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ATA N° 32/ 2015 (Ordinária) 

Aos 08 (oito) dias do mês de setembro 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 31/2015, da Sessão Ordinária do dia 1º/09/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

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

regimental de 05 minutos. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala sobre a audiência pública aqui na Câmara de 

Vereadores, muito proveitosa, sobre as redes de água, onde estavam os secretários para fazer as 

colocações para os vereadores, tirando algumas dúvidas, outras ficaram, pelo menos para sua 

pessoa. Diz que uma dúvida sanou por telefone, que foi do ‘cara’ que tapou as redes de água e lhe 

disse que não foi usado socador, pois ele tapou com a retro. Diz que isso é sinal que irá sobrar mais 

dinheiro da rede. Cita sobre uma pedra que foi colocada na rampa do ex-prefeito Serafim e já faz um 

mês e que fosse esparramar aquele cascalho lá, pois temos quatro patrolas no município e as pedras 

paradas, mais do que justo esparramar. Sobre o rolo diz ser uma brincadeira, pois desceu no 

assentamento e não dá para andar devido a pedra que foi colocada lá, e segundo o colega Ibanez já 

deu acidente lá, e é complicado. Acha que tinha que passar o rolo em alguns lugares, pois os carros 

estão terminando os pneus, e se passa o rolo o pessoal não precisa socar a custa de pneu. Falar em 

estrada é uma piada, como diz o colega Jaques. Acha que está faltando planejamento e sem dinheiro 

não pode trabalhar. Diz que às vezes culpam o secretário, mas nem irá culpar, pois sabe que ele tem 

máquina parada por falta de verba. Diz que não adianta só ir a Brasília e trazer recurso e dizer que 

traziam de tudo e agora gastaram o dinheiro em contra partida e não tem mais. Cita que se não fosse 

aquele leilãozinho que foi feito, hoje nós estaríamos terrivelmente e estamos longe do fim do ano e a 

crise recém está chegando e se não cortar gasto, prefeitura é igual a casa da gente que se não corta 

chega no fim do mês e entra no cheque expresso e depois a coisa não pega mais. Sobre segurança, 

diz que só nesse feriadão trinta e nove mortes no estado, acha que está na hora do governador achar 

um jeito de colocar a Brigada de novo nas ruas por que senão irá complicar, o pessoal em greve 

pedindo seus vencimentos e a população é que paga. Cita que o projeto de aumentar impostos, pelo 

que ouviu os deputados falar vai ter oito votos só, dos cinquenta e cinco, e não vai passar e ele terá 

que achar outra solução. Ouviu o presidente do Partido Progressista, Celso Bernardi, falar hoje de 

manhã na rádio Sepé que os deputados irão votar contra. Sabe que não tem dinheiro, mas o 

funcionário quer receber, trabalhou. Fica triste em ligar a televisão e ver mortes e mais mortes, fora as 

de acidente, essas só morte violenta, que passou de quarenta, foram mais treze mortes de acidente e 

já soma cinquenta. Acha que o governador terá que achar uma solução, pois os dias estão passando 
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e cada vez fica pior e a população já não aguenta mais. Vê os funcionários pedindo, querendo receber 

e o governador se virando e não achando dinheiro. Acha que quando se assume um cargo público 

tem que se ‘antenar’ e trabalhar pela população e achar o jeito de administrar. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Cumprimenta o Claudio, do jornal A Folha. 

Andando pelo município e passando pelas localidades diz ver, assim como o colega Alacir recém 

comentou sobre os assentamentos, a situação que estão nossas estradas. Diz que na 14 de Julho o 

pedregal que ficou ali o rolo tinha que ir já com a patrola esparramando a pedra para ficar estrada de 

boa qualidade. Sobre o Nova Esperança diz estar ficando um caos e fica preocupado, pois hoje temos 

quatro patrolas no município e uma está parada embaixo do parque. Sabe que estamos em crise, só 

que a comunidade cobra e o prefeito e o vice e a equipe que administra o município tem que enfrentar 

a dificuldade e os bons momentos, também. Vendo que quando uma patrola está ali parada e a folha 

de pagamento em quarenta e oito, ponto trinta e seis por cento, de acordo com o impacto-financeiro 

que foi mandado no projeto, isto fica meio assustado. Diz que esses cortes, que a crise chegou ao 

município, não tinham que ter sido cortados agora, quem ia sofrer é a comunidade. Diz que se o 

secretário não tem dinheiro para colocar óleo e o prefeito não tem orçamento, como estão vendo a 

crise ‘apertando’ mais, vê que o secretário sempre é o culpado, por isso e aquilo ou por mal gestor. 

Mas vendo a comunidade ao fazer as visitas, nosso município a maioria são agricultores, questiona o 

que seria de nós se não fosse eles, o pequeno agricultor que vive no assentamento e faz o município 

crescer a cada dia. Fica vendo fatos acontecendo no município como hoje pela manhã vendo operário 

dirigindo trator, operador dirigindo caminhão e uns operadores sentados no banco. Diz que se não 

tem a máquina para o fulano, que chame o ‘cara’ certo e coloque a trabalhar. Diz que a camioneta 

350, por exemplo, faz um mês que está em cima dos macacos. Sobre a pedra em frente ao seu 

Serafim Rosado, diz fazer um mês que está ali e não tem sinalização, e se alguém cruze por cima das 

pedras e aconteça um acidente o responsável é o município e não digam que não, por que é. Diz que 

fala as coisas, pois está enxergando e se não iam esparramar as pedras, porque colocaram ali. 

Questiona se o secretário não sabe. Diz que o prefeito passa todo dia ali vindo para a prefeitura e 

será que não há uma sintonia entre o secretário e o Executivo. Diz que se Deus o livre aconteça um 

acidente, depois chorar é complicado. Comenta os fatos, pois andando pelas comunidades as 

pessoas cobram dos vereadores. Sobre o que a colega Regina comentou da ponte, semana passada, 

quem desce ao Passo da Areia, a qual já foi várias vezes comentado na Casa para se fazer uma 

roçada ali e até hoje não aconteceu. Sobre a estrada do Passo da Areia até a saída dos Palmeiros 

virou uma grosa e não tem quem ande, só quem cruza ali na estrada para ver. Diz que bueiros, não 

tem nenhum que não esteja trancado e a retro todo dia andando por cima das estradas para baixo e 

para cima. Diz que é fácil de fazer, só baixar a lâmina e fazer um bueiro. Agradece e devolve a 

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

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Sobre o que foi falado antes diz que nem irá 

comentar, pois fica meio repetitivo, toda semana um replay de frase ditas na Casa. Essa semana 

encontrou uma pessoa, até colocou aos colegas, que viu um comentário que fez no jornal a respeito 
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da 377, um funcionário que vai trabalhar na empresa que ganhou a concessão para recuperar a 377. 

Diz que perguntou a ele o motivo de a obra até agora não ter iniciado, e a resposta dele de que a 

TORC abriu mão, que tem um processo judicial parado contra o estado, e fizeram nova licitação e a 

empresa ganhou, o dinheiro está depositado no banco para tal finalidade. Diz que essa pessoa só 

pediu para que não dissesse o seu nome, pois iria ‘sobrar’ para ele, pois ele disse que só falta 

vontade política, só isso. Diz que ele falou que era só levantar da cadeira e sabem para quem pedir o 

início da obra de Capão do Cipó. Diz ser complicado. Diz que um colega pediu que falasse, pois é 

verdade, que essa noite uma ambulância daqui levou quase duas horas para chegar a Santiago. Dá 

razão, pois não tem condições de andar, ou anda e rebenta tudo, ou tem que desviar os buracos, 

realmente. Diz dar razão a eles, pois depois arrebenta no funcionário, que não presta, e sempre vai 

sobrar para a parte mais fraca. Diz que os funcionários estão com a razão sempre. Acha que se não 

houver interesse da administração, que houvesse interesse da Câmara de Vereadores, em marcar 

uma audiência com o pessoal do DAER e cobrar, ou fazer como a outra vez que trancaram a 377 e ao 

menos o Legislativo faz sua parte. Acha que chegou a vez de começar assumir as coisas e fazer 

também sem depender de outras pessoas, pois têm poderes para isso.  Diz que o colega Alacir foi 

feliz quando falou na situação do estado e do País, como disse há tempos que a situação, também, 

será nossa, e que assegurasse as pontas, pois a coisa é muito grave, tanto no estado como no País. 

Cita que se está ruim para nós que somos governo aqui, governo em Porto Alegre e um pedaço do 

governo em Brasília, a Câmara dos Deputados e o Senado, tudo estiver ruim, imagine quem não tem 

ninguém. Diz que se para nós está ruim com tudo isso, imagine outros municípios que não tem 

ninguém para socorrer. Fica triste de pensar, mas sabe que alguma coisa tem que ser feita. 

Parabeniza o presidente, mais uma vez, por que vai sair a cobertura dos Palharini, mais uma vez, 

graças a economia dessa Casa e do apoio de todos os colegas vereadores. Cita que está descoberta 

a associação e a igreja. Parabeniza o presidente que isso saiu graças a ele e temos que reconhecer 

as coisas que são feitas, e se não fosse o empenho de todos e do presidente, talvez a comunidade 

não tenha condições de cobrir toda aquela igreja, devido o estado que está. Agradece em nome da 

comunidade, em nome do presidente Hélio Machado. Registra a presença do seu Didi que estava 

ausente da Câmara, seja bem vindo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

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

Começa pedindo moção de pesar aos familiares do senhor Noeli Santos Charão, o qual perdeu seu 

irmão, Antonio Rafael Santos Charão, no último dia três do nove, e diz que o rapaz pertenceu muitos 

anos na cidade e jogava futebol com os mesmos. Diz que o Maurinho deve ter conhecido e diz ser 

uma perda grande por ser um rapaz novo. Fala que é o Dia da Alfabetização e diz que se não fossem 

alfabetizados não estariam aqui. Diz lembrar uma oportunidade um candidato da UDP não pode se 

candidatar por não ter alfabetização completa para ler um texto no Cartório Eleitoral, e diz ser um 

‘cara’ que dá de chapéu nos mesmos, e diz que os mesmos sabem de que ele está falando no ‘papo’, 

na conversa, na inteligência, lá do Assentamento Sepé Tiarajú, mas diz que não pode ser candidato 

por não ser alfabetizado. Falou da audiência pública, das treze horas, e diz que não pode ficar até o 

final, mas diz quem está no governo sofre as consequências de estar governando e diz que sempre 
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vai ter oposição vai ter os dois lados. Ressalta que não terminou a função da FUNASA é porque não 

terminou o projeto das redes de água, que estão praticamente na metade e com quase a metade dos 

recursos diz já terem feito tudo que estava planejado pelo governo anterior. Diz que falta alguém 

questionar e diz trazer essa discussão, no governo anterior como foi feito o projeto, e diz que isso 

ninguém pergunta de quanto pagaram por esse projeto da FUNASA. Fala para a comunidade que 

está ouvindo, ter sido setecentos mil para fazer o projeto, e diz ter pegado o projeto pronto e 

reformulado para atingir mais famílias, o projeto da discussão era para setenta famílias e diz que já 

levaram água para cento e cinquenta e oito, e era para setenta quilômetros e diz terem levado para 

cento e cinquenta e oito quilômetros de rede. Fala que foi refeito o projeto e diz que não teve custo 

nenhum pelo pessoal da prefeitura, mas diz que os setecentos mil saíram do projeto e que isso 

ninguém questiona. Diz ser setecentos mil reais que ninguém sabe onde foi, e diz que isso tem que 

ser questionado. Diz ter pegado o projeto pronto e a comissão de licitação o mesmo diz que 

explicaram muito bem como é feita as licitações e diz que todos que são vereadores não estão lá 

questionando porque não querem, pois tem direito e o dever é esse. Diz nunca ter visto tanto 

questionamento no seu governo em questões que estão claras e diz duvidar que tenha alguma 

falcatrua no meio desse projeto da rede de água. Como já tem denúncia no Ministério Público, diz que 

se tiver que prestar mais esclarecimentos, talvez seja judicial, por que vão ter que ir à justiça para 

prestar esclarecimentos. Diz não saber como não começaram a falar da ponte que está pronta, e que 

não começaram a fazer o aterramento, e que diziam que não sairia o recurso da ponte, da escola, de 

posto de saúde, que não iam pagar os tratores, mas diz que estão ali e já chegou o quarto trator, 

enfardadeira, implementos chegando, e diz que, sinceramente, o Meneghini e o Anselmo têm que se 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala sobre o pontilhão 

no assentamento Santa Rita, que vai cair, pois a enxurrada veio, broqueou por baixo e uma 

plantadeira esses dias entrou e forçou a parede, que é concreto e as pranchas estão podres. Diz que 

desceu antes de ontem de tardezinha, em torno de oito horas da noite e uma prancha da ponte tinha 

uns três palmos erguidos no meio, parou e tirou, pois não segura mais os pregos em cima das 

travessas e vai cair e vai dar muito problema aquilo ali, podem ter certeza. Sobre a ponte do Passo da 

Areia, perto do Valdair e do “Ratão”, trocaram as pranchas, mas não botaram os guias de cima e vai 

quebrar tudo debaixo, pois é onde da estabilidade ao pneus e cai em cima de atravessado e não tem 

nenhuma. Sobre as estradas dos assentamentos diz que não dá nem para falar, e que esses dias 

disse aqui que acha que o Meneghini e o Anselmo se sentem com vergonha delas, que antes andava. 

Cita que o Eliseu Gateli lhe disse que não consegue mais andar. Quem desce pelo Santa Rita, 

pegando a esquerda, quem vai para o 14 de Julho, por baixo na mãe do Giovani, diz que dá dó de 

quem anda de transporte escolar nos ônibus, não tem como durar. Sobre o que o Ibanez falou, que 

uma vez disse que dois lebrões se bateram, agora ele disse que duas preás se arrebentaram no Nova 

Esperança, o que diz ser verdade, pois o brejo está enorme na beira da estrada. Diz que não tem para 

onde sair se encontrar com outro carro. Diz que quem quiser gozar ou fazer crítica é só andar, pois 

aqui dentro do gabinete e da prefeitura é coisa mais boa do mundo e  tu sair com carro público, que 
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não é teu, mas saia no teu, todos os dias nas estradas, para ver quanto custa. Sobre funcionário no 

‘banco’ diz ser uma vergonha. Diz que se está em crise solte todos os CCs e bote os funcionários 

trabalhar e não deixe no ‘banco’, pois tem até CC no ‘banco’, por não ‘se dar’ com o secretário e não 

pode trabalhar. Pede que criem vergonha, em primeiro lugar. Diz que falam em crise, mas desse jeito 

não tem crise nenhuma. Diz que o vereador Jairo falou uma coisa boa, pois tinha anotado sobre 

emenda do governo federal, que falam que o governo federal está em crise, mas todas as emendas 

que os deputados prometeram, a sua ‘madrinha’ Dilma, depositou o dinheiro e está pago, do contrário 

não tinha esse maquinário em frente a prefeitura. Diz que tudo é do governo federal, e compraram uns 

tratores que daqui uns dias irão mandar dinheiro para devolver, pois cada deputado liberou três mil 

reais e compraram uns tratorzinhos de oitenta e três e oitenta e quatro mil reais e o resto tem que 

devolver. Pergunta por que já não colocaram mais forte a potencia do trator e botava de qualidade se 

o dinheiro dava. Diz que vai passar por essa Câmara e já disse que não vota e não sabe como irão 

devolver. Diz que o DNIT está fazendo os asfaltos em Santa Maria, que é do governo federal, as 

obras estão andando, só que o Sartori, como já disse, está matando gente, no trânsito, na segurança 

que não tem mais nada. Diz que os professores, e a Brigada está pedindo cesta básica por que não 

tem, e fica até vergonhoso. Diz que mande o governo federal intervir e fazer outra eleição, pois hoje 

no estado o Tarso ganha com oitenta por cento, e quem votou no Sartori vota tudo contra. Diz que da 

noite para o dia mudar tanto o orçamento do estado, antes aqui no Capão do Cipó tem o exemplo, 

pois vinha carro para a Saúde, dinheiro no SUS, e ninguém dependia, foi construído ginásio no 

Carovi, foi construída a quadra sintética, academia, veio ônibus Caminhos da Escola e agora do dia 

para a noite. Cita que os funcionários e a Brigada nunca fizeram greve e agora é um caos. 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. Fala sobre algumas informações, por exemplo, que alguém falou que 

as coisas estão claras e diz que está claro para uns, mas para o mesmo não está claro, e diz que na 

discussão da FUNASA diz para uns está claro, portanto diz que a Casa vai contratar um auditor 

financeiro, e um geólogo para os mesmos dirimir algumas dúvidas que ainda restam sobre esse 

assunto. Para os mesmos diz não estar claro. O colega falou que funcionário não quer receber ou 

quer receber, o mesmo diz que funcionário não quer receber, funcionário precisa receber e diz quem 

trabalha tem que chegar ao final do mês e tem que ter seu salário. Lá no início de março diz ter dito 

que tomara que não sobre para os pequenos, e diz que sobrou. Pergunta básica diz quanto tempo 

acham que vai demorar em vir explodir os caixas eletrônicos de Capão do Cipó? Diz que essa 

semana nem sabe quantos, e diz que moramos longe de tudo. Diz que irá pedir para Silvane, 

secretária, marcar uma audiência com o engenheiro do DAER, para receber os vereadores de Capão 

do Cipó, acolhendo a sugestão do vereador. Com relação à igreja dos Palharini e a Resolução de 

Mesa irá comentar no seu tempo de liderança, e que não é uma decisão sua, mas dos colegas. Diz 

conversar sobre um fato importante que aconteceu no dia de sexta-feira, onde foi o primeiro seminário 

da agricultura familiar, numa promoção da Agricultura com a Ema ter de Capão do Cipó, onde foram 

tratados vários assuntos, sendo que um de suma importância, e que considera esse assunto que foi 
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tratado na tarde de sexta-feira tão importante quanto a instalação de Capão do Cipó. Diz entender que 

a construção de uma usina de etanol, que é a proposta que existe, seria a redenção do município, e 

que depois gostaria de conversar sobre isso. Fala que com a instalação teremos a criação entre 

setenta e noventa empregos direto, criação de mais de trezentos empregos indireto, com borracharia, 

hotel, lojinha e assim por diante. Fala que a possibilidade de ter uma alternativa de inverno na planta 

de triticale, de uma safrinha depois do soja, sorgo e para pequenas propriedade, a possibilidade de 

colher até cem toneladas de batata-doce específico para Etanol. Pede para analisarem bem o que é 

possível fazer, e que cada quilo de batata-doce diz ser quinze centavos, e diz já ter testes e lugares 

que estão colhendo cento e quarenta toneladas de batatas, mas diz falar por oitenta que seriam doze 

mil reais, por hectares. Diz ser uma alternativa para o pequeno produtor, e diz com relação a noventa 

empregos diretos, numa comunidade que está sempre clamando por emprego, uma gama inteira de 

ações que uma empresa que desse porte tem, os mesmo têm que fazer, e é somente comprar uma 

área de sessenta hectares e passar para essa empresa. Fala que duzentos milhões é o investimento 

e seus investidores não colocam seu patrimônio em jogo, a própria empresa se garante, ela garante o 

financiamento, e diz que teremos num curto espaço e em uma meia dúzia de anos teríamos outro 

Capão do Cipó. Fala que os que estão em casa acompanhando sabem que não é ruim e diz ter as 

discussões, as brigas, mas diz aqui ser muito bom. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz não saber mais o que 

solicitar, pois pede e não é atendida, e diz quando fala alguma coisa tentam rebater, e que os pedidos 

que fez a semana passada nenhum foi atendido. A coordenadoria de trânsito diz não saber se estão 

muito ocupados, pois pediu para erguerem a placa na Getulio Vargas e diz que foi confirmar e está ali 

a placa no chão. Diz não ter sobrado tempo de erguerem. Quanto a roubo diz se preocupar, pois no 

interior estão acontecendo muitos assaltos em residências e diz o que eles querem são armas e diz 

que só estão levando armas, só numa residência que levaram alguns pertences eletrônicos, e que 

essa semana roubaram próximo sua casa, e na semana passada já em duas residências. Diz se 

preocupar com a segurança aqui sobre os caixas eletrônicos, diz ser uma preocupação grande e que 

o pessoal da empresa andava com o prefeito, faz tempo, e diz ter cobrado o mesmo e ele lhe 

procurou, procurou o pessoal do comércio, isso a ano e tanto atrás, para os mesmos fazerem em 

conjunto e diz que a empresa veio e a mesma se comprometeu em ajudar para colocar as câmeras, 

pelo menos próximo as agências e ao comércio, mas até hoje nada. Diz que precisa acontecer as 

coisas, mas dali uma semana diz morrer o assunto e diz ter dentro da loja um correspondente do 

Bradesco, diz não deixar dinheiro ali nunca, mas diz que ladrão sempre acha que tem as coisas e diz 

ser uma preocupação muito grande. Sobre o que está acontecendo com os policiais e diz que acha 

que nem podem estar saindo muito, mas diz ter solicitado na semana passada, por estar ‘caseriando’, 

e eles prontamente foram lá, tarde da noite. Diz que tem carro parando duas e meia, três horas na 

frente das casas, e que tudo gera preocupação e medo. Colega Jairo falou sobre audiência pública, 

sobre denúncia, e diz que o colega era o que mais denunciava e deve estar se sentindo meio acuado. 

Fala que na audiência pública o colega Miguel quis se referir sobre inveja e diz que deu a entender 
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sobre o projeto da FUNASA, o qual diz ser um excelente projeto, tanto que surgiu do seu governo, 

mas diz não ter dado tempo de concluir, mas graças a Deus, está a caminho, e quem ganha é o povo. 

Diz estar fazendo sua parte por isso que estão acontecendo às audiências, e diz que não vai ficar só 

nessa, pois ainda têm dúvidas e diz dever respostas para os cipoenses, pois o povo questiona e os 

mesmos têm que saber para passar ao povo. Sobre a Secretaria de Obras diz que talvez não tenha 

diesel para fazer as estradas, e diz morar lá onde pega uma estrada de chão, indo pelo 

assentamento, mas que acha que uma enxada têm, pois a mesma pediu a semana passada para 

limparem o canteiro na frente da escola Julio Biasi e diz quando veio pela parte da manhã estava do 

mesmo jeito, e diz que só se carpiram de tarde, mas que pelo menos uma enxada a secretaria deve 

ter, já que não tem diesel para as máquinas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. Faz referência ao secretário da Agricultura, juntamente com a Emater, 

pela promoção do 1º seminário da Agricultura Familiar, haja vista que nosso município tem um 

número bem expressivo de pequenos produtores, onde se discutiu alternativas para essa questão de 

pequena propriedade e se der certo essa ideia dessa usina de etanol, será um grande avanço para o 

município. Parabeniza a iniciativa do secretário da Agricultura e também da Emater. Quando se falava 

no que veio para o município em verba federal e estadual ou daqui e dali, faz o questionamento até 

para a comunidade ir raciocinando, pois nada disso viria se não tivesse capacidade de projeto e 

capacidade política de ir buscar. Diz que o que veio para Capão do Cipó não veio para outros 

municípios e se veio é por que se teve eficiência administrativa para as coisas virem. Questiona por 

que antes não vinha, se tem tanta verba e se é tão fácil. Fica aqui esse registro, que se veio foi por 

que se teve capacidade para ir buscar. Quando ouviu, hoje, que o município está parado, diz que 

muito pelo contrário, tem certeza que não, pois as obras estão andando, estão acontecendo a prova é 

que foi dito muitas vezes aqui que não vinha trator por que não iriam liberar que não iam pagar. Diz 

que era muito dito isso e absorviam, mas estão aqui quatro tratores liberados e uma série de oito 

equipamentos para a pequena propriedade onde tem enfardadeira, pulverizador, roçadeira, o que o 

município não está parado. Diz que só falta dizer que o próximo passo é dizer que a enfardadeira é 

pequena ou a roçadeira, pois alguma desculpa é lógico que vai ser encontrada, mas o município não 

está parado, está andando. Comparando com municípios de outras regiões diz estarmos muito 

melhores, e tem certeza disso. Sobre a audiência pública comentará depois no tempo de liderança. 

Quando a colega Marilene se referiu em que vamos trabalhar, diz que já devia ter começado lá atrás, 

quando a colega insistentemente montou uma comissão para fiscalizar a obra e não foi. A vereadora 

faz um aparte: Diz que o colega Ibanez já se desculpou pela comissão. O vereador torna a palavra: 

Diz que devia ter começado lá atrás, pois é muito fácil quando a coisa começa a pegar fogo chegar e 

atirar um balde de gasolina. Cita que tem que se fazer as coisas com responsabilidade. Sobre esse 

detalhe da obra da FUNASA volta a falar no tempo de liderança. Diz que o que lhe deixa tranquilo é 

saber que nesse meio de crise estadual e federal, estamos caminhando. Questão de estrada é lógico 

que reparos sempre irão ter, onde se tem mais de mil quilômetros de estrada, mas estão fazendo. Diz 

ter certeza que estão no caminho certo. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADORA 
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REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Deixa um pouco de lado a crise, por mais que lhe preocupe bastante, 

para falar sobre a Semana Farroupilha do CTG, que começa segunda-feira, de 14 a 20 de setembro. 

Diz que dia 14 é a chegada da Chama, prevista para as quatorze horas, e amanhã irão conversar com 

o coordenador da cavalgada da Chama Municipal, seu Valdemir Pinto, junto com o César Vargas, 

para acertar os detalhes. Fala que no dia quatorze é a Noite do Cordeiro, com carne de cordeiro 

assada, linguiça batata-doce caramelada, arroz, cuca, saladas diversas e sobremesa tradicional, ao 

preço de vinte reais para sócio e não-sócio vinte e cinco reais. Diz que diz quinze, terça-feira, temos a 

nossa Sessão Solene com homenagens e os patrões do dia são o Carlos, Lurdes Swchingel, Rogério 

e Adriana Richter, Jarlan e Elenice e Jairo Rosado e o cardápio é ensopado de mandioca, carreteiro 

de charque, pão e saladas, ao preço de quinze reais. Diz que dia dezesseis os patrões do dia são o 

João Batista, Cristiane, Claudio, Regina, Vani, Claudia, Cristiano e Patrícia e o cardápio é canjica 

temperada, carreteiro de charque, pão e saladas e nesse dia terá apresentação do grupo de danças 

do Instituto Farroupilha, campus São Vicente, que vem apresentar e a animação é de Johnatan 

Almeida e grupo. Cita que cada dia será um conjunto, só irá repetir dia dezesseis e dezessete que é o 

Balanço Gaúcho, e dezenove e vinte que é o Ronda Pampiana, então precisa contar com a 

comunidade para fortalecer, cada vez mais, o único CTG do município.  Diz que fizeram o preço 

acessível, mas que algumas pessoas acharam caro, mas se vai comer um lanche se paga quinze 

reais e ali não paga mesa, nem entrada e come a vontade, tem baile, tem sobremesa. Diz que diz 

dezoito, sexta-feira, os patrões do dia são o Elson Englaitner, o Márcio e a Fabiane, o Ivonei e a 

Bernadete, o Vanderlei e a Sandra e o Valmir e dona Dinorá e o cardápio é ensopado de mandioca, 

carreteiro de charque, pão e salada. Diz que diz dezenove de setembro os patrões do dia são seu 

Anauri a Rosangela, o Roberto, a Silvane, o Cailir, a Elisangela e a dona Judith, e o cardápio é pirão 

de farinha de mandioca, carreteiro de charque, espinhaço de ovelha frita, pão e salada. Diz que dia 

dezessete, que esqueceu, tem a Missa Crioula, com o Padre Márcio, que ano passado chamou e 

vieram e o pessoal gostou, e os patrões do dia são o Roberto, Silvane, seu Anauri, Rosangela e dona 

Judith e o cardápio é feijoada, carreteiro de charque, couve com farofa, pão e saladas. Cita que o 

valor, durante toda a semana, é quinze reais. Fala que no dia vinte tem o almoço logo após o desfile, 

no valor de vinte reais para sócio e vinte cinco para não-sócio e o cardápio é churrasco, galeto, 

linguiça, maionese, cuca, saladas diversas, mandioca e arroz. Faz mais uma vez o chamamento a 

todos que gostam do CTG e os que não são fãs da música gaúcha, mas que vão lá prestigiar, jantar 

conosco, almoçar dia vinte, pois como sempre conversam aqui, as entidades precisam se ajudar entre 

si e também da participação do povo cipoense. Cita que amanhã, às nove horas, será a entrega da 

Chama para toda a 10ª Região Tradicionalista, na igrejinha da Florida e Capão do Cipó irá se fazer 

presente pelos cinco cavalarianos que estão representando o município e fizeram mais de oitocentos 

quilômetros no lombo do cavalo. Convida os vereadores que se façam presente para prestigiar esses 

cinco senhores de Capão do Cipó que foram levando o nome do nosso município nessa distância e 

voltar carregando a Chama. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Fala ao senhor presidente sobre a obra da FUNASA, 
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acha que se ficarem um mês ou dois discutindo sobre isto e não vai sair do lugar e vai continuar a 

mesma coisa. Ressalta que foi dito e até comentado antes pelo colega Jairo que a administração 

pagou setecentos mil reais só por um projeto. Afirma que foi só por um projeto que iria contemplar 

setenta famílias, e que o projeto foi refeito pelos profissionais da prefeitura sem custo algum, e vai 

contemplar cento e setenta e poucos quilômetros de rede e mais cento e trinta famílias e ainda “está 

mal”. Ressalta que serão duzentas e quinze famílias. Fala que isto de certa forma deixa o próprio 

indignado, e que está obra, para começar, corre o risco de parar, por que a mesma já tem uma 

denúncia no Ministério Público Federal, sendo que é uma obra que está trazendo qualidade de vida e 

água para muitas famílias necessitadas. Afirma que a mesma corre o risco de ficar parada. Diz que se 

a pessoa vai falar alguma coisa que prove, que tem que falar e provar, pois levantar suspeita 

infundada ao ponto de vista do próprio chega a ser uma irresponsabilidade, por que o próprio tem 

acompanhado e visto que a obra está dentro da normalidade, mas que enfim o próprio acha que isto 

já deu assunto de mais e ficar discutindo não vai adiantar, tem que deixar que o Ministério Público 

decidir, por que já está a denúncia. Ressalta que o importante de tudo isso, e quer que a comunidade 

beneficiada preste atenção, é que os mesmos estão recebendo água em casa e que isto é o mais 

importante. Afirma que sempre vai ter controvérsia sobre isto, e só resta para o próprio pensar uma 

coisa: que o jogo político está passando do ponto i e que esta é a opinião que tem e que é um projeto 

que está sendo levado para o lado político e passando do ponto. Volta a dizer que estas famílias 

estão sendo beneficiadas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Comenta sobre a Semana Farroupilha diz saber que 

a colega Regina está com a disposição de largar a Patronagem do CTG, mas lhe disse hoje e vai 

repetir nesta Casa para todos os ouvintes que foi uma grande mudança que a senhora fez no CTG foi 

terminar com política lá dentro, foi uma grande vitória do CTG Gumercindo Saraiva. Diz que 

conquistou isto porque hoje é diferente a condução das coisas como funcionam com todos desta 

Patronagem. Dá parabéns e diz que gostaria muito que a senhora continuasse a frente do CTG, é sua 

opinião própria, sabe do que a senhora fez na patronagem, como é dedicada a bem da comunidade 

do Capão do Cipó. Faz um convite a todos para se fazer presente nesta Semana Farroupilha no 

Capão do Cipó. Diz concordar com seus colegas sobre a terra lá no seu Serafim, mas faz vinte dias e 

não trinta e pede ao secretário esparramar aquelas pedras. Vai falar para o Miguel chegar ao João 

Vargas e pedir, realmente não concorda, está perigoso é uma descida e se resvala um carro sai 

rolando em cima das pedras e não tem muito o que fazer e vale a pena mandar arrumar. Sobre a 

audiência pública diz não falar mais, concorda com tudo senhora vereadora Regina e sempre 

contestou as coisas nesta Casa, certo é certo, errado é errado.Torce, inclusive votou na audiência 

desta forma  que acredita  que não tem nada errado,  e se tiver  diz que vai tomar suas medidas. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz 

ao colega Miguel, que quem pagou o projeto foi o Governo, segundo a informação, pois é o governo 

que paga estes projeto da FUNASA e como as das casinhas que vê pronto e vem pelo governo, e a 

engenheira falou que tinha sido socado, mas sabem que não foi. Diz que vão fazer a verificação e se 

foi socado beleza, mas se não foi com certeza terão que abrir uma CPI. Sobre os tratores foi pedido 
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para o Luiz Carlos não mandar as emendas e pelo que sabe dos tratores vai chegar mais uma 

emenda pelo Deputado Luiz Carlos Heinze, podem ter certeza por que os que falaram para o povo 

que não ia mandar os outros três que mandou já foi vendido. Diz que tem que vim trator para Capão 

do Cipó, mas que estão vendendo. Diz isso para ver que o Deputado Luiz Carlos mesmo dizendo que 

ligaram ele mandou falar é fácil às coisas não são assim e a realidade não é o que pensamos. Diz que 

se alguém tem problema com água, se está certo vão aplaudir, só quer que os recursos públicos 

sejam bem aplicados no município e todos os vereadores estão aqui para isso, a função é fiscalizar. 

Diz ao colega Ibanez que se erraram vão acertar, vamos ver que está mentindo nessa história da 

água, que socaram, que não socaram, pois é bem simples e a câmara contrata paga os ‘caras’ e vão 

fazer as coisas certas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz repetir porque já tinha anotado aqui colega Miguel 

porque que antes não vinham, justamente esta a pergunta que faz, pois hoje vemos na tribuna 

dizerem que mandaram do Governo Estadual, mandaram do Governo Federal, mas alguém trabalhou 

para que viesse porque no Governo anterior acha que veio uma máquina nova na frente da prefeitura 

e hoje só o que vemos estampados nos jornais são maquinários chegando quase todo a semana e 

não parou porque continua chegando. Parabeniza todos da Emater, da Agricultura que organizaram 

este seminário da agricultura familiar. Diz que não pode se fazer presente, mas sabe que foi sucesso 

e alguma coisa de boa vai trazer para o nosso município. Sobre as denúncias, diz a dona Marilene, 

que a mesma sabe e que nunca se furtou e chegava nesta tribuna e dizia que havia denunciado, 

assumia tudo o que fazia, e não é como certos que já tem cento e poucas denúncias em Promotoria e 

Ministério Público, algumas infundadas, mas ‘armados’ por outras porque o nome deles não aparece. 

Diz que chegava e batia no peito e dizia que havia denunciado e tinha prova de tudo o que fez. Fala 

dos quarenta e oito ponto seis que o colega Diego falou aqui, da folha de pagamento, só que o nosso 

índice há poucos dias atrás, quando estava vindo os recursos a receita era alta é óbvio, mas caiu os 

repasses a despesas dos funcionários sobe, isso é normal e daqui uns dias  normaliza  a receita e a 

despesa com os funcionários fica lá embaixo, pois o nosso município é enxuto, graças a Deus. 

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

Partido, PT: Diz que na política é engraçado, pois todo mundo faz e os padrinhos querem ser 

dois ou três, por que se não sabem o governo federal nos últimos dois anos o mesmo deu 

tudo para os municípios, para os cinco mil quinhentos e setenta e três municípios do Brasil 

todo, colégio, escola, patrola, caminhão e que foi tudo. Afirma que nenhum deputado e que 

podem ter certeza do partido de A, B ou C mandar emenda para a prefeitura se alguém do 

partido não pedir. Ressalta que não é para direcionar uma coisa, pois é o Christian que é o 

“Faz Tudo” e que tem projeto, mas não tem nada, por que desfilou com projeto de creche e 

coisa o ano passado e que até hoje não saiu nada. Ressalta que o projeto já veio pronto 

desenhado e pintado, pois veio do governo federal pronto e que é só pegar e fazer, o próprio 

diz que não tem que estar adulando secretário e nem nada, por que está aqui para trabalhar 

e ganhar as coisas do povo se não que se suma daqui e que a verdade é esta. Fala que a 
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rede de água é um caos, pois quem tinha que fiscalizar era o DEMAC, como falou quantas 

vezes aqui. Fala que da Secretaria de Saúde quem assinou os primeiros papeis foi a Adriana, 

de empenho, por que alguém tem que assinar, e que o prefeito deu tudo para o Christian, e 

que falou para o mesmo hoje aqui na frente, por que o próprio não mede palavra. Ressalta 

que é rede de água, é creche, colégio, é ponte que o Pimenta deu por que senão, não havia 

saído até hoje, por que o próprio e o finado Odir foram atrás e levaram o vice-prefeito junto 

em Jaguari e depois foram a Brasília por que senão não havia saído a ponte e estava até 

hoje ali, cruzando pelo vão, mas que ainda vai custar fazer aterro, por que não é com troco 

que se faz. Fala que agora mexe com tudo, que mexe com dinheiro e que não convenceram 

o próprio com a rede de água e que ainda vai bem a fundo. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Diz que tem que ser justo e não vai cobrar do Prefeito 

Meneghini, e a saída para o estado, hoje, é Exército nas ruas, uma guarnição aqui outra lá, um 

revezamento, esta é a saída até resolver a crise dos salários. Diz que teve município que ganhou 

escola, por exemplo, de cinco milhões, município com ginásio de esporte, e diz ser o maior crítico e 

ver o maior problema quando transferirmos o Júlio Biasi para cá e não teremos um ginásio de esporte, 

e o próximo passo do Prefeito Meneghini e da equipe do planejamento é urgentemente a construção 

do ginásio de esporte da escola nova. Com relação aos tratores são pequenos e tal, mas são bons. 

Diz que vão fazer um movimento na Câmara para que façamos um “Fica Regina no CTG”, pois tem o 

“Dia do Fico” então “Fica Regina no CTG”, porque é importante para a nossa comunidade. Diz que 

tinha prometido e depois se explica melhor, que estão fazendo uma transferência de recursos que no 

final do ano seria para a prefeitura as sobras da Câmara, então estamos destinando cinquenta mil 

para a Saúde, vinte e sete ou vinte oito para casas e reformas, camisetas para os times de futebol, 

auxílio para Chico Mendes, para os formandos, terceira idade, mais alguma coisa para o CTG, para o 

nosso clube, e no total são cento e cinco mil reais e depois gostaria de conversar com o Cláudio para 

divulgar esses números. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, 

PMDB: Só para comentar sobre a audiência pública também, ressalta que tem uma grande 

preocupação e que não acredita que alguém da administração da própria esteja fazendo algo 

de errado e que custa a própria acreditar isto. Ressalta que se existir alguma coisa errada a 

própria quer ser a primeira a saber. Afirma que até agora a própria concorda com tudo que a 

administração explicou e o que comentaram, e que a própria chegava e perguntava para o 

Christian ou para a Roze. Diz que a mesma disse que como ninguém ia lá perguntar e a 

própria afirma que ia e que então até agora entendeu que está tudo em ordem, mas se existir 

alguma coisa será a primeira a saber por que não vai concordar com nada errado. Fala ao 

colega Ibanez que a ideia do DAER é excelente e diz desde agora que a administração é 

parceira para se juntar e batalhar pela estrada 377 que é uma vergonha, e que indo para 
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Santo Ângelo é muito pior. Fala ao Jaques que sobre o governo do Sartori o problema é que 

a “madrinha Dilma, do mesmo, não atende mais as ligações do Sartori e não está mandando 

recurso para o estado e para o estado repassar para os municípios. Afirma que isto é verdade 

e que os únicos recursos que estão vindo são os diretos feitos pelo projeto da União para 

município e que agora passando para o governo não está chegando nada. Dá os parabéns 

ao secretário de Agricultura, o seu Nenê, pelo brilhante seminário de agricultura familiar, 

juntamente com a promoção da EMATER, e que não pode se fazer presente por que tinha o 

casamento da irmã, mas que já soube que foi um grande sucesso e que desta reunião sairão 

grandes ideias com o futuro das grandes realizações. Fala que por enquanto era isto e conta 

com todos para a Semana Farroupilha que começa dia quatorze. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Acha 

que não se deve ameaçar e denunciar, por que se tem alguma coisa que não está 

convencido denuncie e não fiquem ameaçando. Por exemplo não está convencido, e que 

ficou coisas que não convenciam o próprio, como a história de piso que houve na prefeitura 

que também não convencia o próprio, mas que pelo menos o próprio ficou quieto. Fala que 

neste meio se tem alguma dúvida tem que denunciar, só que o próprio diz e tem uma 

tranquilidade de saber que estão no caminho certo e a obra está dentro da normalidade. Fala 

que sobre a 377 o que tinha ouvido falar e disseram que foi dada a ordem de serviço, mas 

que se agora vai ser cumprida está ordem de serviço são “outros quinhentos”, e que agora 

até onde sabe que falaram que a empresa já está com ordem de serviço para iniciar esta 

obra, a qual espera que realmente ela se inicie por que é uma necessidade muito grande em 

uma estrada que é muito ocupada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF.194/2015, 

do gabinete do prefeito, enviando valores arrecadados até julho de 2015 para fazer o orçamento da 

Câmara de Vereadores para 2016.  PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA N° 010/2015, do Poder 

Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de 

Vereadores e dá outras providências”. OF.195/2015, do gabinete do prefeito, enviando Mensagem 

Aditiva 01/2015, ao Projeto de Lei 035/2015. MENSAGEM ADITIVA 01/2015, do Poder Executivo, que 

“Inclui o anexo I ao Projeto de Lei nº 035/2015 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”. Após o senhor Presidente pede às comissões que deem parecer verbal a mensagem 

Aditiva 01/2015 e ao Projeto de Resolução 010/2015 sendo que todos os vereadores deram Parecer 

favorável a irem à votação. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: 

MENSAGEM ADITIVA 01/2015, do Poder Executivo, que “Inclui o anexo I ao Projeto de Lei nº 

035/2015 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”, aprovada por unanimidade. 

PROJETO DE LEI 035/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a criação do Cargo em Comissão de 
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Assessor do Núcleo de Farmácia do Poder Executivo Municipal de Capão do Cipó e dá outras 

providências”, reprovado por 05 (cinco) votos contra e 03 (três) votos a favor. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA N° 010/2015, do Poder Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras providências”, aprovado 

por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será solene 

dia 15/09/2015, no CTG General Gumercindo Saraiva, com homenagens e entrega de diplomas. 

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, 08 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 


