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ATA N° 29 / 2015 (Ordinária) 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto 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 28/2015, da Sessão Ordinária do dia 11/08/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

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

regimental de 05 minutos. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Inicia agradecendo a direção, CPM e a todos os 

colaboradores da Escola Julio Biasi pelo jantar em homenagem ao Dia dos Pais, que estava muito 

bom. Secretaria de Obras pede pedras ao senhor Gelsinho, nos Mamoneiros, nem choveu muito, mas 

ele nem pode sair de lá e pede quando a retro for ao Progresso que seja feito um buraco para lixo na 

senhora Juvina Lara e na sua casa também se puderem fazer mais um. Secretaria do Planejamento 

pede que providencie um abrigo escolar na Getúlio Vargas, descendo do Sicredi próximo a senhora 

Andréia, pois tem umas quantas crianças ali e se molham os dias de chuvas. Mais uma vez repete 

seu repúdio contra o Executivo que usam o espaço do informativo e em vez de falar coisas boas do 

Município que estão fazendo, adquirindo, vão criticar vereadores. Diz que o que falam são criticados, 

não citaram nomes, mas diz pelo que falou na terça passada não volta atrás, falou e repete. Sabe que 

alguma coisa foi para a mesma pelo que o Prefeito se referiu que ele não precisa dos Vereadores diz 

que não é assim, o Executivo depende muito do Legislativo. Ressalta que o respeito é bom, e no 

governo passado a colega Regina falava muito e chamava o ex-prefeito Froner de ladrão e ninguém 

se manifestava. Diz que o respeito é bom e todo mundo gosta, respeitam o Prefeito, as suas atitudes 

diz ser contra quando os projetos não são viáveis e quando os projetos são bons diz votar sim 

sempre, quem tem que ganhar é o povo cipoense. Diz mais uma vez que o programa do Município, 

que vai ao ar aos sábados, não é para rebater os vereadores. Diz que o Anselmo disse que o próximo 

Prefeito não vai leiloar nada, e não vai mesmo, pois não vai ter o que leiloar o maquinário novo é 

financiado, e como vão vender uma coisa que não é sua. Diz que não vai vender uma coisa que não é 

sua, pois não pode vender o patrimônio que não é seu, e diz ter coisa que foi leiloado que não havia 

necessidade. Como exemplo cita o Chico, presente, precisando duma patrulha agrícola e questiona 

se será que vai ter o trator para trabalhar para eles. Fala que o projeto o Prefeito não assinou, como é 

que vai ser votado e trator para trabalha vai ter. Diz que os outros três estão de bibelô no galpão, e 

não sabe se ainda estão no galpão das Obras. Fica a questão como vai chegar num consenso das 

coisas, pois a hora que o Prefeito precisa dos vereadores da oposição ele os procura, mas depois vão 

ao rádio falar mal dos vereadores, que não faz falta para eles. Diz fazer falta sim, são dois poderes 

diferentes o Executivo depende do Legislativo, e diz mais uma vez que o programa não é para ser 
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usado dessa maneira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Vendo o questionamento da colega Marilene diz para ser coerentes e falar a verdade. Diz achar 

de certa forma estranho que quando foi para aprovar projeto para outra associação tinha bastante 

gente que era contra e hoje é a favor, até meio complicado de entender. Diz que a ideia das 

associações é uma idéia do governo Municipal e o projeto vai vir para a Câmara, só não veio hoje 

porque o Prefeito estava viajando para Santiago, mas esse projeto vai vir para ser apreciado por 

esses vereadores, só não vão tirar ‘lasca política’ porque não tem o que tirar. Diz ser uma intenção do 

Executivo mandar esse trator por bem dos nove vereadores e esse trator vai para mais uma tentativa 

para ver se vai dar certo. Diz ter visto uma frase durante as manifestações que ocorreram onde tinha 

uma placa que dizia: “nem esquerda, nem direita queremos trabalho e política pública para o povo”.  

Diz sempre ter um cuidado de não deixar rixa política, mas que isso é normal em cidades pequenas 

que nem a nossa, e às vezes vão se sobressaindo e passa do limite. Diz entender que na função de 

vereador, de homem público, muitas vezes tem que trabalhar esquecendo o lado forte, e ter 

adversário é normal, mas diz que esse embate político não prejudique de certa forma o 

desenvolvimento de uma comunidade. Essa é sua forma de pensar e de agir enquanto funcionário e 

legislador. Sobre o que é dito na rádio, isso pode doer em alguém e em qualquer situação tem os dois 

lados e não existe uma verdade só, e se muitas vezes o Prefeito e o vice vão a rádio falar alguma 

coisa e alguém não gosta, mas é simplesmente para se defender do que muitas vezes é dito. Diz que 

não é só uma verdade, sempre tem que ouvir os dois lados, nesse sentido diz achar bem aproveitado 

o espaço, até para esclarecer a comunidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora não fez uso de seu tempo 

regimental. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala sobre o que o vice-prefeito falou sábado passado no programa 

que não irá ter maquinário para leiloar. Acredita que não, pois irão ter leiloado tudo até chegar à 

época e o que sobrou é financiado e tem que começar a pagar em outubro, quando deixar a prefeitura 

ou ele continuar e tem mais três anos, ainda, para pagar. Diz que quando passar esses três anos, 

talvez tenha que leiloar, pois com certeza estará um sucatedo. Diz acreditar, pois os tratores 2007 e 

2009 já sucatearam, o caminhão está fundido, a F350 está em cima do cepo nas Obras, e só irá 

sobrar os financiados. Cita que fizeram mais de um milhão de reais em sucata que foi vendido, e se 

não fossem ter feito isso o município já vinha parado. Isso vem falando e fala, que já tinha parado, 

pois um milhão de reais em maquinário vendido é a realidade. Acha que o prefeito tem direito de falar 

o que ele quer, mas ele disse que pouco está se lixando para os vereadores. Diz que se fosse prefeito 

não falaria isso, pois o prefeito precisa dos vereadores, independente de partido. Diz ao colega Miguel 

que as coisas, quando a política funciona por um lado e por outro não, é só passar o Passo do 

Cardinal e olhar o Inhacapetum do lado de lá. Fala que foi denunciado pelo Jairo, nas pequenas 

causas, e se fosse denunciar, hoje, diz para todos que dá mais de cem mil de multa para a prefeitura, 

pois a poclein costeou onde não foi quebrada nenhuma árvore. Diz que está o Serjão e o pessoal que 

pode dizer, o seu Jorge e o Renatinho, e hoje quebraram tudo costeando uma taipa de um açude e 
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cavocaram um serro maior que essa Câmara de Vereadores e no mesmo lugar em que foi 

denunciado. Diz isso para verem a diferença de como funciona as coisas. Diz que não irá denunciar, 

pois sabe que o município e as máquinas precisam trabalhar e naquela época eles queriam que 

prendessem a retro e caminhão e ia parar o município. Diz que se denunciasse tem certeza que 

amanhã a máquina do estado iria embora, mas têm que ser coerentes e respeitar o município e cada 

um tem que saber o que faz dentro do município e ter a grandeza de ajudar administrar e não 

denunciar. Pede que passem a ponte do Cardinal e vão dar uma olhadinha. Diz que ontem foi lá e 

tirou foto sim, está ali para quem quiser ver, só que não vai denunciar, pois não faz o seu papel, 

nunca fez isso e não vai fazer. Falou com pessoas de idade, domingo no Dia do Vizinho, e eles lhe 

disseram que terceira idade no município são discriminados. Diz que perguntou por que e lhe 

disseram que tem ônibus para tudo, levam para jogo de futebol, levam as senhoras em Bossoroca, o 

que acha justo, que tem que levar, mas a administração tem que ajudar os grupos de terceira idade. 

Diz que eles frisaram que votaram para emancipar Capão do Cipó e agora os estão descartando e 

não têm valor para a administração. Cita que foi deixado cinco mil reais para cada grupo no 

orçamento, sendo que um grupo pegou duzentos e cinquenta reais e outro não pegou nada até agora. 

Diz que quando vem verba para aprovarem, aprovam, assim como o CTG, que é uma entidade que 

precisa de apoio, assim como as terceira idade têm que ser ajudadas, pois é qualidade de vida para 

os idosos e temos que ajudar a fazer o que não está sendo feito. Diz que o vice-prefeito falou que 

tudo caiu dentro do município de Capão do Cipó e nada foram atrás antes. Diz que irá perguntar ao 

mesmo e que ele responda no programa que vem se a verba da Funasa também caiu de graça aqui, 

que está botando água para o povo, com oito milhões e pouco e agora estão licitando mais seis 

milhões e pouco. Diz que isso faz parte de uma administração em buscar recursos, independente de 

qualquer prefeito tem que trabalhar para a comunidade e não dizer que buscou isso e aquilo. Ressalta 

que o Anselmo junta as pedras para o Meneghini atirar, e que escutem o programa e vejam se não é 

verdade, pois o Meneghini não era assim, ele mudou. Diz que isso diz aqui e diz a verdade. Fala que 

o ITBI era menos zero, dois por cento e para o ano que vem vai ser menos zero, quinze por cento. 

Pede que olhem como será ano que vem o orçamento, e se nós não puxar o freio de mão nos 

municípios e tudo tem coisas que vão parar, dito hoje na imprensa e vai ser sérios problemas para 

todo mundo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

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

nome da Cecília e os professores, pais alunos agradece pela grande festa na sexta à noite, foi um 

ótimo jantar onde as famílias se reuniram. Diz ser uma festa de pouco anúncio, mas encheu o 

Ginásio, e foi uma festa de coração para os pais que nasceram e moram no Município. Secretaria de 

Obras diz o Valdecir ter ligado e pede que o secretário mande patrolar a estrada que desce do Carovi 

até a divisa da Tupantuba, pois o transporte vai toda semana para Santiago e não consegue mais 

cruzar por aquela estrada, e diz que do Passo da Areia até os Palmeiros é uma grosa e que mande 

fazer um patrolamento, pois não tem como andar nessa estrada. Também diz do tempo que faz que 

vem pedindo para colocar pedra na estrada do Gelsinho, pois o dia que chove ninguém consegue sair 

dela. Diz, ouvindo o programa no sábado que passou, que diz que é A Voz da Comunidade, Prefeito 
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que está no governo, Meneghini e Vice Anselmo a quantia que mudaram os discursos deles quando 

disse que jamais precisava dos vereadores para administrar Capão do Cipó. Fala que se eles estão 

se achando, que não precisam dos mesmos para aprovar projetos em beneficio da comunidade, então 

diz que eles se enfrentam sozinhos e batam no peito e digam que vão mandar em Capão do Cipó e 

não precisa mais ter vereador no Capão do Cipó. Fala que se eles acham que fazem tudo sozinho 

estão muito mal enganados, jamais um Prefeito e um Vice vão comandar um Município sozinho, e a 

metade do Município quem manda são os vereadores. Diz que na sessão passada perguntou à 

colega Regina o que foi feito e o que não foi sobre o assunto da carga de areia e diz estar esperando 

para ver que atitudes tomaram, já que o governo não sabe fazer as coisas erradas e só faz as certas, 

mas no dia que realmente aconteceu diz ter tudo arquivado, só esperando a resposta dos mesmos. 

Diz que o pedido de informação na semana que vem está entrando nessa Casa e diz querer saber o 

certo, pois a comunidade cobra e é seu dever de fiscalizar e o que é direito da comunidade jamais vai 

deixar do povo saber. Diz ao colega Miguel que o questionou porque o mesmo mudou de discurso, e 

diz ter mudado porque o Prefeito não é o mesmo e do jeito que está andando as coisas diz ser 

diferente de seu tempo. Pergunta se esse asfalto que foi construído há poucos dias será que foi o 

Froner que fez? Diz que não foi quem fez e sim o Prefeito Meneghini. Pede que olhem o asfalto novo 

que faz cinco meses que foi feito. Diz que não vai deixar de comentar, pois no sábado estava atento 

por saber que iam usar o programa para falar dos vereadores e ouvindo onde teve a parte dos 

deboches para os mesmos, que eles sabiam tudo e os vereadores não sabiam nada, que os recursos 

chegaram por causa dos vereadores. Diz achar que cada um dos vereadores tem uma parte do 

Município, o PT trouxe emendas, o PP, diz só não ter visto chegar emenda no município é do PMDB, 

e que lhe provem o contrário se chegou alguma emenda do PMDB no Município. Diz ao Chico que o 

que precisar para a associação pode contar com os mesmos, pois estão para ajudar. Agradece e 

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

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Ouvindo os colegas comentar diz muitas 

coisas concordar e muitas diz discordar. A respeito da rádio sempre disse, inclusive no passado dizia, 

que a rádio deveria ser usada para divulgar o que era de interesse de Capão do Cipó e diz que muitas 

vez não era, era uma politicagem. Diz achar que a rádio seria para divulgar o que é de interesse da 

Saúde, das Obras, da Agricultura e dos interesses do Capão do Cipó para ambos que governassem o 

Município. Diz outra coisa ficar mais triste ainda, se é que disseram que não precisam de Câmara, diz 

que a Dilma precisa tanto do congresso, como da Câmara para governar o país e não digam uma 

besteira desse tamanho de que não precisam do Legislativo. Diz que os mesmos sabem que não 

existe um racha no Município para governa sem a Câmara de Vereadores, não governam e não 

subam para a cabeça, pois sabem muito bem que não vão governar se racharem com a Câmara de 

Vereadores. Diz ao colega Rodolfo que são a chave principal para o desenvolvimento e crescimento 

desse Município e todos os projetos passam por aqui, alguns que tomam decisão  que não vai de 

encontro a Capão do Cipó, mas diz que a maioria depende da Câmara sim e se aqui votarem contra 

vão ter muita dificuldade para terminar seus mandatos, podem ter certeza. Diz já ter falado uma vez 

que deveriam conversar e se darem as mãos para administrar um Município tão pequeno, 
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independente de quem vá governar diz que deveriam pensar diferente para governar. Diz ser seu 

posicionamento. Fala à vereadora Margutti quando a mesma falou de estrada diz lembrar que o 

vereador Diego já pediu essa estrada, mas diz fazer uma reflexão para cada um, pois a estrada que 

estão pedindo pedra é dentro de uma propriedade privada. Fala que se forem encascalhar tem gente 

nos Palharini que pediu a entrada e diz que não se achou com a coragem de vim pedir porque um 

produtor que produz e às vezes tem estrada principal que precisa ser arrumada que cruza transporte 

escolar, produz a produção e sustenta esse Município, dentro de granjas, e estrada principal sem 

fazer. Fala que assim como o Vereador Alacir reclamou se pensar em arrumar cada propriedade, se 

tiver que arrumar para cada cipoense, por mais que ele tenha direito em ter sua estrada 

encascalhada, diz estarem longe de chegar a cada um para ter sua entrada encascalhada. Diz ter a 

bacia leiteira que precisa de estrada e tem estrada principal que precisa de arrumação, e que é uma 

coisa muito complicada essa situação de entrar em cada propriedade para arrumar a estrada. Outra 

coisa diz vir atento as máquinas e diz estar aqui quando o Prefeito veio aqui para falar com a maioria 

dos vereadores sobre a venda dos maquinários, e que não  abriu a boca por não concordar com 

certas vendas, pois ele deve saber o que fazer, pois é um produtor e deve saber o que está 

vendendo, o que é útil e o que não é útil para Capão do Cipó. Diz que ele é um ‘cara’ que deve 

entender, pois entende de granja e nas suas contas deve entender de maquinário. Fala que muitas 

vezes concordaram com a venda de certos maquinários, mas diz ser complicado vir aqui contestar 

das maquinas vendidas e têm que saber o que concordaram e o que não concordaram, senão ficam 

batendo de frente e sendo contrários na hora que não deveriam. Diz que isso é uma coisa que deve 

ser muito pensada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Inicia 

parabenizando a diretoria do Bairro Santo Antonio que promoveu o Dia do Vizinho no Bairro e as 

pessoas de outras localidades, outros bairros que lá participaram parabéns a todos que ajudaram com 

doações. Parabeniza a localidade de Areias, Coxilha da Guarita e parte do Carovi que foram 

beneficiados com a rede de água, mais de oitenta famílias que já chegou água na suas residências e 

diz que se Deus quiser esse projeto da Funasa logo será concluído para o pessoal que tem problema 

com água será solucionado. Ressalta que amanhã as dezenove e trinta no Ginásio municipal a 

semifinal do campeonato de veteranos e no domingo diz ter encerramento do campeonato de 

veterano sub dez, sub treze e o livre a partir das treze horas e trinta minutos no ginásio. Falar de 

denúncia diz não querer voltar debater esse assunto, mas diz ao colega Alacir que talvez não foi 

denunciado essa máquina que está trabalhando lá no Regis porque tem licença e naquela época não 

tinha licença. Diz que tanto a Prefeitura quanto o proprietário têm licença para tirar pedra com a 

máquina do estado para o aterro da ponte. Diz que até sobrinho do colega vereador a pessoa é, e até 

admira vir esse questionamento para cá, pois domingo ele estava reunido com o Prefeito no Clube 

Aliança e deveria ter questionado e não trazer para tribuna esse assunto. Diz que a denúncia da 

época referia ao proprietário que não tinha licença, e ressalta que hoje o proprietário tem licença, e a 

máquina do estado diz ter prazo para devolver, uns dez dias no máximo, e a chuva atrapalhou ocorre 

um prazo curto para que ocupe logo essa máquina e faça o que tem que fazer na ponte, mas diz 
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resumindo que há poucos dias diziam na tribuna que não ia sair a ponte, e estava chegando o 

material e estavam começando trabalhar na ponte  que não ia sair. Diz sentir que faz mal para 

oposição, pois há poucos dias diziam que o colégio não sairia, a creche não iria sair, que o posto de 

saúde do assentamento não vai sair e está tudo em andamento, a Administração está fazendo o que 

pode buscando recursos e diz que até o final do seu governo os cobrem. Agradece e devolve a 

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

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Sobre emendas diz que sempre podem criticar e essas 

manifestações que estão fazendo com a Dilma do PT, mas os maiores ladrões que passou antes 

ninguém fala. Diz que falaram do Instituto Lula, e que o Lula pode até ser preso por botar a comida na 

mesa de todos os brasileiros. Diz que tirou exemplo do Capão do Cipó, como estava falando antes 

com os vereadores, que os próprios lavoureiros pagavam um salário de fome para os empregados. 

Diz que a verdade é essa, só depois que o Lula entrou que, hoje, é difícil tu conseguir um funcionário 

para trabalhar por menos de dois ou três mil por mês, e todo mundo tem um carro e vive de barriga 

cheia, correndo nas ruas, tranqüilo. Diz que isso faz mal para muitos, e isso é verdade. Diz que aqui 

até é engraçado as emendas, pois essa ponte do Pimenta foi muito questionada, e que foi perdido 

duzentos e cinquenta mil do Pimenta, que ele falou na frente da prefeitura o dia que ele trouxe o 

Dissemina. Diz que ele falou que era para o prefeito botar duzentos e cinquenta mil que ele botava os 

outros duzentos e cinquenta mil, pois ele não podia botar quinhentos mil em um ano, só que o dia que 

foram em Brasília não levaram vereador do PT. Diz que ainda disse ao prefeito que o Pimenta não iria 

dar emenda para o Cristian, nem para o Jairo, que foi junto, e nem para o prefeito, pois era tempo de 

eleição e a emenda é o voto do partido deles e não vai dar para outro partido fazer política. Diz que se 

fosse tinha saído mais duzentos e cinquenta mil e o município não estaria gastando tanto, como está 

hoje. Sobre o prefeito dizer que está pouco se lixando para vereador, diz que ele não deveria ter dito, 

pois pelo jeito ele não foi vereador por oito anos. Diz que se questionarem um pouquinho esse 

programa da prefeitura que eles fazem na rádio comunitário, esse programa fecha. Diz que é só ir no 

Ministério Público, em Santa Maria, ou na Polícia Federal e tranca de vereda. Foi em Brasília e o 

Rodolfo estava junto, pois os ‘cara’ que liberaram foi o Marco Maia, que é do PT, essa rádio, e o 

Vagner junto, e o ‘cara’ que mais ligou para sair essa rádio, diz que foi sua pessoa, e aí eles virem 

falar esse tipo de coisa. Diz que fiquem quietos, se não têm o que falar, e nem vai ao programa. Diz 

que, muitas vezes, se é para ir num programa de rádio falar besteira, nem vá, fique em casa, pois 

numa palavra dita, custa muito para reverter. Diz ser essa sua preocupação. Sobre horário 

diferenciado na prefeitura, diz que sexta-feira era o horário até as duas e o prefeito fez decreto para 

até as cinco. Diz que muitos não estavam programados, principalmente os funcionários das Obras, só 

que chegou às duas horas da tarde e a maioria foi embora dos secretários. Foi lá na prefeitura e na 

Secretaria da Fazenda tinham três e na Educação tinha um. Diz que se é para um é para todos, e o 

prefeito manda ou não manda, pois secretários tinham muito pouco lá dentro, não tinha nenhum. Diz 

que se ele botou horário até as cinco, tinha que ficar até as cinco. Fica preocupado com isso. Fala que 

o pessoal do assentamento lhe cobra, pois foi votado um projeto aqui na Casa, época em que era 

secretário em 2013, para tirar lá do Carovi o ginásio coberto e colocar no Nova Esperança, o que até 
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hoje não aconteceu e pelo jeito não vai acontecer devido a crise que está. Diz que para mudar um 

pavilhão daqueles gasta em torno de cinquenta a oitenta mil. Questiona se o município terá para fazer 

esse deslocamento. Diz que não estava aqui, mas votaram nessa Casa e até agora não aconteceu. 

Fala que tem coisas que se não pegar e fazer, não faz nunca e o pessoal está lhe cobrando. Acha 

que a associação tem que sair de qualquer jeito, só que não precisava vir para a Câmara de 

Vereadores o trator para a associação do assentamento, o prefeito pode fazer por decreto, é simples. 

Diz que a briga vai ser dos dois assentamentos, das duas associações, pois já falaram que para a 

associação que o Camargo e o Gilmar e mais pessoas eles não vão mandar trator, pois quebraram 

um. Diz que é preocupante, pois foi dito em campanha, estava junto, que todas as associações teriam 

trator para trabalhar e não tem nenhum hoje. Diz que só um trator não resolve os problemas dos 

assentamentos, pois se tem um monte na prefeitura e não está conseguindo resolver, no mínimo tem 

que ir dois. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa 

ao vice-presidente. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz ter votado no Sartori e acabou ‘respingando’ 

no mesmo, ‘respingou’ nos pobres, nos professores e na segurança pública, mas fazer o quê. Já 

deixa todos convidados para dia treze a festa na escola, da Semana Farroupilha, onde quem promove 

a festa é o CPM, e inclusive as paredes já estão quase todas tiradas, e estão erguendo de tijolo. 

Ouvindo os colegas diz ter anotado algumas coisas, os poderes diz ser autônomos e devem ser 

harmônicos, a Prefeitura é a prefeitura e a Câmara é a Câmara. Diz que essa troca de farpas não é o 

correto e vocês sabem que não é. Fala que não é pago para defender o senhor Osvaldo Froner, mas 

durante todo tempo que o Froner ‘levou uma lenha’ aqui ele não precisou ir para uma rádio, ele nunca 

retrucou lá. Diz achar que a crítica faz parte e do cargo que você ocupa, e se é vereador é criticado 

por o que não fez ou deixou de fazer, ou fez para uns e não fez para outros. Diz ter que conviver com 

isso, e como Diretor de escola foi criticado quando não fez ou fez, e aí entra a questão da harmonia e 

dos poderes, e o Prefeito sabe que precisa da Câmara de Vereadores. Quando o colega Jairo 

comentou sobre a questão do denunciar ou não denunciar, diz que naquela época da denúncia de 

botar umas cargas de pedra, diz achar que não precisava ter feito aquilo, assim como o negócio de 

passar um secante, que hoje estão passando secante em tudo que é lugar. diz para os professores 

que estão lhe ouvindo, sobre crescer o tanto que crescemos e somos esse Município fantástico, 

porque temos essa divisão. Diz que aqui no Capão do Cipó é evidente que deveriam sentar para 

conversar, para um consenso, mas diz ver por outro lado que cresceu por ter partidos fortes, pessoas 

que defendem suas ideias, brigam por seu ideal, pela sua sigla partidária, uma coisa que não existe 

em muitos de nossos políticos por aí, e diz às vezes até ultrapassar o bom senso. Diz que não está 

tirando proveito do fato político, e diz ser um ‘cara’ que mudou de ideia com a cedência das máquinas 

para o assentamento e reconhece que o mesmo mudou. Fala que há pouco falou com o Chico, e 

desde o jeito que as pessoas chegam para os mesmos e ressalta que também estão montando uma 

associação lá no Carovi, e amanhã ou depois também vão querer um trator lá. Fala que é uma 

mudança e faz parte, pois estamos crescendo politicamente, moralmente ou como ser humano. O 

colega Alacir comentou da terceira idade e diz achar, e o colega Miguel vai responder como líder de 
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governo, que não dá para admitir que seja levado aluno, levado esse e a terceira idade não seja 

transportada. Diz achar que é uma espécie de discriminação, com quem considera como melhor 

idade. Então pede ao colega Miguel, que na sua primeira ação intermedeie para que sejam 

carregados como os outros setores são carregados. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Governo: Inicialmente agradece ao colega vereador Ibanez pelo tempo em que 

defendeu a liderança desse governo, muito bem aqui na tribuna. Em nome do Executivo, prefeito 

municipal e vice, agradece pelo período em que estiveste disponível para ser líder de governo. 

Agradece a confiança depositada neste vereador pelo prefeito e pelo vice para exercer o papel de 

liderança de governo, no sentido de esclarecer diversos assuntos inerentes a administração para 

nossa comunidade. Pegando o gancho do colega Rodolfo e nesse sentido diz e reconhece, de certa 

forma, a coerência do colega Alacir quando se fala em denunciar. Acha de um pensamento tão 

pequeno e que não leva a nada, pois hoje deixa esclarecido para a comunidade que existe uma onda 

de denúncias na administração, coisas que o Procurador Jurídico só faz isso. Diz que muitas coisas 

tão insignificantes que entende que o Promotor daqui uns dias não sabe se vai aceitar. Diz que 

denunciar uma coisa correta, séria, até acha que está no direito de cada um, agora levar uma política 

para denúncias pequenas e que não agregam a nada, acha de um retrocesso muito grande. Acha que 

está na hora de cada um pensar um pouco melhor e não tão pequeno. Quanto à máquina trabalhando 

lá, diz que o proprietário cedeu uma pedreira para o município e vai ceder um campo e sua 

propriedade para passar o aterro da ponte, então entende que é uma contrapartida que não leva a 

uma discussão mais séria, e mais do que justo, de certa forma, a prefeitura retribuir de alguma forma, 

pois esse produtor beneficiou o município. Diz que a pedra que irá sair daquela cascalheira, 

devidamente licenciada, será usada para as estradas do município. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala sobre o 

estado e diz que estamos todos ‘mortos’. Diz ao colega Rodolfo que se deus quiser o mesmo não 

receba uns quatro meses, pois ele votou no Sartori e agora está sofrendo nas ‘unha’, pois o 

salariozinho que tinha está feio. Diz se preocupar, e que não é falar do PMDB, mas como exemplo o 

Meneghini tinha que estar com as portas abertas, e tinha que estar ‘bombando’ como os vereadores 

disseram antes. Diz que o prefeito é PMDB, o governo do estado PMDB, o vice-presidente da 

República é PMDB, e hoje está assumindo, pois a Dilma não está. Diz que o único partido, pois 

quando o Rigotto era, era doze por cento o nosso imposto e foi para dezessete, ele que aumentou 

com a ajuda dos deputados, e agora ele vai botar para dezoito o ano que vem. Diz que irá subir a 

gasolina no Rio Grande do Sul, luz e um monte de coisa. Quer ver ano que vem os pobres como irão 

pagar a luz e andar de carro, terão que achar um jeito de botar água dentro dos carros. Sempre diz 

que não venham falar que hoje os assentamentos são muito criticados, às vezes, mas nunca o PT 

falou, e o Marcon foi um que veio na tribuna e defendeu o Meneghini e o Anselmo, mas um do PMDB, 

de Ijuí Darcísio Perondi, o Alceu Moreira, e o sem-vergonha do Pozzobom, do PSDB de Santa Maria e 

na feira deram ‘um pau’ nos assentados e chamaram até de vagabundo, sendo que o PT nunca fez 

isso.  Diz que o PT veio fazer campanha para os ‘cara’ eles vir aqui criticar os assentamentos, sendo 
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que não conhecem a realidade dos assentamentos. Sempre diz que não falem do que não conhecem. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-

presidente. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Pegando a última frase 

do colega do PT, diz a ele que a ‘madrinha’ e o ‘padrinho’ dele não estão bem, e o mesmo sabe disso. 

Diz que saiu a seguinte frase antes: “Que o desenvolvimento da comunidade faz mal”! Diz que não, e 

que são representantes e foram eleitos para fiscalizar, representar e ajudar, e aquilo que cresce não 

pode fazer mal, senão hoje deveriam dizer que estavam fora da política. Diz duvidar que qualquer um 

dos nove que aqui estão irão pensar que a comunidade não deve crescer. Fala que é o contrário, pois 

querem uma escola melhor, estradas melhores, educação com índices melhores, salários para os 

funcionários que pudessem ser melhores, os nossos jovens nas escolas participando de oficinas, os 

de melhor idade, terceira idade, sendo carroceados quando precisar e quando pode, pois é uma 

maneira de se divertir, querem a produção do município melhor, as pessoas daqui mais felizes. Diz 

que isso qualquer um dos que vão vir aqui, daqui a pouco, conversar, ou na próxima sessão, duvida 

que não. Diz que o vereador Rodolfo, o qual sempre gosta de dizer que está vereador e que é 

professor, quer o município feliz, com pessoas felizes, alimentadas, com a saúde em ordem, com a 

merenda funcionando, com as máquinas boas, isso que querem e jamais contra o município. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Diz ter faltado 

tempo no primeiro espaço para responder o colega Diego e diz que são inúmeras emendas do PMDB, 

e se voltar ao tempo as duas primeiras ambulâncias quem mandou, tem certeza que foi emenda do 

PMDB do deputado César Schirmer. Diz que veio e está chegando agora, do deputado Alceu Moreira, 

uma série de maquinários, tais como ensiladeira e outros destinados a patrulha agrícola. Diz ter muita 

emenda do PMDB e até pode pesquisar para trazer bem certinho ao colega as emendas do PMDB. 

Quando o colega Diego o questionou sobre a questão de mudança de opinião, o fez entender que o 

governo do colega foi bom. Pergunta ao colega se o governo foi tão bom assim, por que não se 

reelegeu? Fala que alguma coisa errada teve e o povo estava descontente com alguma coisa. Diz que 

o colega foi omisso em alguma coisa, pois não colocava seus pensamentos vendo alguma coisa mal. 

Fica a resposta, pois o colega lhe perguntou, e diz que hoje esse espaço aqui foi debatido por cada 

um, expondo suas ideias e diz que o senhor presidente, até agora, está sendo um bom debate. Acha 

que tem que ser por aí e a democracia é dessa forma. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

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

pessoal da escola Julio Biasi, em nome da Cecília, dos professores, dos funcionários pela belíssima 

janta, maravilhoso risoto que o pessoal participou, nota dez para a escola. Convida todos os filiados 

do PMDB para diz vinte e nove de agosto, das nove horas ao meio-dia, convenção municipal aqui na 

Câmara de Vereadores. Diz a colega Margutti que irá falar pela última vez e quer que a mesma a 

ouça, entenda e compreenda, pois nunca falou que o ex-prefeito era ladrão. Quer que a colega a 

prove, e que a mesma pode tirar tempo e vir aqui, pois tem todas as gravações dos quatro anos e nas 

atas. Fala que quem chamou o seu Osvaldo, mais de uma vez, de ladrão (soletra as letras da 
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palavra), foi o colega Jaques. Novamente diz que nunca o chamou de ladrão e tem vontade que a 

colega prove isso, pois nestas palavras jamais. Sobre a carga de areia carregada que o colega Diego 

a perguntou, diz também estar esperando do seu governo uma resposta, pois se foi coisa errada tem 

certeza que seu Alcides Meneghini não concordaram com isso e não sabiam. Diz estar esperando 

alguma atitude a ser tomada, se foi alguma coisa errada. Diz ao colega Jaques a respeito do governo 

Sartori, esses salários atrasados, talvez subir impostos, diz não ser a favor, só não acredita que ele 

esteja fazendo isso por gosto para prejudicar o povo do Rio Grande. Diz querer saber cadê o dinheiro, 

e com quem foi esse dinheiro. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Ouvindo o discurso do presidente diz que foi uma 

das noites mais felizes, quando o mesmo colocou que torce pelo Capão do Cipó. Diz ser uma grande 

verdade e acrescenta somente uma coisa em suas palavras, que é emprego para a juventude, de 

tudo que o colega falou, que não irá repetir. Dá total razão quando o colega fala que ‘brigam’ por tudo 

o que disse no dia de hoje e jamais alguém pensa diferente. Sobre o que o colega Jaques comentou, 

diz ter sido um que votou a favor, fala bem a verdade, pois às vezes as pessoas se esquecem do lado 

que estão, sobre aquele pavilhão do Carovi. Diz que a última vez que lhe passaram a informação 

custaria em torno de vinte e cinco mil para tirar de lá e colocar no assentamento, que era vontade do 

governo e da maioria dos vereadores que aprovaram aqui na Casa. Diz que até hoje não sabe o 

motivo que ele continua lá e não fizeram a transferência, que era desejo da maioria. Diz que quando a 

maioria decide, deveria ser pela maioria, mas isso não sabe responder ao colega. Sobre a ponte, diz 

que hoje a tarde comentou com os colegas, pois acredita, até que lhe provem o contrário, que tenham 

licença, pois jamais iriam entrar numa área de APP sem licença para fazer as cabeceiras. Quando lhe 

perguntaram hoje, disse acreditar, até que lhe provem o contrário, que tenha licença. Recebeu uma 

ligação, no sábado, sobre um funcionário que colocaram no ‘banco’, o qual diz contestar, pois no 

passado quando perseguiam o vereador Jairo e o Erico, era contra e repete a mesma frase: se estão 

fazendo isso, é contra também, e não vai mudar de posição. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz que sobre as denúncias, quando eram 

eles era APP, agora não é APP e tem licença. Ligou para o Meneghini quando passou lá e ele lhe 

disse que iam ver o que iam fazer, e na volta o Serjão já tinha parado. Fala que se tivesse licença ele 

teria continuado o trabalho. Diz não ter licença, mas não irá denunciar, pois não faz o seu tipo e não é 

disso, é de ajudar. Diz ao colega Miguel que o Tribunal de Contas esteve aqui na época do Froner e 

tinham sessenta denúncias, e o Froner era o prefeito, não sabe quem denunciava. Fala que agora não 

denunciou nenhuma vez, o Jaques disse que não denunciou, diz achar que são eles mesmo que 

denunciam, pois não tem denúncia. Diz não saber por que perderam a eleição para o Froner, de certo 

era tão bom o governo que até o Meneghini lhe disse que tinha votado no Froner. Diz que a política 

faz parte e uma hora um está de um lado e o outro está de outro. Fala que o Cristian era o ‘laranja’, 

queriam ver o diabo e não ele, e agora é o ‘Faz Tudo’. Diz isso para verem como é a administração, 

faz parte e política é isso. Diz não denunciar, mas que quando era secretário era APP e não podia 

entrar e hoje não é mais, pode entrar e tem licença. Diz não saber por que. Fala que as pessoas 

mudam, e como mudam. Sempre diz que não critiquem quem está descendo, pois um dia ela poderá 
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estar subindo e você estará descendo, assim é o ditado. Acha que os direitos são justos. Sobre as 

máquinas diz terem pedido para não serem vendidas algumas, mas foram. Pede que arrumem um 

trator para a associação e tragam de volta os três leiloados, o do Luiz Carlos Heinze e mais o do 

Neuzo, quando era secretário de Agricultura, para poder contentar as associações, pois foram 

vendidos quatro. Se forem colocar um em cada associação, diz achar que são doze associações, irá 

faltar trator. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Diz à colega Marilene que antes de pedir buraco para lixo a colega 

peça a essas pessoas que venham pedir a licença ao colega Miguel, pois a colega sabe que se for 

uma máquina lá irá ser denunciada. Fala que se referiram que não irá mais ser preciso fazer leilões, 

pois está todo o maquinário e os carros novos e o pessoal está vendo; fala que pegaram tudo em 

cima de ‘cepo’ e vão entregar, passar a administração, novamente, para o Meneghini e o Anselmo, ou 

seja quem for, carros e maquinários novos e a próxima administração que vir não irá precisar comprar 

máquina. Fala que não irá precisar leiloar, pois o ‘caquedo’ já foi todo, que a administração anterior 

destruiu, trouxeram um ou dois carros, uma ou duas máquinas e o resto destruíram tudo. Areia, pelo 

que sabe, foi tirado do Passo do Cardinal para poder abrir e fazer o aterramento para a ponte, umas 

cargas sabe que saíram de lá e terra também. Fala que se não é fato, que provem o contrário. Diz que 

a colega Marilene muda muito o discurso, pois não se lembra dela ter defendido tratores para as 

associações, e sim dizia que tinha que tirar de lá, pois destruíram os tratores. Fala que sempre 

defenderam e o governo tem na proposta de governo e diz ao Chico que pode ter certeza que o que 

estão batalhando e as outras associações irão ter seus tratores. Diz ser uma injustiça o que falam dos 

grupos de terceira idade, pois o governo sempre apoiou, sempre deu recurso, podia não dar ônibus, 

mas sempre ajudou com recursos para ajudar contratar os ônibus. Agradece e devolve a palavra à 

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

recebidas: CONVITE, da ACAMVALE, para jantar de confraternização de posse da nova diretoria. Às 

20h00min do dia 20 de agosto, em São Vicente do Sul. CONVITE, do PMDB, para convenção 

municipal, das 09h00min às 12h00min do dia 29 de agosto, na Câmara de Vereadores. OF. 163/2015, 

do gabinete do prefeito, indicando o vereador Miguelangelo Callegaro Serafini como líder de governo. 

OF. 162/2015, do gabinete do prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 012/2015. OF. 

165/2015, do gabinete do prefeito, enviando Projeto de Lei 034/2015. PROJETO DE LEI 034/2015, do 

Poder Executivo, “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 pessoas ou 

famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Capão do Cipó e dá outras 

providências”. OF. 169/2015, do gabinete do prefeito, retirando Projeto de Lei 032/2015. OF. 

170/2015, do gabinete do prefeito, enviando Projeto de Lei 035/2015. PROJETO DE LEI 035/2015, do 

Poder Executivo, que “Autoriza a criação do Cargo em Comissão de Assessor do Núcleo de Farmácia 

do Poder Executivo Municipal de Capão do Cipó e dá outras providências”. OFÍCIO, do Bradesco, 

solicitando empréstimo das dependências da Câmara de Vereadores, dia 20 de agosto, a partir das 

16h00min, para “Evento de Crédito Bradesco”. CONVITE, do Bradesco, aos vereadores e servidores 

para “Evento de Crédito Bradesco” na Câmara de Vereadores, dia 20 de agosto, a partir das 
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16h00min. OF. 166/2015, do gabinete do prefeito, enviando Leis 805/2015 e 806/2015. Após o senhor 

Presidente pede às comissões que não deem parecer ao Projeto de Lei 034/2015, na próxima terça-

feira, pois ele irá pedir aos mesmos que deem parecer verbal na sessão ordinária desse mesmo dia 

para já votá-lo devido à urgência do mesmo. Após o senhor presidente convida aos colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI N° 033/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em 

caráter emergencial e por tempo determinado, de 02 (dois) professores para atuar na Educação 

Infantil e dá outras providências”, aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra.  Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 25/08/2015, 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, 18 de agosto de 2015. 

 

 

 


