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ATA N° 35/ 2015 (Ordinária) 

Aos 29 (vinte e nove) 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 34/2015, da Sessão Ordinária do dia 22/09/2015, 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 IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Essa semana falou  com o deputado 

Bianchini e ele lhe colocou que, provavelmente, comece a recuperação da RS 377 em quinze de 

outubro. Colocou a ele que o comentário anterior era de que começaria em vinte e um de setembro, e 

não começou. E agora passou para quinze de outubro. Iria perguntar a ele quando de novembro que 

vai começar a RS 377, pois cada dia que passa e ainda nem começou a safra e hoje todo mundo 

reclama. Diz que é o município, são as pessoas que usam a RS 377, é a comunidade, é a área da 

Saúde, é produtor. Pede que imaginem se continuar nessa situação e começarem a puxar a safra de 

grãos. Diz que vai terminar simplesmente, pois é uma vergonha. Cumprimenta seu Ataíde e seu 

Claimar, que chegaram, graças a Deus, sema bem vindos a Casa. Gostaria que a administração visse 

com carinho, e cita o nome do colega Miguel, que é o líder de governo, a respeito de destinarem uma 

máquina para fazer as entradas dos pequenos e dos grandes produtores de Capão do Cipó. Recebeu 

reclamação de um morador lá do Tibúrcio, da terra do prefeito Meneghini, que teve que mandar vir 

máquina de Santiago para arrumar a propriedade dele, pois precisa tirar gado e não consegue tirar. 

Fica triste, pois o ‘cara’ que produz, paga ambos os salários, além do dos vereadores, que é 

obrigação falar aqui, paga o da administração municipal. Diz que é um grande produtor, de médio a 

grande. Diz que temos que olhar de outra forma o produtor de Capão do Cipó, que é a nossa base a 

produção agrícola e se os produtores não tiverem condições de tirar a produção de dentro de sua 

propriedade por falta de destinar uma máquina, estamos muito mal. Pede ao presidente da Câmara 

que encaminhe ao prefeito uma sugestão de botarem uma máquina que faça uma vez não no as 

entradas dos produtores, é o mínimo para quem produz e paga os impostos e mantém esse 

município. Acha que têm que ser tratados diferentes. Quer que fique registrado na Casa. Pediram, 

hoje, que pedisse que dessem um reparo na estrada que entra no Arceoni e no Ceroni e sai no 

Paulino Nascimento, que disseram estar impraticável. Até levou na brincadeira e disse que está ruim 

só quando anda, quando não passa ali não é ruim. Mandou dizer que façam a volta e o filho do seu 

Arcioni ainda riu de sua pessoa, mas disse que faz horas que não é feita a estrada. Sabe que as 

estradas estão ficando boas, como comentou o professor Rodolfo, aqui quem vai ao Carovi, ficando 

excelente. Diz que os outros veem as estradas ruins e também querem que melhore e estão com a 
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razão, pois é o que o povo precisa, de estrada, tanto para socorrer uma pessoa, para a agricultura, 

para os munícipes, estradas tem que ter. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador não fez uso de seu tempo regimental.  VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. 

Pede, encarecidamente, ao secretário de Obras que de uma olhada na ponte do assentamento Santa 

Rita, pois domingo de manhã teve uma camioneta que andou caindo lá e puxaram com dois tratores, 

um acidente, mas a base da ponte não presta mais. Diz que está toda quebrada embaixo, broqueou 

com a chuva e os paus de cima e as travessas nenhum presta, estão podres e a safra está 

começando. Diz que ali cruza transporte escolar e fica até chato vir aqui toda semana pedir estrada. 

Diz que já que o trigo não irá dar quase nada, devido a geada, e a aveia também, e o pouco que 

colhem não tem como tirar por que as estradas estão ruins, sai estoura o pneu e já se foi o lucro do 

produtor, que cada dia toma na cabeça. Cita que são pessoas que não desistem nunca, pois é o meio 

de vida deles. Acredita que a administração tem que olhar com carinho essa parte. Sobre as lavagens 

de Capão do Cipó, diz não entender muito, mas o colega Miguel, como líder de governo, sobre meio 

ambiente, diz ter um senhor que colocou uma lavagem e é a ‘campo aberto’ e disseram que o prefeito 

autorizou ele a lavar carro. Diz que estão levando todos os carros do município para lavra ali, 

enquanto tem dois que estão legalizados e pagam tudo certinho, que é Alex e o Marcelo, que vão ter 

que fechar a loja deles, pois não tem mais o que fazer. Cita que lavam ‘direto’ os carros públicos no 

pátio da prefeitura. Diz que está certo tem que economizar, mas se a lei é para um, tem que ser pára 

todos, independente de quem seja. Fica preocupado, pois já falou várias vezes que aqui não tem crise 

e o Executivo não está fazendo economia de nada. Pede que vão ao Posto de Saúde e peçam 

exames, pois dizem que exames só para daqui dois ou três meses. Diz que veio um projeto aqui na 

Câmara, dias atrás, para criar um cargo que disseram que o dinheiro era do governo federal, mas a 

maioria dos vereadores votou contra e não passou. Diz que, simplesmente, pegaram e colocaram a 

funcionária, pois tinha um cargo na Secretaria de Administração e botaram no Posto de Saúde e está 

trabalhando lá. Diz que antes não aparecia esse cargo, agora que votaram contra colocaram lá e 

continua. Diz que é mil e pouco e dá para pagar uns quantos exames por mês. Ressalta que se 

estamos em crise, acha que tem que cortar na carne mesmo, e se vão parar um pouco de correria, 

que vão parar. Fica preocupado, pois faz isso e economiza aqui e ali, dentro da própria administração 

não economizar em nada, só corta hora extra para os patroleiros, que não podem arrumar as estradas 

por que não tem dinheiro e os outros ganhando e deitando e rolando. Disse que iria falar aqui, pois 

começou dar polêmica entre o prefeito e o vice, que todo mundo sabe que irão mondar uma academia 

na praça, de MMA, de boxe para começar treinar. Diz que irá ficar bom, e custou, pois quando a coisa 

vai e não tem um acordo e um comando, e só um manda e outro grita e não funciona, não dá certo 

mesmo. Diz que coloquem e que também irá treinar na praça, com um sacão de areia, pois os 

boxeadores estão ali e fica bom por isso, pois treinam um pouco e é saúde e a academia está pronta. 

Fica preocupado, pois se o prefeito e o vice não estão se acertando mais, sempre tem divergências, 

mas chegar num ponto como chegou a coisa só tem a desandar. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR JOSÉ 
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RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 

87.9. Diz que Capão do Cipó não é diferente e diz não ser obrigado a concordar e sim fazer um reparo 

com o que o colega Ibanez quando fala em arrumar os acessos das propriedades, pois quem que 

nem sua pessoa, Jairo, Alacir que sonhou no Município, sempre pensavam que tínhamos que ter uma 

Saúde boa, uma Educação boa, e estradas boas, e é isso que o homem do campo precisa: Saúde, 

Educação e estrada, o resto tiramos de letra. Diz que quando fica alguém que produz, que tem seus 

blocos aqui, que diz saber que tem o cidadão do Passo do Valo, quando o cidadão tem seus blocos, 

tem tudo o que precisa para acessar o serviço da prefeitura, e não é atendido, não é justo. Fala que 

está aí o líder de governo que pode responder depois ou não deixar que uma coisa dessas de novo 

ocorra, tem esse pedido. Hoje a pedido do presidente do CPM da Escola Macedo Beltrão do 

Nascimento, seu Olmiro, ele deu os números da festa que foi realizada no dia treze de setembro, 

onde foi arrecadado bruto doze mil quinhentos e noventa e seis reais, com as doações foi gastado 

seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e o CPM teve um lucro líquido de seis mil trezentos e doze 

reais. Diz que a diretoria aplicou ou está aplicando esse dinheiro, e indo lá tem que se apressar que 

se não amanhã ou depois fica pronto o salão, totalmente de material, paredes todas com vigas no 

meio, está tudo certinho como tem que ser, vai dar para fazer uma pintura a vista dos tijolos, janelas 

colocadas, está uma maravilha. Diz que o salão é pequeno e o próximo passo é forrar, e quando 

alguém quiser fazer uma reunião ou um encontro de família, que não vai muita gente, certamente 

aquele espaço vai estar à disposição da comunidade lá do Carovi. Diz fazer parte da diretoria e só 

resta, em nome do Miro e do grupo que trabalha com ele, dizer que estão todos de parabéns e todas 

as comunidades deveriam ter isto. 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. Fala ao colega Ibanez, que falou sobre o cidadão 

que teve que pagar uma máquina, se já pensou se esse cidadão com todo respeito ele ainda teve 

condições de pagar uma máquina para arrumar sua estrada, mas e aqueles lá do município, lá no 

Rincão dos Vargas que têm que arrumar de carrinho de mão. Diz ser falta de respeito sim com as 

pessoas que pagam seus impostos, e como já foi falado o agricultor ele precisa sim de benefícios 

porque acha que a pessoa mais valente, que ‘joga’ todo seu dinheiro em cima da terra e deixa lá nas 

mãos de Deus, então é merecedor sim com todo respeito a todas essas pessoas e os que tiram leite, 

enfim são merecedores. Gostaria de falar que foi visitar para ver e entender os dois lados esteve lá na 

casa do senhor Três Passos, ainda sobre aquele dinheiro, os quatro mil que a Câmara repassou. Diz 

que não chegou os quatro mil e está em algum lugar, o pedreiro foi pago com os três mil de doações 

que toda população colaborou naquele almoço. Sempre fala que o pessoal de Capão do Cipó 

colabora, ajudam, são solidárias assim na hora que precisa, mas alguém quer tirar proveito em cima 

de uma tragédia, em cima de um pai. Fala que foi lá hoje porque disseram para ele que está mais de 

doze mil aquela casa dele, sendo que o forro não tem, só foram erguidas as paredes e o contrapiso, o 

banheiro ele fez com o dinheiro dele, ele comprou o piso com o dinheiro dele, o pedreiro então com os 

três mil, enfim só foi erguida as paredes e o contra piso. Questiona se será que tem doze mil em cima 

daquilo lá, vinte e duas folhas de brasilit, diz ter perguntado quantas folhas foi, está sem rebocar por 
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dentro e por fora. Diz não estar duvidando de alguém que fez o orçamento, e os quatro mil quem está 

roubando é a confiança dos vereadores, ele um cidadão de bem não ia mentir, conhecem essa 

pessoa, pobre, honesta. Gostaria que alguém dos colegas fosse lá. Diz ficar seu repúdio mais uma 

vez, que alguém se está usando esse dinheiro pelo amor de Deus, não é hora, não é momento numa 

situação dessas. Domingo dia quatro de outubro a eleição para o Conselho Tutelar, mas diz pedir 

encarecidamente que as pessoas vão lá votar, reeleger as pessoas que acham que estão fazendo um 

bom trabalho e também colocar novas pessoas, vamos lá dar nosso apoio. Diz que até iam fazer uma 

promoção lá no Progresso, mas suspenderam até para não haver aquele desencontro das pessoas. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI 

(PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. diz ter se tronado, por 

vezes, repetitivo aqui na tribuna, usando o exemplo de que para cada ponto há um contraponto e para 

cada ação tem uma reação e assim por diante. Volta a dizer que ouvindo os pronunciamentos aqui dá 

a transparência de que o município anda mal, o que discorda. Diz que coisas para fazer vai ter 

sempre e a partir do momento que não tiver mais nada a fazer é por que a coisa está errada. Cita que 

o importante é que dentro de toda dificuldade a administração está imbuída e está fazendo a roda 

girar e as coisas estão acontecendo. Como exemplo diz que quinta-feira virá o pessoal da Caixa 

Econômica Federal fazer a vistoria dos tratores e dos maquinários e após essa vistoria, e não por falta 

de pagamento como foi dito, vão estar aptos a trabalhar. Diz que é mais uma prova de que tem coisas 

acontecendo no município. Com relação a economia diz que tiveram reunião, juntamente com a 

administração municipal e o secretário da Fazenda onde ficou constatado e provado por números que 

após a implantação do horário de verão e ajustes feitos, o município, sim, economizou. Cita, se não 

lhe falhe a memória, em torno de mais de cem mil reais. Diz que a administração está procurando 

fazer a sua parte. Diz que ajustes terão diariamente para fazer, mas o importante é que estão 

preocupados, sim, com o município e com as coisas acontecerem e estão acontecendo. Outro 

assunto que o deixou chateado quando soube, foi que todo mundo sabe o quanto são importantes 

essas redes de água que estão saindo. Cita que aquelas pessoas que não tinham água, em períodos 

de seca, em suas moradias e que hoje vão ali e ligam a torneira e tem água. Coloca-se no lugar, pois 

veio do interior e passou sua infância por períodos que não tinha água e sabe a importância que é ter 

água dentro de casa. Diz que essas redes estão sendo feitas, muitas já abastecendo, redes 

modernas, com garantia. Falando em garantia diz que o sistema que liga e desliga a bomba, é um 

sistema de rádio e lá na localidade do Carovi, onde aconteceu isso, viraram o aparelho que pega o 

sinal de rádio para a bomba não funcionar. Diz que isso não tem fundamento e não sabe com que 

intuito isso. Sabe que andou faltando água e o pessoal foi lá fazer a manutenção e o aparelho que 

capta as ondas de rádio estava virado para outro lado. Diz que no mínimo já tinha gente dizendo que 

era culpa do Meneghini. Pede, encarecidamente, que se alguém enxergar o cidadão fazendo esse 

tipo de coisa, que ligue e avise e fale para Polícia ou para a prefeitura para alguma providência ser 

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

WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre o 

que o colega Ibanez colocou sobre a 377 diz ser, realmente, uma vergonha, e para Santiago está 
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ficando cada vez pior. Diz que para Ijuí, de onde veio domingo, diz se uma completa vergonha e não 

tem cabimento, não é buraco, é cratera. Diz que se puderem fazer alguma coisa, como o colega falou, 

enquanto administração e legislativo, acha que está na hora. Torce que a notícia que o colega falou 

que dia quinze começa seja verdade. A pedido da Secretaria de Educação divulga o evento do 

RecreArte, uma parceria entre a Sicredi, administração e Sesc. Diz que começa amanhã, dia trinta de 

setembro, às nove horas abertura oficia, as nove e trinta apresentações artísticas de talentos locais, 

as dez e meia parque de infláveis, as quatorze horas a abertura, as quatorze e trinta apresentações 

artísticas de talentos locais e as quinze e trinta parque de infláveis, pintura de rosto e exposições de 

mostras didáticas. Diz que no dia primeiro de outubro, quinta-feira, as quatorze horas banda marcial 

do CRAS, as quinze horas trinta parque de infláveis, pintura de rosto e exposições de mostras 

didáticas, as quinze e trinta espetáculo teatral Banana com Canela, as dezenove e trinta Cine Sesc de 

Rua. Diz que dia dois de outubro, sexta-feira, às dez horas espetáculo musical Jardim de Cataventos, 

às quinze horas parque de infláveis e pintura de rosto e espetáculo musical. Cita que diz três de 

outubro, terá mateada às quinze horas, apresentações artísticas, parque de infláveis, apresentação do 

grupo de invernada do CTG General Gumercindo saraiva e às dezenove horas Cine Sesc de Rua. 

Convida toda a comunidade que se faça presente na praça Rubem Lang para participar desse grande 

evento. Sobre o que foi falado de patrolar as entradas, também pediu isso, pois sabe que faz falta e 

acha que tem que ter uma patrola destinada só para isso e outra para fazer as geral. Sobre esses 

quatro mil que a colega Margutti falou, diz a ela que irá ver, só não aceita da colega que venha dizer 

aqui que tiraram proveito dessa situação. Duvida que alguém em sã consciência tenha tirado proveito 

de um pobre coitado que nem aquele, que aconteceu de perder a filha naquela tragédia. Aceita até a 

colega dizer que tem gente incompetente na prefeitura, que foi por falta de tempo ou de vontade, 

agora não venha dizer que tiraram proveito em cima de uma tragédia tão grande como essa. Diz à 

colega que irá lá ver, mas ressalta que não venha dizer que tiraram proveito, só se a colega pense 

desse jeito. Sobre as estradas diz que estão ruins, e que tem alguma coisa na administração que não 

está indo bem, são sabedores disso, e sobre esse desentendimento que foi falado entre o prefeito e o 

vice, diz que isso acontece. Fala que seu Alcides tem uma cabeça e o Anselmo tem outra e cada um 

tem uma ideia, mas os dois querem o mesmo ideal para Capão do Cipó, que é melhoria para nossa 

cidade. Sabe que amanhã ou depois, como já aconteceu em várias administrações de vários 

desentendimentos, como na administração passada muito pior, que sabem aqui melhor que sua 

pessoa, e acontece em todas as cidades, tanto na área municipal, estadual e federal. Diz para o povo 

que o município está enfrentando uma crise de dinheiro sim, e não adianta vir dizer que máquina está 

estragada, pois não se tem dinheiro hoje, como tinha antigamente sobrando, como o Jaques mesmo 

disse hoje a tarde que tinha sobrando. Quer saber por que não perguntaram ao secretário Pinheiro a 

respeito desses quatro mil, ele responderia na hora, ou por que não foram lá. Diz que a colega 

Margutti poderia ter ido lá falar com o Pinheiro. A vereadora Margutti interrompe. A vereadora 

Regina pede licença a ela e diz que é seu tempo de falar, e diz que ela poderia ter ido à prefeitura a 

qualquer hora e perguntado ao Pinheiro sobre os quatro mil. Cita que vir aqui e dizer que a 

administração tirou proveito de uma tragédia dessas, não aceita e pode lhe dizer qualquer coisa. Diz 
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aos munícipes e agricultores que irão fazer tudo para continuar acertando, por mais que no momento 

estejam errando, mas irão acertar isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ALACIR 

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

sobre a audiência pública que teve hoje com o secretário da Fazenda e os contadores para falar sobre 

o que foi arrecadado até agora. Diz que até trinta de agosto desse ano foi arrecadado doze milhões, 

duzentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e nove, com uns quebrados. Diz que não foi tão 

pouco dinheiro, e com a folha de pagamento em torno de cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil. 

Diz que quando sempre falavam em leilões, se preocupava, pois hoje de recurso livre na prefeitura 

tem cem mil reais, e foi feito leilão de trezentos mil esse ano. Diz que se não fosse o leilão estaríamos 

com déficit de duzentos mil reais, hoje. Diz ter os números que o secretário os passou. Diz que senão 

pensarem um pouco em cortar a folha de pagamento e diminuir um pouquinho teremos problemas, 

pois segundo o secretário falou poderá chegar, em dois mil e quinze, a cinquenta e um por cento a 

folha de pagamento. Diz que se não derem um jeitinho não irá sobrar para investir o ano que vem. Diz 

não ser crítica, mas é a realidade que está acontecendo e a arrecadação do ano que vem, poderá cair 

e a folha de pagamento sobre, é óbvio isso que acontece. Sobre o que o colega Jaques falou, diz que 

foi certo e irá dar continuidade sobre o cargo que foi criado no Posto de Saúde. Diz que é desvio de 

função. Cita que o que acontece é que não tem exame antes do dia quinze de dezembro, mas criaram 

mais um CC no Posto de Saúde que daria, no mínimo, quinze exames por mês. Diz que não venham 

dizer que tem crise, pois não tem, e se tivesse não se criava um cargo agora. Diz que o prefeito falou 

que diminuiu a folha de pagamento deles, dos secretários, então acha que não tem crise, pois no 

momento que se cria, durante a crise e com a folha de pagamento em quarenta e oito ponto vinte e 

quatro, não temos crise. Acha que temos que começar a pensar em nível de município, pois cada ano 

será mais complicado, tanto governo federal, quanto estadual, pois se vê que não tem recursos. 

Preocupa-se, pois deixam de atender as pessoas. Sobre as estradas, quando falaram terça passada, 

e o colega Jairo falou uma verdade, de que o prefeito que tinha que dar condições para o secretário 

trabalhar, pois senão não tem como trabalhar. Cita que nessa semana as patrolas começaram a 

trabalhar. Dá os parabéns, pois assim que os vereadores e a comunidade querem. Diz que quem 

desce da ponte até o Inhacapetunzinho está praticamente intransitável. Acha que quando senta e 

conversa, como hoje com o secretário, só diz ao Pinheiro que ele tem de ter um pouquinho mais 

calma, paciência e tempo para explicar o orçamento e não vir aqui e ‘jogar no ventilador’ e que 

entendam como quiser. Diz que não é assim, e que ele tem a tarde inteira para explicar item por item, 

folha por folha para que consigam saber o que é recurso, o que entra na folha de pagamento, o que 

não é. Diz que têm muitas dúvidas, mas se ele explicar um pouquinho melhor, acha que ele á pago 

para isso, para que entendam melhor. Diz que foi falado em outro dia que se não fosse os leilões não 

tinha para a folha de pagamento e ele disse que não entrou. Diz que se não tivesse entrado esses 

trezentos mil dos leilões como estaria hoje, será que teria para a folha de pagamento do fim do mês, 

sendo que tem só cem mil livres. Com certeza diz que não e que é isso que cobram. Diz que foi feito 

mais de um milhão em leilão e isso sabem. Diz mais, pois vem mais leilão daqui para frente e pede 

que escrevam o que diz se amanhã ou depois não vem mais leilão até o fim do ano. Diz isso, pois 
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agora começam a pagar as parcelas daquele financiamento, trinta mil, vinte mil, dez mil, que está no 

orçamento. Diz não ser contra, pois tem que ter, mas têm que ter paciência e cautela. Agradece e 

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

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Convoca todos para eleição do 

Conselho Tutelar do município do Capão do Cipó, no domingo dia quatro, em nome dos candidatos 

que estão na disputa. Diz que só cinco vão ficar e deseja boa sorte a todos. Reforça o que o colega 

Ibanez comentou sobre a 377 e diz ser uma vergonha, pois teve que sair a meia noite levar um amigo 

seu até Santiago, devido ter perdido uma irmã, e o mesmo ressalta que não tem condições de andar, 

e aí vem àquela promessa dia quinze de setembro, quinze de outubro, mas diz achar que eles se 

esquecem de dizer o ano, o mês eles dizem, mas o ano nada. Pede a Deus que comece dia quinze 

porque se não começarem uma reforma vai ficar muito complicado. Reforça o pedido do colega sobre 

as estradas do município, diz conhecer bem o agricultor que é lá do Capão da Batalha, e teve que 

contratar uma caçamba e uma retro para fazer sua estrada para poder sair com sua plantação de 

trigo. Diz não ser só aquela comunidade que está com dificuldade, tem o Passo da Areia quem vai 

para o Gustavo, diz estar ruim aquela estrada lá e quem vai ao Paulinho diz ter uma lagoa que dá 

para pescar, e é só cruzar lá para ver. Fala que faz mais de seis meses que tem a lagoa e ninguém 

tomou providência até o momento. Falando sobre estrada diz acessar bastante o face e diz que as 

pessoas comentam e que até ia trazer o que comentam, e no Passo do Valo onde o Prefeito 

Meneghini tem lavoura, o Paulo Meneghini e o Antônio Cléo Nascimento estão fazendo de lâmina, 

mas diz que bom que o prefeito viu, pois cruza todo dia para vir para a prefeitura, que a estrada que 

vai para o Carovi não tinha mais condições de andar. Diz que bom que as patrolas saíram do pátio da 

prefeitura, mas diz ter uma parada e dois caminhões parado, e diz ter visto uma patrolando e outra 

parada, e que peguem as quatro patrolas para arrumar as estradas, pois o pessoal precisa para puxar 

sua produção e o que falta é planejamento ou óleo porque maquinário tem e operador tem. Questiona 

se será que falta é vontade ou planejamento. Diz que os colegas comentaram sobre crise, mas diz 

que no Capão do Cipó não existe, pois esse cargo da Saúde quantos exames de sangue dava 

durante um mês, e diz não estar fazendo política, pois não é a época e diz quantos exames poderiam 

pagar ao povo que está lá sofrendo. Diz que o prefeito sabe ser um cargo ilegal e diz que é só a 

comunidade chegar lá e ver a pessoa trabalhando todo dia, sendo mais um cargo que está fazendo 

falta exame para comunidade. Diz no sábado o pessoal ter comentado e dito que vão ao posto e não 

tem mais plantão e o mesmo disse que, às vezes, vê o velhinho sentado, aquele da campanha que 

tinha uma gravação que tossia. Diz perguntar para ele se está gripado e que espere para segunda, 

pois no final de semana não tem médico. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Fala que pegando o gancho que o 

vereador Diego estava falando até parece que tem solução para tudo, só que o mesmo esqueceu-se 

de compartilhar estas soluções no passado quando o mesmo era do governo, mas que estas ideias o 

mesmo não dava. Afirma que uma hora o pronunciamento é de um jeito e outra hora é de outro, mas 

que deveria ter em um passado bem recente ter dado estas ideias e soluções para tudo. Diz que é 

uma pena e fala que isto “não é política”, mas que tudo bem. Fala que com relação de propriedades e 
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que estes dias o próprio estava conversando com o prefeito e o vice, que tem um planejamento da 

administração municipal para fazer este tipo de trabalho que é importantíssimo e que já está no 

planejamento para montar uma equipe e fazer este tipo de serviço. Fala que foi comentado antes 

sobre briga e que o próprio não soube de briga nenhuma. Confessa que não soube, e que se 

houvesse é perfeitamente normal, pois onde se tem ideias e que cada um quer expor suas ideias nem 

todo mundo é obrigado a pensar do mesmo jeito, mas que o importante é que, até também para não 

tomar uma dimensão maior do que as coisas vão tomando, ressalta que tem que ter a preocupação 

para não fazer tempestade em copo de água. Fala que o importante é que o prefeito e o vice estão 

alinhados e que estão pensando no município. Ressalta que não cabe até estar comentando sobre 

isso por que estão com as ideias alinhadas e estão pensando no município. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz 

deixar seu abraço a todos conselheiros tutelares, o qual diz ter tido oportunidade de no domingo ouvi-

los na rádio Cipoense transmitindo suas idéias, e o mesmo diz que todos são capazes. Então diz que 

no domingo é o dia “D” onde cinco passarão e quatro ficarão de suplentes, mas que o povo escolha 

os melhores. Parabeniza pelo Dia do Idoso, que dia dois de outubro é dia deles e parabeniza os dois 

grupos da terceira idade do município, os quais fazem um brilhante trabalho para os idosos. Diz que a 

idade chega, mas com alegria, ainda mais quando se tem alguma coisa para fazer, como os grupos 

de convivências do município. Ressalta que estamos na semana do trânsito e diz então pedir aos 

coordenadores do trânsito que promovam alguma coisa até sexta-feira para divulgar melhor e até 

orientar as pessoas, e os que caminham na beirada do asfalto. Fala que hoje é dia do policial e diz 

que tudo que acontece tem que lembrar, pois o primeiro que ampara é o policial. Pede ao Meneghini 

que mande para esta Casa o projeto da tarifa social da água e diz que já foi cobrado por isso, e que 

antes de iniciar o mandato diz já ter cobrado dois anos para cá e já no seu governo conversou com 

ele e ele disse que faria, mas diz que já faz dois anos e tem muitas pessoas que vão se beneficiar 

com esse projeto por ser de suma importância para a comunidade. Diz ao colega Diego que o 

velhinho está muito bem de saúde com essa administração, o velhinho sarou e pode ter certeza com a 

quantidade de ambulância que tem diz salvar ele de qualquer jeito. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente informa que o vereador Jairo de Lima Charão terá 15 (quinze) segundos 

descontados de seu tempo, na próxima sessão, devido o mesmo ter ultrapassado o tempo regimental. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala ao senhor 

presidente que nem vai comentar sobre as estradas, pois é um caos. Fala que esses dias estava 

falando com o seu Hélio e que no ano de dois mil e treze, que foi o ano que assumiram, as estradas 

tinham uma patrola funcionando e a outra estava estragada. Ressalta que nunca estiveram tão ruins 

as estradas como agora e isto que tem quatro patrolas. Afirma que sempre choveu e que sempre 

fizeram as estradas dos produtores, e que trabalharam oito meses com um caminhão. Diz que é para 

o povo cobrar por que a realidade é só uma. Fala ao presidente que iria voltar a falar que o PT sempre 

teve duas chapas no Capão do Cipó, e que agora só pode “que tem mais uma”, pois o próprio é de 

uma chapa e nem sabia. Ressalta que não é de nenhuma chapa e que apenas é vereador do 

município de Capão do Cipó, e que pertence as duas chapas. Fala que agora tem mais o Christian, 



0343 

 

que parece que até se filiou no PT, pois está fazendo campanha para a chapa que é do Meneghini, do 

Christian e de outro grupo que está aí trabalhando na prefeitura. Fala que ligou para um companheiro 

de Santo Ângelo, que saiu da prefeitura, o Mateus, e que eles disseram que tirasse a mulher do 

mesmo da chapa do Jaques. Ressalta que não está em chapa nenhuma, diz que sabem que é da 

chapa que é o Claudio e o Maurinho e que agora tem a chapa do Christian, e que está pedindo para 

tirar os companheiros e para sair da chapa. Fala que assim já era um caos que dirá agora o Christian 

pedindo, e que agora acha “que está perdido mesmo” e que agora vão ter que trabalhar um 

pouquinho a mais, por que um ‘cara’ ter a capacidade de ligar para um companheiro do PT e ficar se 

‘metendo’, que vá cuidar das coisas dele, que nem isso o mesmo cuida e ainda quer planejar um 

município que está num caos que é este que virou. Ressalta que disse hoje para o secretário da 

Fazenda que podia ser o orçamento das Obras vinte e cinco por cento e que tinha que ser do 

Planejamento por que era só o mesmo que faz as coisas, faz asfalto, creche e tudo mais e que então 

não adianta e que tem que tomar cuidado, pois tem mais um filiado na chapa do Meneghini e de outra 

turma. 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: Quer acreditar, diz 

ao colega Jairo, que a empolgação às vezes faz a gente ultrapassar os limites do decoro. Gosta de 

dizer: vamos por partes, e com isso diz ao colega Miguel que aqui nessa Casa tivemos situações as 

quais o colega seguidamente coloca aqui e diz a mesma coisa, sobre ser oposição e situação o 

pessoal de casa sabe o que está dizendo. Diz ao colega Miguel que esclareçam sobre esse repasse 

dos quatro mil reais que passaram para a casa do cidadão e durante a semana o colega passe essa 

informação. Diz ao colega Miguel e aos ouvintes através da 87.9, que quem fez a sacanagem com a 

bomba do Carovi, é sacana e, certamente, não conta com o apoio de ninguém. Diz que essa pessoa, 

se pegasse as malas e se ‘arrancasse’ do capão do Cipó, seria uma limpeza. Diz que essa é a  

posição de qualquer pessoa decente que quer que o município cresça. Comenta sobre reunião que o 

Partido Progressista fez na sexta-feira passada, muitas pessoas no diretório, onde traçaram vários 

assuntos, por demais importantes para o partido, dentre deles a construção da sede própria aqui e, 

também, uma festa que estarão realizando para os simpatizantes no dia seis de dezembro. Diz que 

sabem que são, certamente, e cada vez mais o maior partido do município e estão dialogando com 

todos os partidos e todos aqueles que simpatizam com as ideias. Agradece e devolve a palavra à 

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

ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Fala que chegou atrasada hoje na audiência 

pública, mas que quer lembrar bem aos vereadores que estavam aqui na gestão passada que quando 

vinham aqui era bem mais rápido do que foi hoje, mas se não gostaram da explanação do Pinheiro é 

tranquilo e que vão falar com ele. Diz ao Ibanez que o Pinheiro já jantou várias vezes na casa do 

mesmo e que o mesmo sabe que o Pinheiro é educado e que é só falar com jeito que o mesmo vem e 

explica da maneira que querem. Pergunta se lembram como era na gestão passada, que recebiam 

uma folha na audiência pública e que eram umas letrinhas bem pequenas e que então não é para 

esquecer e se fazer de esquecido. Fala que dos aumentos da folha de pagamento tem que lembrar 

que quem aprovou o aumento para três funcionários de toda prefeitura foi a câmara. Ressalta que 
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este cargo só não passou por que votaram contra, mas que a colega da oposição votou a favor e que 

não vão esquecer-se disto também. Fala que sobre o que o Jaques falou do Christian para a própria 

diz que isso se chama o livre arbítrio, igual aconteceu com o mesmo que era para votar na própria e 

votou no Rodolfo. Afirma que isto se chama livre arbítrio e escolheu votar no Rodolfo, pois procuraram 

o mesmo e fizeram uma proposta e o mesmo aceitou, e que isto se chama o livre arbítrio da política e 

que cada um usa as armas que tem, contanto que não desça de nível e não falte com caráter. Fala 

que quer chamar todo o pessoal para domingo na votação do Conselho Tutelar e que sejam eleitos as 

melhores pessoas entre elas, já que todas são excelentes pessoas concorrendo. Ressalta que umas 

pela primeira vez, outras pela segunda e outras tentando a reeleição, mas deseja boa sorte a todos. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, 

Líder de Partido, PMDB: Diz ao presidente que só para esclarecer até para a comunidade ficar 

sabendo, que com relação  ao que foi falado sobre leilões, no entendimento do próprio, o que foi 

arrecadado com leilões não tem nada a ver com recurso livre que está sobrando hoje para a 

prefeitura. Ressalta que quando se monta um orçamento o dinheiro que é arrecadado em leilão ele 

fica separado em uma dotação orçamentária que é oriunda de vendas de bens e que, portanto ele não 

pode ser vinculado a recurso livre. Afirma que o dinheiro do leilão está quieto e que este dinheiro só 

pode ser investido em novos maquinários, e não pode ser gastado um centavo de dinheiro de leilão a 

não ser para compra de outros bens e que então não pode ser colocado em folha de pagamento e 

não pode ser colocado em nada a não ser compra de outros bens. Fala que queria deixar isto claro, 

pois sempre tem questionamento a respeito disso e que então é importante falar com clareza para 

não ficar a coisa meio enrolada. Convida a comunidade de Capão do Cipó para que exerça o seu 

exercício de democracia domingo vindo na eleição do Conselho Tutelar, e que é importante a 

participação das pessoas por que é um exercício da nossa democracia. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: 

Cumprimenta o Arlan, a Pâmela, o Maurinho e os filhos do vereador Jairo Charão. Fala que uma coisa 

que sempre tem falado nesta câmara e nas audiências públicas, e concorda com o vereador Alacir, e 

que na última audiência pública se sentiu humilhado pela forma que foi conduzida a audiência pública, 

e que hoje não foi diferente na posição do próprio. Diz que iria colocar para o senhor, mas que está 

colocando agora, e acha que tem que ter disponibilidade, quem quer vir aqui, tem que ter vontade de 

vir aqui. Afirma que ganha para vir aqui para expor o orçamento do município e que os vereadores 

não têm conhecimento, por que se tivesse não precisava vir aqui e que daí viria aqui para quê? Fala 

que se não vem para informar da forma que deve ser, educadamente, para o próprio não precisa vir 

ou senão o próprio não virá mais. Diz que tem que ser uma coisa democrática e atenda o interesse de 

todos ou nem vem, quer deixar bem certo. Fala que quer mais uma vez, deste exemplo que o 

Legislativo vem dando de um gasto que poderia ser de seis por cento do pessoal e os vereadores 

gastaram três vírgula sessenta e quatro por cento, e que sirva para o gestor municipal que poderiam 

fazer como a câmara faz e não muitas vezes cobrar do Legislativo coisas que não devem ser 

cobradas e que é um exemplo para os mesmos seguir e copiar. Ressalta que o problema hoje da 

administração é a gestão e que é coisa de administração que deve ser feito. Diz que é a sua opinião 
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ao vereador Miguel e ressalta novamente que acha que é de gestão o problema por que outra forma o 

próprio não acredita que seja. Sobre o Conselho Tutelar deseja sucesso a todos e dá os parabéns ao 

Serginho pela entrevista que deu e que continue assim e que todo mundo venha votar no domingo. 

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

que há pouco tempo quando aprovaram aqui sobre as horas para cargas de terra, pois tem pessoas 

humildes aqui do município que para ganhar duas cargas de terra tem que pagar uma hora, senão 

não vai. Acha que isso é completamente errado, pois senão terá que pedir a planilha de umas retro 

trabalhando o fim de semana inteiro em uma propriedade. Diz que não querem fazer isso, mas para 

ver se estão pagando, quarenta, cinquenta ou cem, que é acima de cinquenta hectares. Acha que tem 

que ter o bom senso, pois colocaram aquela vez que tinha que ter o bom senso. Diz ao colega Miguel, 

que só para ter o contraponto, o Pinheiro falou em bom tom que o dinheiro dos tratores ia para 

contrapartida do colégio e da ponte e não compra de bens e máquinas, senão o secretário de 

Agricultura tinha feito feno esse ano. Acha que não fez nenhum fardo, pois vendeu os quatro tratores 

e não veio nenhum para a Agricultura, até agora, sem ser de emenda que todos os vereadores 

participaram. Diz que não é isso que tem que comprar máquina, pois senão o Jaques tinha vários 

caminhões, que foi vendido quatro caminhões das Obras e não foi comprado nenhum. Diz que o que 

veio foi comprado financiado, e isso tem que a comunidade ficar sabendo bem. Diz que essa é que é 

a verdade, pois foram vendidos e não foi comprado nenhum. Diz que foi vendido retro e só foi 

comprada uma, e patrolinha foi vendida e não foi comprado patrola. Quer que fique bem claro isso, 

pois se não fosse o dinheiro dos leiloes, hoje estaríamos com déficit de duzentos mil. Cita que onde 

foi ou não foi, esses cem mil tinham que ir para pagar esses. Quer ver quando vai sair o aterro da 

ponte, pois o povo tem que cruzar lá com as máquinas agora e não tem como cruzar e vai meses e 

essa safra não sai. Diz que faltou dizer ao pessoal que vá ao Posto de Saúde pedir exames, pois se 

tem para criar cargo, tem que ter dinheiro para dar exames sim e não só de dezembro em diante. 

Ressalta que são sessenta reais um exame e o pessoal está pagando, e se tem para criar cargo, tem 

para dar exame. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF.046/2015, da Secretaria da 

Saúde, solicitando cópia do projeto de Lei que criava o cargo de auxiliar em farmácia. OF.202/2015, 

do gabinete do prefeito, enviando Projeto de Lei 038/2015.  PROJETO DE LEI N° 038/2015, do Poder 

Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias – LDO – para o exercício financeiro de 

2016”. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 06/10/2015, no 

mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara 

encerrado os trabalhos da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que 

após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e a 1ª Secretária 

da Mesa. Capão do Cipó, 29 de setembro de 2015. 

 

 

 


