar 

do baile em homenagem ao Dia dos Pais, e está aí o seu Cailir, o pai da nossa prenda do CTG. Fala 

que estes vinte reais não são só da janta e que todos os pais ganharão um brinde e tem direito a 

entrada, a mesa e ao baile, e que depois então o CTG está com as porteiras abertas esperando toda 

a comunidade de Capão do Cipó, para primeiro de agosto comemorar junto esta data tão importante. 

Fala que ouvindo seus colegas, diz ao colega Jaques que estas pedras que tem lá no Negro Palharini, 

até perguntou para os colegas, mas primeiro não dava para mexer porque tinha o soja lá e depois 

saiu, só que agora é a chuvarada. Ressalta que teve dias de sol que dava para fazer isto e que até a 

própria anotou na agenda e que vai falar com o seu Alcides, por que não é justo um cidadão pediu já 

faz quatro meses uma carga de pedra e não foi, e que tem certeza que muitas coisas não chegam ao 

prefeito e que as pessoas vão e falam com algum funcionário ou falam com secretário e por um 

motivo ou outro ele não fez até agora, mas que vão cobrar isto, até por que estão aí para isso. 

Ressalta que lutaram para chegar aqui e para as coisas serem diferentes. Coloca que durante um dia 
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da Semana Farroupilha diz que já havia falado com o doutor Paulo avisar o pai dele, mas não deu 

para ser agora dia primeiro, mas que em um dos dias da Semana Farroupilha o CTG vai entregar aos 

sócios fundadores e aos sócios remidos um cartãozinho, igual esses magnéticos que tem com 

identificação do CTG, e agradecer eles pela grande colaboração deles ali para a construção do CTG. 

Diz que ficou de avisar por que uns sócios estavam achando que era agora primeiro de agosto, mas 

que vai ser em um dos dias da Semana Farroupilha e também quer convidar toda a câmara e também 

pedir para o presidente para fazer uma sessão solene durante a Semana Farroupilha no CTG. Fala 

que a pedido do seu Nelson agradece o pessoal que participou do almoço, e que foram dois mil 

seiscentos e vinte e dois para o Tiago e setecentos e oitenta para a associação, e foi isto que sobrou 

do almoço e agradece todas as pessoas que foram ali domingo almoçar e ajudar ao Tiago, que é uma 

pessoa que precisa e merece bastante. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Em 

nome do Cailir parabeniza a associação do Bairro Santo Antonio pelo almoço que fizeram para o 

Tiaguinho, diz estar muito bom e associação está aí para ajudar as pessoas da comunidade e está de 

parabéns, o Cailir que faz parte e seu Nelson presidente. Pediu patrolamento da estrada e diz ter duas 

vezes, três e vai pedir mais uma do Clube Aliança até o Inhacapetum, diz ter uns borrachudos no 

trecho e está bem difícil, patrola não dá, pois choveu, mas com a retro escavadeira dá para fazer o 

trabalho, e pedra diz ter no costado e só colocar, afundou e está muito difícil o pessoal passar nesse 

lugar. Pede à Secretaria de Obras que desentupa um bueiro quem vai para o Sadi Reimam, e fala ter 

um bueiro entupido e o prefeito cruza todos os dias, tem que olhar aquele bueiro está entupido e 

cruza por cima da estrada. Sobre os tratores diz tem empenho, mas não tem dinheiro e a prefeitura 

num dos empenhos pagou vinte e três mil setecentos e quarenta, noutro mil novecentos e cinquenta, 

no outro noventa e sete e no outro noventa e sete e o dinheiro está parado, mas diz não ter empenho 

e diz perguntar se não sair as emendas como ficam esses tratores. Diz saberem que está difícil e o 

trator parou na frente da Prefeitura, foram para o parque da feira, pagavam um funcionário lá e 

voltaram para a oficina da Prefeitura, e não são da prefeitura ainda e o maquinário da prefeitura está 

no tempo. Não adianta ter empenho e não ter dinheiro, está no Portal da Transparência, é só tirar e 

ver, e diz não ser crítica, mas venderam os tratores e diz ter que falar nos dois que estão ‘desbuxado’ 

lá no Parque da Feira. Diz ‘pegar mal’ para o município e quem vai olhar as máquinas lá, pois um com 

trinta e cinco não arruma, e trinta e cinco foi botado no leilão, e até falou para o Pinheiro se vender por 

vinte pode vender porque sai uns quarenta para arrumar e sai cento e pouco um novo. Fala outra 

coisa lhe preocupar, pois tem trator que saiu oitenta e três mil e diz não saber como vai funciona se 

tem que devolver esse dinheiro, pois pegaram os tratores pequenos e diz até ter falado que Massey já 

ia puxar a globe de atravessado o 290, e diz esses ser mais fracos e as globe são grande, como vão 

fazer. Falaram que vão ter que comprar um policorte para cortar um pedaço de cada lado para pode 

puxar, e só quem trabalha em lavoura sabe que são pequenos. Diz ser uma preocupação e ressalta 

ter trabalhado em lavoura e sabe que não adianta comprar um tobata e botar puxar uma grade 

grande. Diz saber que o governo do estado está difícil, mas vem um pacotão para o povo, pois vai 

subir o ICMS de dezessete para dezoito, a alíquota da gasolina de dezoito para trinta, a energia 
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elétrica vai subir e aí diz culpar os governantes, e a folha de pagamento está ali para extrapolar o 

limite máximo. Diz que isso deu no rádio e o governo federal não repassa dinheiro e o caso do 

município folha de pagamento muito alta tem um limite. Diz achar que o governo do estado tem que 

se preocupar primeiro em enxugar a máquina, pois diz saber que pegou com dificuldade todo mundo 

sabe, mas ele tem que fazer a parte dele e tem que diminuir um pouquinho, pois amanhã ou depois 

para a máquina. Vê a Saúde quase parando, tudo parando e diz não ser só o governo do estado, o 

governo federal e o município também têm um limite para poder trabalhar ou não sobra para investir, 

no estado na união e nem no município. Diz ser isso querer colocar. Agradece e devolve a palavra à 

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

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Reforça o convite da colega Regina do CTG e diz que 

desde a época dos outros patrões do CTG, e agora a senhora como patroa, sempre se fez presente, e 

diz poder contar com ele, que é o único CTG que tem no município e diz sempre estar participando de 

todos os eventos que acontecem no município naquele CTG. Fala terem partes políticas, mas não 

pode levar para dentro do CTG, diz ir como cidadão e ser humano e amigo de todos, sempre 

participou e vai continuar participando nos eventos que tiver no município. Em nome do Miro, do CPM 

do Carovi, da Escola e dos professore, no dia oito de agosto tem um jantar dos pais e em nome da 

comunidade convida todas as pessoas do município para participar. Fala andar pelo município e o 

bueiro que comentou na terça passada, diz ter passado na parte da tarde no Tibúrcio e o operador 

Sergio estava fazendo a limpeza do bueiro lá, então agradece. Diz que andando no município tem uns 

trechos onde passou pelo Passo do Tibúrcio, Passo do Valo e Capão da Batalha e tem uns trechos 

que estão necessitando pedras, principalmente nas canhadas. Diz que ouvindo o colega Jaques 

comentar aqui que até agora não foi retirada as pedras do Negro Palharini, diz fazer tempo que vem 

pedindo e esses dias atrás teve um discurso forte com o Prefeito e veio até esta Casa quando estava 

terminando a sessão, pois precisava tirar as pedras para fazer o plantio do trigo. Diz que vendo que 

as estradas estão precisando de pedras e as pedras estão picadas, só levar o caminhão e o 

carregador e carregar e tirar daquela comunidade, e ele já pediu várias vezes. Torce que o secretário 

mande retirar essas pedras desse senhor que deu essas pedras de todo coração para o Rincão dos 

Palharini e todo o município só falta interesse e planejamento. Fazendo visita diz a comunidade ter 

cobrado sobre promessa de campanha que foi comentado na terça passada. Diz que, realmente, tinha 

no seu governo das vaquinhas, mas visitando as pessoas eles lhe pediram para cobrar o calçamento 

das mangueiras que já faz três invernos. Questiona que será que esse não foi prometido em 

campanha. Fala que as comunidades escutam a Câmara e pedem para o vereador ver sobre as 

mangueiras que foi prometido e até agora nada, não saiu do papel. Diz que essas promessas de 

campanha entra um governo e sai do outro e vão levando, é fácil falar aqui, mas  tem que ver o 

governo atual, pois esse asfalto é uma vergonha faz quatro meses que foi feito  e está lá para ver. 

Questiona será que a empresa vai vir fazer tudo de novo, pois do jeito que está e ainda que não 

cruzou caminhão pesado, a hora que cruzar um caminhão pesado, uma carreta  para vir numa 

lanchonete fazer um lanche, ou é o Froner que está governando o Capão do Cipó, quer saber, pois 

quem fazia coisa mal feita era o Froner. Diz que a comunidade pediu a água, pois as caixas estão 
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bonitinhas levantadas e as redes, mas a água até agora não chegou às torneiras e querem saber até 

quando vão ficar sem água. Diz que essas casinhas, ao colega Ibanez, que é um ‘bolo’, sai um 

governo e entra outro e as pessoas não vão conseguir morar na suas casas. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Primeiramente quer mandar um abraço para 

uma pessoa, por que ele liga e realmente o próprio não tem falado o nome do mesmo. Ressalta que é 

uma pessoa que merece comentar o nome dele nesta Casa e que faz tempo que não comenta o 

nome dele aqui, é o seu Felipe. Diz ao seu Paulo que foi um colega do mesmo e que passou por esta 

Casa o seu Felipe Nunes, e que tem muito carinho pelo mesmo e pela família do mesmo, até pelo que 

fez pelo próprio nesta Casa, e que é um reconhecimento que quer deixar ao mesmo e a família do 

mesmo, ao seu Rubem, a esposa dona Suzana, a Gabriela e ao seu Adilson que trabalham naquela 

fazenda e deixa registrada nesta Casa. Fala ao presidente que ouvindo esse ‘bombardeio’ até não 

sabe por onde começar, diz que não sabe por onde começar como diz o colega Miguel, e que vai 

respondendo como as coisas são engraçadas. Fala que sobre o material lá no Palharini, e pergunta 

será que alguém sabe quando começaram a escavação da pedra. Afirma que acham que não 

lembram, e que um grande material que foi retirado para asfalto, e que tem que tirar e que o próprio 

concorda com cada um dos vereadores. Afirma que tem mais de sete anos este material lá parado, 

mas que o próprio concorda que tem que tirar, mas que temos que lembrar como começamos por que 

tem começo, meio e fim. Ressalta que tem que fazer, mas não fizeram, e que aí dá para ver como as 

coisas são. Fala sobre a ERS 377, e que falou que tomara que saísse do papel, e acha que o prefeito 

é um que tem muita força política aqui e em Santiago e que pode bem ligar para o seu João Batista e 

que o mesmo sabe por que o próprio está falando isto. Ressalta que pedir ao João Batista para que 

pelo menos faça um tapa-buraco, pois está uma vergonha e que são inúmeras pessoas reclamando 

da ERS 377, de pára-brisas quebrados, carros arrebentados e carros virados e talvez, tomara que 

não, vidas perdidas por que já perderam muitas vidas na ERS 377. Ressalta que todos podem fazer 

algo e que até os vereadores, por que se é para esperar é melhor esperar sentado e que não tem a 

esperança de esperar de pé a recuperação da ERS 377 em curto prazo. Fala que não vai dizer que 

até ano que vem não saia, agora dizer que vai sair uma recuperação imediata é para esquecer e que 

todos sabem qual é a situação do estado. Diz ao colega Jaques que o estado ligava lá para a 

‘madrinha’ e vinha dinheiro, e que tem que dizer para o Sartori ligar para a Dilma e pedir para a 

‘madrinha’ mandar um pouco de dinheiro que é a solução. Ressalta ao colega Alacir que vão ter que 

dividir os problemas e quem vai ter que ligar para a madrinha vai ter que ser do partido do PP, 

pedindo alguma coisa por que estão no governo e que então é para se dividir e pedir alguma coisa 

para ela mandar alguma coisa para o Sartori e não só judiar do homem. Ressalta que esta crise, 

como os colegas do próprio falaram antes e o antecederam, que energia elétrica é uma vergonha por 

que diz que é por causa de água, mas que jeito, afirma que é para parar de enganar o povo brasileiro 

e que isto é sacanagem, a mais pura sacanagem e pura vergonha, pois estão abrindo as comportas 

para ir água fora na Itaipu. Afirma que é o povo que paga a conta deste país. Fala que é o povo 

brasileiro por que se fossem outro lugar já teria dado uma pancadaria generalizada, por que isto é 
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uma vergonha por que pagamos água, luz e que agora está saindo mais um aumento na energia 

elétrica. Pergunta a vereadora Regina que deste jeito vão parar aonde e que só Deus sabe. Fala que 

sobre os abrigos o próprio concorda que precisa, e se tem este abrigo e está parado tem que colocar 

para quem precisa. Tem certeza, como diz o presidente Rodolfo, que o prefeito Meneghini não sabe 

de todas estas estradas, mas que cem milímetros por semana e difícil vir falar. 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 IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de 

Partido, SD: Reforça o convite que a comunidade se faça presente nesse grande baile no dia dos 

pais, só que estava contestando que a colega Regina ia fazer uma homenagem para o Dia dos Pais e 

o mesmo achou que ia dar os cartões, mas não é pago a homenagem. Fala que é muito grato a esta 

homenagem para todos os pais. Diz ao vereador Jaques que certamente vai ser um sucesso e sabe 

da competência dessa diretoria que trabalha, é incansável e a coisa dá certo quando todo mundo 

trabalha, e sabemos o empenho de cada um. Clama para todo mundo vir participar desse evento do 

povo cipoense e se fazer presente no CTG, dia primeiro. Diz ter visto um comentário do jornal 

Expresso e que não sabe qual colega que comentou sobre os valores destas pontes, mas o jornal 

Expresso foi muito feliz que não coloco quanto é que custou a ponte do Toropi, quantos milhões a 

mais vão custar a ponte do Passo do Cardinal. Fala que não lembra secretário Pinheiro quantas vezes 

mais vai custar ali e vai cruzar carreta, tanto quanto a ponte do Toropi. Diz isso para verem como 

estão as obras do estado e do país, a situação é precária. Fala ao colega Diego a respeito do asfalto 

é lamentável vir aqui falar, porque comentou sobre este asfalto, mas fica triste, pois o mesmo que fez 

o asfalto no passado é a mesma empresa que fez a rua agora. Cita que é complicado, mas é a 

realidade dos fatos novamente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder de Bancada, PP: Fala que estava ouvindo a rádio de Santo Ângelo e os vereadores 

daquela região estão entrando contra a BR 344 que estão recapeando e segundo os vereadores 

estão cavoucando buracos e colocando a massa e cimento e só. Diz que eles entraram no Ministério 

Federal e estão indo lá para eles arrumar bem o asfalto. Cita que aqui também está na hora de os 

mesmos se reunirem. Comenta que estava há uns dias falando com o secretário em Santiago e ele 

falou que iam recapear Santa Tecla e não o fez , fez um quilômetro e o resto ficou daquele jeito e está 

uma buraqueira. Acha que conhecem e está do mesmo jeito, intransitável, e está na hora de procurar 

o Ministério Público e colocar esta situação, pois vai dar acidente e vai morrer gente. Fala que 

Santiago estava boa, agora pegou uma chuva há duas semanas para cá e virou uma porcaria que não 

dá para andar mais. Diz ter ido para a cidade há uns dias atrás e estava boa agora não dá para andar 

mais. Diz que não adianta fazer este tapa-buraco porque infiltrou água ou recapem meio direto ou 

vamos sofrer cada vez pior, pois é carro estragado, é pneus quebrando e o povo que paga. Diz que é 

difícil e se alguém não tomar uma providência só em tapa-buraco já dava para arrumar este asfalto. 

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

Partido, PDT: Cumprimenta senhores vereadores e comunidade que se faz presente, jurídico, 

secretário, ouvintes da 87.9. Começa fazendo agradecimentos, pois recebeu um bilhetinho e não 

pode deixar de falar que a diretoria do bairro, o qual se faz presente nosso vice- presidente o Cailir, 
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agradece o seu Nelson o presidente e todo o pessoal que colaborou com as doações e àqueles que 

participaram principalmente os que ajudaram naquele almoço para o Tiaguinho, no último domingo no 

Clube Aliança. Fala que a renda arrecadada foi dois mil seiscentos e vinte e dois e para a associação 

ficou quinhentos e oitenta, que foi a renda da copa, e os mesmos agradecem a todos. Fala que vê as 

discussões e diz ficar triste, carros, máquinas, emendas, recursos tudo o que veio para o município 

teve alguém que fez este projeto e trouxe. Se pergunta porque que antes não veio, e se indignam de 

tanto carro que veio de governo tal. Questiona será que antes não tinha prefeito, não tinha gente 

competente lá dentro para fazer os projetos. Fala que tem que tudo o que trouxeram até agora e fica 

esta pergunta, pois parece que querem que tudo dê errado no Capão do Cipó. Diz que andam 

dizendo que o nosso município anda quebrado, o qual pede que falem com o nosso secretário da 

Fazenda, não transmitam coisas vazias para o nosso povo que isto é enganação, nosso município 

está bem administrado e não vai ser atrasado pagamento nenhum, como já estão dizendo que os 

funcionários não vão receber. Diz ao colega Diego que o mesmo está satisfeito com o governo do 

município do Capão do Cipó, governo que ainda não encerrou, e as promessas que estão aí estão 

cumprindo. Fala que no seu governo não teve aparato policial e muito menos foi encontrado alguma 

coisa dentro da prefeitura, e o povo sabe o que está acontecendo dentro da prefeitura. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, 

PT: Fala que começa leve e termina pesado e que não é fácil. Diz ao presidente que falaram em 

associações, ressalta que vai questionar daqui mais uns dias novamente por que veio um trator do 

Marcon e que todo mundo sabe que veio para o assentamento, afirma que vieram uma plantadeira, 

um trator e uma ensiladeira, e que atiraram lá e nem deram satisfação para os ‘caras’ da associação. 

Afirma que não vão mandar o trator pra lá, o próprio diz que era um que saía junto e diziam um trator 

para cada associação e aí vão fazer isto e aquilo, e que o prefeito estava junto e o próprio dizia isto, e 

que isto já é um direito que é conquistado das pessoas. Dá os parabéns ao Cailir pela festa do 

Tiaguinho, que não se fez presente, mas que ajudou de outra maneira e pede desculpa que não pode 

se fazer presente no domingo, mas que foi boa e que todo mundo que ajuda uma pessoa que está 

assim não tem nem o que falar, e só agradecer. Diz que quer deixar só um questionamento que é o 

seguinte: falem em dinheiro e falem isto e aquilo e que provem o contrário, quer que façam um 

questionamento no tempo que o seu Serafim foi prefeito e no tempo do Froner que foi prefeito e que 

foram feitos quinze poços artesianos, ressalta que se forem somar entre os quinze poços, entre as 

duas administrações que teve, não foi gastado um milhão e duzentos, e que o questionamento é este. 

Volta a repetir que veio três milhões e meio que foi gastado para a empresa e não foi colocada uma 

gota de água até agora, e que três milhões e meio são dinheiro para quem não tem noção é muito 

dinheiro. Diz que vão fazer e o próprio se pergunta e quando, ressalta novamente que são três 

milhões e meio. Fala que o Meneghini peca em uma coisa, por que o Miguel foi à Assistência Social e 

disse que tinha que levar a Assistência Social, ressalta que não o “Faz Tudo” por que o próprio 

sempre diz que o Christian é o “Faz Tudo” e que o mesmo é o que manda em tudo nas Obras e tudo. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, 

PP: Fala sobre os cardápios agora vem a razão e convida todos para um jantar deste grupo que toca 
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o CTG que faz acontecer.Também faz um convite para o dia oito na comunidade do Carovi que o 

CPM de lá está numa cruzada para trocar as paredes do salão, que quando construíram era de 

madeira e apodreceram. Diz que têm um pouco de recurso e precisam do restante até a Semana 

Farroupilha, pois pretendem fazer um carreteiro lá e não tem condições, então este jantar é para este 

fim e fica o convite para toda a comunidade cipoense e principalmente a patronagem do CTG entram 

em contato com o mesmo para ver quantos vão jantar para organizar as mesas, tudo muito bem para 

receber os mesmos. Fala sobre a posse do LIONS que se realizará amanhã a noite, colega Marilene 

faz o convite, diz o mesmo que estará lá, foi convidado e vai fazer parte do LIONS. Agradece dona 

Judith que está aqui. Diz que o governador, o ‘padrinho’ do colega Jaques, ele gastou dinheiro da 

reforma do asfalto do caixa único e agora o Sartori teve que repor e conseguir um pouco de 

financiamento e aí vai sair a reforma da RS 377. Faz um convite aos colegas para fazer uma comitiva 

para o DAER aqui em Santiago, coletiva de vereadores para dar uma ‘pressionada’. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Partido, PMDB: Fala que ouvindo alguns discursos na tribuna se sente na obrigação de, até como 

forma para esclarecer para a população, pontuar certas questões. Fala que pelo discurso do vereador 

Diego o mesmo reconheceu que o governo dele prometeu e não cumpriu. Ressalta novamente que 

prometeu e não cumpriu. Diz ao mesmo por que não cobrava do seu governo na época, e que isto é 

uma incoerência por que está entendendo, então que cobrasse naquela época e que isto é fato. Fala 

que aqui não é discurso para promoção de voto e tem que ver as coisas como elas realmente são. Diz 

ao colega Alacir que só para encerrar aquele assunto dos tratores, afirma que o colega Alacir falou e 

não sabe se o mesmo se equivocou ao falar, que querem que mostrem os empenhos, e que o mesmo 

falou e que está gravado, e o próprio repete novamente que o mesmo falou que quer que mostre, 

dando a entender que não tinha nada, e que então o próprio está cumprindo aquilo que o mesmo 

pediu e que está aqui os empenhos dos tratores. Questiona que culpa tem se o governo federal não 

cumpriu a parte estabelecida, e que estão neste debate. Fala ao vereador Jaques que não foram na 

Assistência Social, e sim na Secretaria de Desenvolvimento Rural e que tem uma diferença, ressalta 

que daqui a pouco a vereadora Ana vai lá, mas afirma que não foram na Assistência Social. Fala que 

o vereador Jaques mudou bastante o seu discurso, e que mudou bastante a partir de que não seguiu 

mais naquela sequência de trabalho que o mesmo tinha e que mudou totalmente ao contrário. Com 

isso fica pensando e coloca isto para análise e que tem que começar a raciocinar sobre este tipo de 

questões, mas volta a dizer como foi dito pelo vereador Jairo que o município está desenvolvendo, e 

que é este o objetivo e espera um Capão do Cipó melhor. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Diz que 

quer falar um pouquinho, não por que a própria é presidente do PMDB de Capão do Cipó, mas só 

para dizer para o Jaques que o mesmo viu a entrevista do Sartori e que não sabe se o mesmo viu, 

que trinta e dois milhões ou bilhões que o Estado repassa para a União, e que lá em cima a 

“madrinha” Dilma juntamente com o vice da própria, mas que o PMDB do Estado do Rio Grande do 

Sul não concorda com isto e deve ser por isto. Não sabe quem falou que acha que a “madrinha” não 

está atendendo os telefonemas do Sartori e que deve ser por causa disso que não apoiam, ressalta 
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que foi declarado em rádio, televisão e é por isto que ela não está atendendo, mas que o Sartori está 

pedindo está. Ressalta que não está aqui para defender o Sartori por que ele é do PMDB, e acha que 

defenderia qualquer governador que assumiu o estado do jeito que assumiu. Diz que o colega Jaques 

sempre colocava que o Tarso sempre dava tudo, e que realmente, por que o ano passado foi um ano 

eleitoral e o Tarso abriu realmente as “torneiras” e que este dinheiro está fazendo falta para este ano, 

e que não sabe como o mesmo conseguiria tocar em frente se o mesmo tivesse sido eleito, mas que 

graças a Deus o povo gaúcho resolveu de trocar o governo e quem está administrando hoje é o 

Sartori. Mais uma vez diz que não está defendendo o mesmo por que é do partido da própria, mas por 

que sempre diz e repete que apostou todas as fichas no mesmo e espera que o mesmo faça um bom 

governo por que se não daqui a quatro anos não vai estar lá, e não vai estar mesmo. Comenta que a 

Maristela da ARMissões ligou dizendo que já saiu a licença prévia da FEPAM para construção do 

galpão de recebimento de embalagem de agrotóxico e que já falou com o Erico, jurídico,e disse que 

vai vir para está Casa, semana que vem o projeto. Diz que as condições financeiras da prefeitura não 

são ótimas, mas que estão adequadas, e que o prefeito está “enxugando as torneiras” para chegar ao 

final do ano tranquilo e que está aqui o secretário Pinheiro que depois qualquer coisa podem 

perguntar para o mesmo. Afirma que a dificuldade não é só de Capão do Cipó e sim de todos os 

municípios do estado. 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 vereador Ibanez 

Garcia, informando sua saída do COMUDE no dia 14/07/2015. CONVOCAÇÃO, da ACAMVALE, para 

audiência pública dia 04/08/2015, às 10h00min, na Câmara de Vereadores de Jaguari. OF. 03/2015, 

do LIONS Club de Capão do Cipó, agradecendo o Poder Legislativo que sempre cooperou com a 

entidade e convidando para posse da nova diretoria, dia 22/07, no CTG Gumercindo Saraiva, às 

20h00min. OF. 002/2015, do Instituto Professor Isaías, convidando para solenidade de formaturas, dia 

25 de julho, às 19h00min, no auditório do Instituto. 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 

Infantil e dá outras providências”, sendo que a vereadora Regina Weidmann pede vistas, pois 

conversou com a administração para retirá-lo e fazer modificações e ano que vem pensar melhor o 

projeto. 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)”, aprovado por unanimidade. Após o 

senhor Presidente informa que não haverá sessão na data de 28/07/2015 e convida a todos para a 

próxima sessão, que será dia 04/08/2015, 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, 21 de julho de 2015. 

 


