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ATA N° 34/ 2015 (Ordinária) 

Aos 22 (vinte e dois) 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 32/2015, da Sessão Ordinária do dia 08/09/2015, que foi aprovada por unanimidade, e 

da ata 33/2015, da sessão Solene do dia 15/09/2015, que é somente lida. Após o senhor presidente 

chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. 

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

comunidade, e ouvintes da 87.9. Em nome da Mesa Diretora, comunidade e colegas da Casa 

parabeniza todos que foram homenageados e que receberam o certificado. Diz deixar seu 

agradecimento a esses patrões e suas esposas que ajudaram e também a colega Regina que está 

dando continuidade, pois foi um reconhecimento para as pessoas que mereceram ganhar aquele 

certificado. Diz não deixar de registrar as três pessoas que foram buscar a Chama e que fizeram 

muitos quilômetros daqui do município, enfrentando frio sol, chuva, tirando dinheiro do bolso em busca 

da chama. Diz quinta passada ter feito uma geral no município, passando por Carovi, Capão da 

Batalha, Passo do Valo, Rincão dos Becker, Inhacapetum e Rincão dos Vargas, e conversando com 

as pessoas vê as dificuldades com as estradas e as pessoas perguntando para esse vereador das 

patrolas quando vêm para o interior, pois dizem só verem paradas na prefeitura e as estradas do jeito 

que estão. Diz até ficar sem resposta para dizer para os eleitores, e no Rincão dos Vargas diz que as 

pessoas estão arrumando a estrada de carro de mão e de pá, o que para o município fica feio um fato 

desses acontecendo. Diz que quem quiser ver é só ir até lá no Rincão dos Vargas e ver o que a 

comunidade está fazendo. Sobre o fato que aconteceu dia nove, do rolo que ficou na estrada e foi 

danificado diz ficar triste, pois é patrimônio público e sabendo que o funcionário que está trabalhando 

diz não ser o culpado, mas diz que ele tem um chefe, pois o chefe maior depois do prefeito é o 

secretário. Questiona se será que não tinha uma casa de confiança no assentamento que ele poderia 

deixar esse rolo. Diz protocolar na Casa, junto com sua bancada e o vereador Jaques do PT, pedido 

da cópia da planilha do rolo do dia, a cópia da CNH do operador que estava no rolo no dia que 

ocorreu o fato, a cópia da perícia da Polícia Civil, se houve, a cópia da sindicância do fato, se houve e 

qual o valor gasto com o conserto do referido maquinário. Diz ser o dever fiscalizar e quer saber o 

certo e quem fez o prejuízo ao patrimônio público. Fala que no sábado ouviu o vice- prefeito no rádio 

cobrando e criticando, e diz que gostaria de dizer ao vice- prefeito que fale a verdade na rádio e diga 

que os vereadores de Capão do Cipó ajudaram o município com cento e cinco mil. Cita que esse é o 

dever dele e diz não criticar os mesmos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 

Estado do Rio Grande do Sul 
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87.9. Manda abraço ao seu Didi e dona Iza, que são assíduos na escuta da sessão, abraço esse em 

nome de todos os vereadores. Em nome da Regina, dá os parabéns a todos, tanto ao presidente da 

Câmara pela iniciativa, pela homenagem feita lá no CTG, e do trabalho do CTG em prol do município, 

que há de ser louvado. Quer que fique gravado a importância que isso traz para o município. 

Agradece pelo empenho, dedicação e pelo reconhecimento das pessoas que, realmente, trabalham 

pelo município e pelo CTG. Diz que é muito fácil a pessoa vir ali festejar, mas por trás de tudo isso 

tem uma patronagem inteira que trabalha incansável numa Semana Farroupilha para que tudo saia de 

acordo, e uma grande festa precisa de um grande patrão, uma grande patroa. Em seu nome e dos 

companheiros deixa o agradecimento a todos. ouvindo falar, diz ficar muito triste de ver patrimônio 

público, e não vem de hoje, e o mais triste de tudo isso que “batem” a mais de doze anos,é de ver 

tanto maquinário público estragado. Tem um pensamento, e quer que os ouvintes em casa e os que 

estão aqui saibam, que é quem vai pagar o patrimônio público é o povo, o cidadão do Capão do Cipó 

que vai pagar todo estrago que houver. Cita que se uma máquina quebrar, estragar ou for danificada, 

quem vai pagar essa conta é o povo cipoense, o contribuinte do menor ao maior. Diz que não dá para 

entender, pois o patrimônio público danificado é o mesmo que pegar o seu próprio carro e quebrar, 

terá que pagar esse veículo. Diz que é uma coisa que não dá para admitir, e sempre disse achar que 

a hora que se pega um veículo, cada motorista concursado deveria ter o seu e ser responsável por 

ele, entregar a chave e ele ser responsável. Diz que quando todo mundo pega e não tem organização 

dano que dá, e isso que acontece. No momento que se entregar uma chave ao motorista concursado, 

seja de trator, patrola ou retro e dizer a ele que é de sua responsabilidade, é mesmo que ter a sua 

família, um patrimônio teu e não acredita que isso venha acontecer. Acredita, acima de tudo, nos 

concursados da prefeitura municipal de Capão do Cipó, pois são capazes e acredita em cada um, e 

querem o melhor para o município. Acha que deve estar havendo um mal entendido entre 

administração, secretário e os funcionários. Diz que tudo deve ser conduzido com respeito e deve ter 

o bom sendo de ambos os lados para as coisas funcionarem, sem isso é muito difícil a administração 

funcionar como deve. Tem tristeza quando comenta e vê o estado das máquinas do município. Diz ser 

complicado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza a patroa do 

CTG na qual diz ter visto uma coisa muito importante, mas diz que não foi todas as noites, mas que 

pode observa que o povo está cada vez mais empolgado com o CTG e a Semana Farroupilha, e 

apesar do intempérie do tempo deu para se notar que foi uma das melhores Semana Farroupilha do 

município. Dá os parabéns a patroa Regina e toda a patronagem do CTG Gumercindo Saraiva, e 

como disse o presidente antes da semana da sessão solene: ‘fica Regina’, pois essa patronagem vai 

deixar história para o município, e diz que deveria continuar a mesma patronagem. Homenageia todos 

os contadores por ser o dia deles e em especial todos os contabilistas de Capão do Cipó que ajudam 

a desenvolver um bom trabalho para a Prefeitura do município. Ontem diz já que tem a rádio que, 

além de transmitir a Câmara de Vereadores, tem diversas programações e diz parabenizar a todos os 

radialistas da Cipoense, dos quais ontem era o Dia do Radialista. Em nome do presidente da 

associação AMBASA, do Bairro Santo Antonio, quer convidar todos para um churrasco no dia onze de 
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outubro, no Clube Aliança, a qual estava programada para dia vinte no galpão crioulo Chaleira Preta, 

que não se realizou por motivo do tempo e convida toda comunidade e lá será feita uma homenagem 

para o dia das crianças, e as que tiverem lá certamente receberão seu brinquedo. Diz ser ruim de falar 

sobre o problema que aconteceu com o rolo lá no assentamento, e diz ao colega Diego que se deixou 

a máquina por que deu um problema no rolo que não pode ir até um determinado lugar que o 

secretário tinha conseguido para deixar, mas diz como estava com problema, teve que ficar na via 

pública. Como é um bem público, de todos que moram em Capão do Cipó, infelizmente aconteceu um 

fato que ninguém pode provar, porque não viram, não pegaram a pessoa fazendo, mas a 

administração que tiver tem que tomar providência e arrumar para que não fique sem essa máquina 

muito importante que ficou um tempo parada e quando botam para rolar acontece isso. Dá graças a 

Deus que não aconteceu nada no tanque por que o pessoal foi no outro dia com o mecânico e 

detectaram esse problema e solucionaram e não ligaram com a areia que tinha no tanque. Diz estar 

em pleno funcionamento, mas se sabe que precisa alguns aperfeiçoamentos, os vidros ainda estão 

quebrados, mas está atendendo a comunidade da forma que precisa para ajeitar algumas estradas e 

arrolar algumas pedras, isso aconteceu, mas diz que para a oposição parece que foi uma benéfica. 

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

o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Pede ao secretário de Obras que 

trabalhe um pouco e use os caminhões que tem, pois o “Gordo” lá do assentamento, precisa de uma 

carga de pedra na entrada da propriedade dele, pois o leiteiro não consegue chegar. Diz que ontem 

esteve falando come Le e só tem dez pessoas que ainda tiram leite no assentamento Nova 

Esperança. Acha que dos quatro assentamentos não dá vinte, por causa de uns ‘mala’ daqui do 

Capão do Cipó botando “tranqueiragem’ e fez o que aconteceu no leite, até soda, formol e uréia 

colocaram e os produtor que ‘pagam o ‘pato até hoje. Cita que ele precisa de uma carga de pedras e 

não levam, sendo que tiraram pedras no Roque que não dá cem metros da casa dele. Cita que dona 

Elma e seu Celso Viana faz três dias que pedem água e não levam. Fala que disseram que o 

caminhão está parado estragado ali embaixo, o que diz ser mentira, pois lá sempre tem que levar 

água para eles, assim como outras. Diz que dona Elma faz dois meses que pediu uma carga de pedra 

para entrar na porteira da casa deles, que não entra, e até hoje está do mesmo jeito. Diz que ela lhe 

ligou eram cinco horas da tarde dizendo que não lhe levaram a água e que iria chover e estava sem. 

Ressalta que fica feio para o município, e falam tanto em riqueza, que é rico, mas não sabe dizer para 

quem estão administrando, e a verdade é só uma. Só quer fazer uma pergunta, pois a Câmara de 

Vereadores passou cento e cinco mil reais para o Executivo, quinze dias atrás, e onde estão os quatro 

mil reais que a Câmara deu para arrumar a casa do Três Passos, pois quem pagou a mão de obra do 

pedreiro lhe parece que foi o Lions Clube, e até hoje a casa está do mesmo jeito. Cita que todos os 

vereadores votaram a favor da Câmara passar os quatro mil reais e fizeram o que com esse dinheiro? 

Diz ficar preocupado com isso. Sobre os tratores da prefeitura diz que esses dias esteve ali e fizeram 

uma festa e até brincou com o Pinheiro que a ‘madrinha’ mandou um monte de maquinário, e ele 

disse que era de uma ‘sobrinha’ da Petrobrás. Disse a ele que até poderia ser, mas que estava vindo 

aqui para o município para tocarem, pois se não fosse as emendas de deputados o município estaria 
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parado e todos sabem disso. Cita que os tratores estão lá embaixo estacionado, pois não foi pago 

ainda e fizeram uma zoeira. Diz ter os documentos que não foi pago, sendo que eles disseram que 

tinham sido liberados os tratores. Cita que estão os quatro tratores lá embaixo, todos com a chave. 

Questiona se tem guarda lá embaixo. Fica preocupado e diz que as associações podem se organizar, 

pois tem trator sobrando dentro do município, que foi promessa de campanha, estava junto, que iriam 

dar um para cada associação e está na hora de distribuir trator para o pessoal trabalhar. Diz que já 

que não tem dinheiro para pagar horas-extras para os funcionários, pois estão soltando às duas horas 

da tarde, e não tem muito o que fazer até esse horário, então que o pessoal mande para as 

associações. Fica preocupado, pois a planilha do caminhão IGT 4534 faz um ano e meio que pediram 

e até hoje não mandaram, assim como do caminhão da areia que sumiu também. Sobre o rolo diz ao 

Jairo que isso é mentira que disseram que tinha estragado. Questiona se não tem morador no 

assentamento, pois se eles andassem cento e cinquenta metros tinha duas casas e o asfalto na 

beirada. Diz que o secretário mandou, e perguntou ao funcionário onde estava e mandou que 

deixasse o rolo e viesse embora. Dizq2ue os funcionários disseram e todos os funcionários sabem 

disso que o rolo não estava estragado, pois no outro dia eles foram lá e botaram óleo e o rolo veio 

embora. Diz que aquilo é um ‘troço’ complicado e se estragar não arruma de uma hora para outra. Diz 

que o Anselmo, vice-prefeito, foi na rádio mentir e falar dos vereadores de novo. Diz que antes o 

programa da rádio ‘bombava’, mas oitenta por cento não escuta mais, pois ele vai lá e diz que os 

vereadores estavam mentindo, e que o rolo tinha estragado. Diz que isso é mentira e que todos os 

funcionários e mecânicos disseram que chegaram lá e colocaram óleo no motor e ele veio embora. 

Frisa que é irresponsabilidade do secretário, pois não existe deixar máquina pública em qualquer 

lugar funcionando, que deixe em uma casa, posi9 tem duzentas e uma famílias assentadas. 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 serem tantas coisas para falar, e acabou escrevendo a palavra 

rolo, e diz se já imaginaram deixar uma máquina de qualquer jeito. Pede que imaginem deixar o carro 

de vocês com a chave, no meio do caminho, e vai embora. Diz que só tem uma palavra, que se 

chama irresponsabilidade, e que não adianta querer ‘dourar a pílula’ para deixar mais bonita que não 

tem. Diz se cuidar no que fala, mas diz que o prefeito não estava sabendo que o rolo tinha ficado no 

caminho por não ser obrigação do prefeito ficar cuidando se as chaves do rolo estão guardadas. Diz 

que é ‘chover no molhado’. Sobre os pedidos de informação diz analisarem bem, quanto que nós 

somos respeitados quando os mesmos fazem um pedido, e por que alguém lá da prefeitura não vem 

aqui trazer para os mesmos e não precisa cobrar. Pergunta quanto que vocês acham que os mesmos 

são respeitados pela Escola Macedo Beltrão do Nascimento quando não os chamou no palanque, a 

não ser as autoridades presentes, que não chamou o presidente do CPM que trabalhou quinze dias. 

Pergunta quanto que vocês acham que os mesmos precisam de respeito quando passaram quinze mil 

reais, que não foi o Rodolfo, foi a instituição Câmara de Vereadores, e se não fosse os mesmos até o 

momento não tinha telha lá. Ressalta quando aquela diretora deixou de chamar diz não ser o mesmo 

que ela ofendeu e que não precisa de palanque para falar, graças a Deus, mas diz a instituição 
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Câmara de Vereadores um dos poderes do Capão do Cipó isso é falta de respeito. Diz que de uma 

professora não se pode esperar isso, que falte com o respeito, e diz que às vezes deixam de ser 

respeitados. Diz mudar para falar bonito e diz ter que reconhecer o trabalho da patroa do CTG e seu 

grupo, que fez a bela Semana Farroupilha. Diz que da primeira vez que de muitos anos ficou de 

segunda a quinta participando junto e a cada noite era uma melhor que a outra. E diz mudar de novo 

para o Carovi e ressalta que tão poucas festas foram tão bem organizadas e com tantas variedades 

de coisas quanto essas que o CPM e a comunidade escolar fizeram.  Destaca que precisaram de uma 

salada lá e tiveram de pular uma cerca por não ter como pegar um pé de salada. Diz ter sobrado um 

bom dinheiro e na semana próxima diz divulgar o que sobrou e que as contas que foram feitas já 

estão pagas e vai sobrar dinheiro daquela reforma. Fala que quando uma entidade quer, as coisas 

acontecem e ressalta que aqui, liderada pela vereadora Regina, e lá pelo Miro da borracharia e seu 

Pedro, e diz não citar nome, pois vai acabar esquecendo, mas que a equipe que seu Miro liderou faz o 

trabalho e as ações aparecem. Diz ser isso que as comunidades precisam, de pessoas que ainda 

acreditem, que lutem e que façam. Diz que fica muito fácil trabalhar num lugar e pegar o nosso 

dinheiro e ir embora daqui para comemorar as festas longe de Capão do Cipó. Cita que o chão do 

mesmo é Capão do Cipó e diz ser o que entende e se alguém não concordar com o mesmo sempre 

vai haver o contraditório. 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 muitas vezes fazer os pedidos, mas às vezes não é ouvida. À 

Secretaria de Obras, solicita limpeza ao lado da Câmara, pois o terreno é da Prefeitura e está 

bastante sujo e necessita de uma limpeza. Sobre a estrada do Entre Rios diz ter passado e está 

horrível. No Progresso solicita que sejam esparramadas as pedras na curva da ponte, e que essa foi 

atendida, mas de novo solicita que o abrigo da 377, que o vento levou o brasilit, seja colocado, pois 

sempre tem bastante gente esperando o ônibus ali, mas diz reconhecer que o lugar é alto, 

descampado e levanta mesmo o brasilit. Parabeniza os homenageados da Sessão Solene, a patroa 

do CTG, a Silvane que trabalhou muito e a toda a equipe por esta semana que ocorreu com paz e 

tranquilidade no município. Sobre o desfile diz que o colega já frisou alguma coisa, mas estava bonito 

o desfile, as crianças desfilaram bem, a festa diz que estava muito boa, mas diz não ter ficado motivo 

outros compromissos. Agradece ao seu Miro e ao pessoal que trabalha com ele. E diz ao senhor 

presidente, como educador, separar os desfiles de semana da Pátria com o vinte de setembro no 

Capão do Cipó, pois diz que as crianças da banda treinam e chega o dia e não desfilam. Cita que 

claro que choveu e não foi possível, mas ressalta que o dia sete de setembro é o Dia da 

Independência, e vinte celebra os ideais da Revolução Farroupilha. Diz então ser duas datas 

diferentes para comemorar, e diz na sua parte não saber se concordam fazer separados os desfiles, 

as festividades do vinte de setembro numa data e a semana da Pátria. Diz ter sete dias cívicos na 

semana e um dia ocorre lá no Carovi como de costume e outro dia aqui, não o dia vinte para não 

misturar muito. Diz ser uma opinião sua. Em nome do Lions Clube diz agradecer os novos 

companheiros ‘leões’ professor Rodolfo e sua esposa Jaqueline e a Marli Bortolozo. Sobre o que o 

colega Diego falou do Rincão dos Vargas diz ser verdadeiro, pois a mesma falou com gente de lá e 
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disseram que quando não estão muito ocupados carregam pedra de carrinho de mão, pois tem o 

transporte lá e diz ser pessoas que a mesma duvida que vão mentir. Diz que gostaria que o secretário 

de Obras desse uma passada para averiguar nas estradas lá e diz falar pelo seu rincão que está ruim 

mesmo, e no Entre Rios está péssimo. Sobre as pedras em frente seu Serafim diz não ter passado 

esta semana, mas não tem sinalização, então diz que não adianta vir falar, pois tem pessoas que 

dizem que vereador não faz nada, mas diz fazerem os pedidos e não serem ouvidos, e diz que o 

colega Jairo não concorda em muita coisa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. Ouvindo os pronunciamentos que antecederam, basicamente, é 

pedido de estrada. Cita que estrada sempre terá para arrumar, ora estarão melhores, ora um pouco 

piores e assim por diante, pois desde que existe município é assim e não tem como mudar. Diz que o 

importante disso é saber que, diante de toda crise instalada, a administração municipal mesmo assim 

está empenhada em resolver. Diz saberem de todas as carências que tem nesse sentido, mas se tem 

a convicção e a vontade de resolver e é isso que estão fazendo. Diz que aqui sendo um espaço 

democrático e livre, aonde tem vários partidos envolvidos, situação e oposição, jamais a oposição vai 

chegar e dizer que alguma coisa está boa. Frisa que aonde existe disputa política, situação e 

oposição, jamais vai se ouvir a oposição dizendo que as coisas estão andando bem. Com isso diz que 

tem que se ter o cuidado de não deixar essa disputa política, que é normal, ir para o lado partidário e 

pessoal e mesquinho, da politicagem e fazer com que isso a comunidade prejudique. Chama a 

atenção para isso, pois a crítica tem que existir, e aceitam a crítica, só fazer críticas construtivas e não 

vir a tribuna para ofender pessoas  no lado pessoal e sair daqui atos que só vão prejudicar e não 

ajudar. Diz que a política é necessária e através dela que se muda uma comunidade e uma região e 

as coisas acontecem. Chama atenção para apolítica responsável, que contribua e saia discussões 

que, realmente, interessem para a comunidade para que saia do círculo de picuinhas que, ao invés de 

ajudar, só vão atrapalhar. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Cumprimenta em nome dos amigos, o casal xirú do CTG General Gumercindo 

Saraiva, Arlan e a Fran, e também a Pâmela e o Claimar e demais presentes. Fala da excelente 

Semana Farroupilha como já disseram os colegas que a antecederam e como Patroa do CTG só tem 

a agradecer a toda a comunidade, ao pessoal que trabalhou, dançou e freqüentou o CTG durante 

esses sete dias, comemorando a maior festa dos gaúchos. Agradece ao pessoal que buscou a 

Chama Crioula no Chuí, representando o nosso município. Agradece ao cuido da Chama, fogo 

sagrado do gaúcho, que foi cuidado noite e dia, aos piquetes e escolas que cuidaram durante o dia, a 

Agrofel que cuidou uma noite. Em especial agradece aos carneadores, ao pessoal que assou a carne 

nos dias quatorze e vinte. Agradece às “Anitas” da cozinha, que cozinharam toda semana, ao pessoal 

da copa, às prendas da portaria, Neiva e Silvane, sempre lá todos os dias sentadinhas vendendo 

cartão. Agradece a Ionara que limpou durante toda semana o CTG. Agradece a quem confeccionou 

os vestidos de prendas e as bombachas, que foi a Elaine com a ajuda da Nininha e da Suzana. 

Agradece a dona Dilza que fez a indumentária dos pequenos. Agradece ao Diego por ter 
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disponibilizado o gerador, graças a Deus não precisou, o Patrão Velho lá das alturas manteve a luz e 

deu uma noite bonita, chuvosa, mas bonita. Diz que domingo o almoço não foi igual ao ano passado, 

mas agradece mesmo assim a participação da comunidade que, com toda a chuva, foi lá almoçar e a 

tarde ficou no sarau-dançante. Diz que está entregando a patronagem do CTG, essa semana ou mais 

tardar semana que vem irão fazer a prestação de contas da Semana Farroupilha, a qual crê que não 

irá dar o lucro igual a do ano passado, pois esse ano foi investido mais e quem foi pode ver que cada 

noite era um conjunto. Só em conjunto diz que temos mais de treze mil reais para pagar, e o cardápio 

foi preço acessível, comida de primeira, cada noite era um Patrão do Dia. Crê que dando para pagar 

as contas e sobrando um pouquinho para o Gumercindo Saraiva está ‘louco de bom’. Espera que 

depois da prestação de contas, irão abrir o edital, de coração que as pessoas se envolvam mais no 

CTG, participem, formem uma chapa e vão lá para assumir aquela entidade gaucha que, agora quer 

entregar com os três alvarás em dia, que é o do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e o da 

Prefeitura. Cita que tiveram visita do Corpo de Bombeiros e tiveram que refazer todo o projeto, pois a 

lei mudou, antes era F6 e agora é F11. Diz que ano que vem eles avisaram que não irão deixar 

funcionar entidade nenhuma se não tiver com alvará, irão fechar e esse ano só deixaram funcionar, 

pois já tinha entregue o projeto. Diz a quem assumir que o que puder executar desse projeto irá, se 

tiver dinheiro, mas dentro do projeto tem um ano para executar. Mudando de assunto e vindo para a 

realidade do dia a dia da Câmara diz ao colega Diego que o que comentou a respeito do rolo, acha 

ser um desperdício, pois essas pessoas que fizeram isso foram muito infelizes, pois se elas têm 

alguma coisa contra o secretário de Obras, ou o prefeito e o vice-prefeito e algum funcionário, tivesse 

ido tirar particular essa conversa, mas foi lá e quebrou o rolo. Frisa que ele não os prejudicou, mas 

todo município de Capão do Cipó. Diz que se essa pessoa mora aqui, trabalha aqui, paga os 

impostos, vai ajudar pagar também. Achou uma falta de respeito dessas pessoas, ou essa pessoa, 

que fez isso, muito grande, pois ele não prejudicou o João Vargas, nem o Alcides Meneghini nem o 

Anselmo, mas toda a comunidade e município de Capão do Cipó. Pede que essa pessoa tenha um 

pingo de vergonha na cara e vá fazer alguma coisa para tentar se redimir. Agradece e devolve a 

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

comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza a patronagem do CTG Gumercindo Saraiva pela 

Semana Farroupilha, belo trabalho, assim como os que foram buscar a Chama Crioula deixando seus 

lares e ficando, praticamente, um mês fora de casa e merecem a nossa aprovação esses três 

cidadãos que foram lá: seu Valdemir, o neto dele e o Cesar Vargas, fazendo essa jornada. Nesse 

momento diz que deve estar sendo votado em Porto Alegre aumento para pagarmos impostos. Cita 

que nesse momento a briga era feia lá, umas horas da tarde. Acha que é mais imposto para o povo 

pagar, pois os governos se veem mal e criam impostos. Destaca que somos os campeões de 

impostos no mundo e hoje estamos vendo que o juro dos americanos é zero vírgula vinte e cinco por 

cento ao ano, e nós deve ser ao dia, acha. Diz que nosso povo está cansado. Ouviu o presidente do 

Sindilojas de Santo Ângelo falar hoje, que vai haver desemprego lá, a inflação vai aumentar e terão 

que repassar para as mercadorias, pois vai aumentar o imposto do ICMS, e a alíquota da gasolina de 

vinte e cinco para trinta, a luz vai subir e o povo vai pagar a conta. Quando ouvia falar em pegar 
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depósitos judiciais diz que não entendia muito, mas soube que é o que o cidadão deposita na justiça e 

o governo pega até oitenta e cinco por cento e, hoje, está sendo votado para pegar até noventa e 

cinco por cento. Destaca que o Rio Grande do Sul está pagando três milhões por dia desses 

depósitos judiciais, por isso que a nossa dívida é em torno de duzentos e noventa milhões por mês. 

Pede que imaginem o quanto o Rio Grande arrecada e tem que ser pago lá. Diz ser problemático e se 

não fizesse esse aumento, que a tarde acertaram de votar para três anos esses impostos, que daí 

algumas bancadas votariam a favor, do contrário daria trinta e dois votos contra, como viu na internet 

quem votava. Fica triste, pois vem mais conta ara pagar. Acha que os governos têm que pensar em 

economizar dentro de seus governos para não repassar para o povo. Sobre o rolo nem se comenta, 

pois a pessoa que fez isso teve uma infelicidade de estragar um patrimônio público, só acha que a 

gente tem que não deixar esse rolo nesse lugar. Diz que a poucos dias ele ficou perto da casa da 

Mariazinha, e aqui em cima ele ficou na Real. Pede que olhem o teto que descascou de ferrugem por 

estar no tempo. Acha que patrimônio público tem que cuidar mais do que o nosso e não deixar na 

estrada. Sugere que quando estrague uma máquina não se deixe na estrada. Conta que deixou o 

reboque que uma vez emprestou a um rapaz e colocaram fogo. Diz isso para verem que temos que 

cuidar o que é público. Sobre o que o vice falou na rádio acha que ele não devia falar o que está 

falando e sim ir lá e dizer que a Câmara de Vereadores economizou e mandou cento e cinco mil para 

a prefeitura para fazer várias coisas. Diz que não vá falar besteira e fale o que a Câmara ajuda. Diz 

que quando ele disse que só de um tempo para cá que economizaram, diz ser mentira dele, pois foi 

presidente da Câmara e repassou dez mil reais para a feira, na época, e setenta e oito mil para a 

administração, sendo que o orçamento era bem pequenininho e foi repassado. Diz que ele não diga 

que agora está sobrando, pois desde o primeiro presidente já passou. Sobre os tratores gostaria de 

saber por que eles foram para o parque e não estão trabalhando. Diz ao colega Miguel que foi por que 

não foram pagos, tirou hoje de tarde e não foram pagos, foram liquidados, mas até dia dez não foram 

pagos. Pede que vão lá tirar as chaves deles e não deixem com chave sem ninguém cuidando, estão 

lá os quatro com as chaves. Diz que se algum cidadão chega lá, menos desavisado, toca o arranque 

e vai embora. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Governo: Pegando a sequência do assunto, até para esclarecer a comunidade 

diz que até onde sabe sobre os tratores é que estão faltando à vistoria da Caixa Econômica Federal, e 

a partir do momento que a Caixa fizer a vistoria os tratores estarão aptos a trabalhar e que estão 

aguardando isto. Seguindo nesta linha estão vendo na frente da prefeitura pulverizador, roçadeira de 

roçar beira de estrada, roçadeira hidráulica, equipamento para fenação e que aí se junta com os 

tratores. Ressalta que é obrigado a dizer se é este município que não está andando ou que não tem 

preocupação com a produção e com o pequeno proprietário. Afirma que as coisas estão aí. Diz que 

quer questionar isto por que este tipo de maquinário foi objeto de muita discussão anteriormente, e 

que até se dizia que isto não iria vim e não iria chegar. Afirma que tinha a certeza do trabalho bem 

feito e que é assim que as coisas estão acontecendo. Fala que quer chamar atenção para o dia de 

ontem e hoje, que a pedido do prefeito fez um treinamento sobre Cadastro Ambiental Rural do 

Sindicato Rural de Santiago, no sentido de informar a comunidade sobre isso. Fala que na verdade o 
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Cadastro Ambiental Rural, mais dia ou menos dia, todo mundo vai ser obrigado a fazer, e quer 

tranquilizar a comunidade, quem precisa fazer, os proprietários rurais, que não é um “bicho de sete 

cabeças”, desde que se pegue um profissional habilitado. Diz que estudou bem a legislação e que o 

cadastro e uma coisa que vai acabar ajudando o produtor, e que tem prazo de até cinco de maio de 

dois mil e dezesseis para fazer e que depois em cinco de maio de dois mil e dezessete toda instituição 

financeira vai exigir o Cadastro Ambiental Rural para fazer financiamento bancário, mas que então 

estão se preparando para estar ali na secretaria orientando as pessoas, por que isto gera muita 

dúvida e que até o próprio que há dias vem estudando a legislação e vendo todos os dias tem dúvida 

e quem disser que sabe tudo sobre Cadastro Ambiental Rural vai mentir. Ressalta que estão ali a 

disposição na secretaria para informar e bem orientar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz que só para comentar que o ITR para 

quem tem que fazer vence dia trinta de setembro, e que sabe que já está no fim da linha e que então 

alguém que não fez, que faça. Ressalta que mandou fazer hoje por que está no fim. Fala que vai 

comentar um pouco sobre as estradas e acha que o prefeito deveria dar condições para o secretário 

trabalhar por que as estradas de Capão do Cipó são as piores da região hoje, e que o próprio acha 

que nunca tiveram tão ruins e que se sair por aí é uma reclamação do pessoal. Acha que o secretário 

não tem dinheiro e que então o prefeito deveria dar condições para o secretário trabalhar nas 

estradas. Fala ao vereador Miguel que sobre os tratores o próprio fica contente e fica mais contente 

de que quando o jornal escreve que o Luiz Carlos se esqueceu do município e que assim vai vim dois 

tratores do mesmo. Ressalta que este ‘cara’ do jornal deveria vir aqui olhar e que este ‘cara’ já passou 

por cima do asfalto que o Luiz Carlos mandou que foi o que o Meneghini fez que foi de duzentos e 

cinquenta mil. Ressalta que o Denílson conversou fiado por que o mesmo cruzou por cima e não viu e 

que agora vem mais dois tratores do Luiz Carlos e o mesmo não sabe, e que pelo menos o mesmo se 

retrate e não fique conversando fiado. Cita que tem repórter bom, mas tem uns que conversam fiado 

também. Fala que sobre as emendas é que a contrapartida não é muito e que são cinco tratores e os 

cinco são de emendas. Ressalta que o que gostariam de saber é onde estão os recursos próprios, por 

que o que está vindo de maquinário é dos deputados, por que todos os deputados estão mandando 

de todos os partidos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Fala que o colega Alacir falou ao prefeito que então libere as 

máquinas e que o próprio concorda com o mesmo por que o próprio presenciou há poucos dias o 

João pedindo para colocar o resto do maquinário nas estradas e o prefeito disse que não. Afirma que 

o João insistiu, mas que o prefeito disse que não e que então tem máquina e que devem colocar nas 

estradas e fazer as estradas. Ressalta que fazem um ‘tendéu’, pois são trechos e que todas as 

estradas do município precisam de reparos em trechos e que não são todas as estradas que estão 

precisando, e sim trechos que precisam de reparos. Diz ao presidente da Câmara que vá até o 

prefeito, por que é amigo do prefeito, entregar a documentação e que fale com o prefeito para liberar 

as máquinas e botar nas estradas. Ressalta que às vezes culpam o secretário, e que na verdade não 

vai ter secretário bom no município se não utilizar as máquinas. Fala que a questão do rolo foi o que 

passaram para o próprio, e que então perguntem para o João Vargas se foi ou não foi isto que o 
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próprio falou na tribuna e o que passaram para o próprio foi o que o próprio falou. Fala que quer fazer 

um questionamento que fizeram sobre jornal e que o próprio também quer fazer, pois em um 

determinado jornal, no Expresso Ilustrado, saiu que os vereadores de Capão do Cipó ganham mais de 

três mil. Pergunta quando que ganharam mais de três mil aqui no município de Capão do Cipó. 

Ressalta que é vereador e é um pré-candidato para eleição de vereador, novamente, e como diz o 

presidente aqui que é para tirar o salário de vereadores com a proposta do Executivo e, independente 

de salário de vereador, é um pré-candidato a vereador de novo e se tiver salário ou não tiver, vai estar 

com o nome na rua. Agora diz que imprensa não pode falar, pois é tão simples chegar ali e pesquisar, 

pois está toda sexta-feira na prefeitura e que é só pesquisar o salário de vereador. Agradece e 

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

PT: Fala ao vereador Jairo que foi feliz nesta colocação, por que o jornalista é um baita de um 

fofoqueiro, pois está na prefeitura toda sexta-feira. Afirma que é um sem vergonha e fofoqueiro o 

Denílson e pronto e acabou a história. Fala dos impostos do governo do estado e que quando o 

Rigoto foi governador o mesmo aumentou cinco por cento e que de doze foi para dezessete, com o 

voto do Marco Peixoto e que agora ele vai aumentar mais um. Ressalta que o “padrinho” Tarso Genro 

nunca deu “pau” nos professores e nas pessoas que iam reivindicar seus direitos e que o governador 

já está dando “pau”. Diz que manda a polícia surrar os ‘caras’, e afirma que professor não tem salário 

e que a Brigada foi dar tiro e que é uns sem vergonha que vão e atiram, sendo que estavam fazendo 

o que as mulheres deles estavam fazendo, não deixavam eles saírem. Quer fazer um breve 

comentário que o PT sempre teve duas chapas no Capão do Cipó, e afirma que o Meneghini colocou 

outra com os do PT e que a verdade é essa. Afirma que o mesmo está de casa em casa fazendo 

campanha. Fala que disse para o seu Odilon, que hoje é presidente do PMDB, que se tivesse alguma 

chance do PMDB continuar com o PT, com esta do Meneghini está fora, independente se ganhe ou 

perca. Afirma que é para o mesmo cuidar do PMDB, e que se o mesmo tem algum problema com o 

próprio é com o próprio e não com os outros. Diz que ele está ameaçando funcionários que trabalham 

na prefeitura, que são do PT, e que é para o prefeito criar vergonha e parar de se meter no partido do 

PT, por que tem uns PT lá dentro que estão “comendo na mão” do mesmo. Afirma que o mesmo está 

indo nas casas fazer campanha e o próprio quer ver quem que vai ganhar nesta história. Diz que é 

para o prefeito não se meter, pois o PT sempre teve duas chapas. 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: Fala que é com enorme satisfação que coloca o partido 

PP a disposição para trabalhar junto com o partido do PT. Saúda o patrão Batista do piquete Capão 

da Batalha da localidade do Carovi, pois fez um excelente jantar-baile na sexta-feira na comunidade 

do Carovi. Fala ao colega Miguel que ao longo dos seis ou sete anos de vereador o próprio foi 

situação, e que apanhou bastante e que muitas coisas são resquícios, mas que tem algumas coisas 

que não dá para deixar de falar mesmo que machuque. Ressalta que um exemplo é que não tem 

explicação uma pessoa deixar um bem público atirado na estrada e que o mesmo sabe disto e que 

não tem explicação ficar mais de um mês e meio uma coluna de pedras na beira da estrada. Diz que 

não pense que não cometeram estes erros nos quatro anos do Froner e que o próprio sabe disto. Fala 
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que não tem explicação o asfalto novo da quadra todo furado, e que está esperando, pois gostaria 

que o mesmo dissesse que vai ser feito de tal forma ou vão refazer e o próprio acredita que sim por 

que ninguém é irresponsável. Fala que não tem explicação mandarem pedido de informação e não 

virem e que então o próprio gosta destas coisas e acha que o mesmo está certo e que às vezes se 

excede aqui, mas que esta oposição é responsável. Fala ao vereador Jaques que reforça o convite e 

cuide para não prender os ‘padrinhos’, pois estão na linha agora. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Deixou para agradecer por último a Câmara de 

Vereadores, em nome do presidente Rodolfo, pela ajuda financeira da indumentária gaúcha de todo o 

grupo do CTG. Agradece aos filhos novos que receberam de braços abertos: Gaudêncio e a Pâmela 

que ajudaram na portaria e na copa, e agradece muito os doadores que doaram as vacas, as ovelhas 

e demais coisas que, quando fizer a prestação de contas a própria quer falar aqui. Fala que quer o 

apoio de todos e que o Jaques já havia falado para colocar na LDO uma ajuda de custo, financeira 

para a cavalgada municipal e que a prefeitura ou através da câmara continue ajudando o grupo de 

danças do CTG, pois é importante isto. Fala que só para o pessoal ficar sabendo a respeito do 

“padrinho” Tarso, do Jaques, que no início de dois mil e quinze faltavam cinco vírgula quatro bilhões 

nos cofres públicos do estado do Rio Grande do Sul, que é o que equivale a três folhas de 

pagamentos mensais. Diz que o Rio Grande do Sul gasta cento e vinte e dois vírgula cinco do que 

arrecada e que a dívida do estado é de cerca de cinquenta e cinco bilhões e que se vê que não é 

coisa de janeiro para cá. Fala que despesas gastas em dois mil e quatorze, sem autorização, é de 

seiscentos e sessenta e três milhões que hoje estão fazendo falta. Fala ao vereador Jaques que só de 

precatórios não pagos somam oito bilhões e que o governo Tarso deixou cento e sessenta e três 

vírgula nove milhões de dívida com os municípios do estado do Rio Grande do Sul e que então ‘pobre’ 

do Sartori que tem que endireitar a casa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala ao senhor presidente 

que tem algumas coisas que não tem explicação, pois uma patrola ficou um ano e meio parada 

também e não tem explicação, mas que enfim o que o próprio quer dizer com esta conversa é que 

não pode dar uma dimensão maior por que muitas vezes se ouvindo discurso parece que o município 

está arrasado, sendo que na verdade não está. O próprio entende e acredita que o município está 

muito bem e que dentro de todas as dificuldades o município está andando e está evoluindo e que é 

isto que o próprio diz e pensa também. Fala que só para clarear a respeito das emendas 

parlamentares, quer deixar claro ao colega Alacir, por um exemplo a emenda que veio agora do 

deputado Luiz Carlos é emenda de dois mil e quatorze que foi suspensa. Ressalta que a outra foi a 

emenda de dois mil e quinze para vim em dois mil e dezesseis e que esta sim o deputado Luiz Carlos 

cortou e que o próprio não sabe o motivo, mas que esta não vai vim e que as que vieram agora foi de 

dois mil e quatorze. Quer aqui neste tempo restante dar os parabéns a patroa Regina e para toda a 

equipe da mesma e que sabe a dificuldade que é ficar a frente de uma entidade que é o CTG e ver 

hoje no Capão do Cipó um CTG modelo e que então fica aqui o reconhecimento do próprio e os 

parabéns para a mesma e para todos os patrões que lhe antecederam. Quer aqui neste espaço de 
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tribuna deixar os parabéns ao senhor Valdemir Pinto pela cavalgada, onde cavalgou por seiscentos 

quilômetros representando o Capão do Cipó e trazendo uma centelha da Chama Crioula ao nosso 

município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 

Representante de Partido, SD: Fala que hoje mais uma vez foi cobrado por dois moradores a 

respeito do que a câmara pode fazer pela ERS 377. Afirma que o mesmo foi ontem na cidade fazer 

um exame e na volta arrebentou um pára-brisa, e que não é o primeiro que coloca, já é o segundo. 

Ressalta que não tem a quem socorrer se não aos vereadores, e que já comentou nesta Casa a 

situação que está a ERS 377. Só imagina quando começar a colheita por pequena que seja, mas que 

vai dar vários caminhões nesta ERS 377. Pede que se o senhor presidente for a Porto Alegre procure 

manter contato com esta gente para ver o que pode ser feito, pois está terrível. Fala que outra coisa é 

que estavam falando de usar o microfone na rádio, o próprio fica triste, mas realmente triste por certos 

comentários e acha indevido e infeliz destas pessoas que usam, por que o próprio nunca viu tanto o 

legislativo ajudar a comunidade de Capão do Cipó como tem ajudado. Fala que notou nos tópicos que 

o senhor presidente foi muito feliz da escolha das associações das entidades que ajudaram, a Saúde 

que ajudaram e várias outras coisas nesta câmara que ajudaram e todos os presidentes que 

cruzaram. Acha que os ‘caras’ têm tanta coisa para falar, mas falam tanta besteira e não sabe de 

onde sai tanta asneira para falar e perdem tanto tempo precioso com o dinheiro pago pelo povo. 

Ressalta que é triste e dá os parabéns ao Miguel que os maquinários chegaram, pois quem ganha 

com isto é a comunidade de Capão do Cipó e que o dinheiro é publico e de impostos e tudo mais tem 

para somar. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  Após o senhor presidente agradece aos 

servidores e estagiários da Casa, pela organização da Sessão Solene. Após o senhor Presidente 

convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF.200/2015, do 

gabinete do prefeito, enviando Projeto de Lei 037/2015.  PROJETO DE LEI N° 037/2015, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de bens imóveis da 

administração pública por parte de bem imóvel particular e dá outras providências”. OF.055/2015, da 

escola Julio Biasi, solicitando ajuda de custo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para custear 

viagem de estudos dos alunos do 9º ano A e B, em Porto Alegre. OF.023/2015, da Secretaria da 

Fazenda, solicitando empréstimo das dependências da Câmara de Vereadores e convidando para 

audiência pública dia 23 de setembro, às 9h00min, para apresentação da proposta da LDO 2016. 

OF.024/2015, da Secretaria da Fazenda, solicitando empréstimo das dependências da Câmara de 

Vereadores e convidando para audiência pública de avaliação de metas fiscais do 2º quadrimestre de 

2015, dia 29 de setembro, às 9h00min. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 015/2015, dos vereadores do PP 

e do vereador do PT, ao prefeito municipal. Após o senhor presidente convida aos colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2015, do Poder Legislativo, que 

“Cria e regulamenta o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) no âmbito do Poder Legislativo de 

Capão do Cipó - RS”, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 015/2015, dos 

vereadores do PP e do vereador do PT, ao prefeito municipal, aprovado por 06 (seis) votos a favor e 

02 (dois) votos contra. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 

29/09/2015, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente 
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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, 22 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


