
0346 

 

  

ATA N° 36/ 2015 (Ordinária) 

Aos 06 (seis) dias do mês de outubro 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 35/2015, da Sessão Ordinária do dia 29/09/2015, 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 JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com 

quatro minutos e quarenta e cinco segundos, pois foram descontados quinze segundos de seu 

tempo regimental, devido o mesmo ter ultrapassado o tempo regimental na sessão anterior. 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz deixar um convite 

para o pessoal que quiser almoçar com os mesmo lá no Bairro Santo Antonio, pois vai ter um almoço 

‘macanudo’ durante todo dia e haverá comemoração em homenagem ao dia das crianças e, 

certamente a comunidade vai se fazer presente. Pede a colaboração dos colegas vereadores e 

autoridades do município. Deixa seus parabéns a todos os candidatos que concorreram a eleição do 

Conselho Tutelar do município que ocorreu no último domingo, dos quais todos pessoas competentes, 

responsáveis, honestos e porque não estariam com direito a receber votos na eleição. Diz que todos 

sabem que eram cinco vagas e outros ficaram de suplentes, e que esse trabalho é um trabalho de 

respeito no município e ressalta do apoio que os eleitores deram de quarenta e cinco por cento vieram 

ao município para escolher o Conselho Tutelar, o que diz não ter visto em outro município. Fala que 

Santiago foi um absurdo, de trinta e cinco mil eleitores, só três mil votaram, e aqui no município 

tiveram quase cinquenta por cento nas urnas e diz da importância que o povo está dando para o 

Conselho Tutelar, pois é um segmento do lar e aqueles que cuidam das crianças e dos adolescentes. 

Diz falar de um fato não muito bom que aconteceu e diz ter visto algumas notícias onde foi procurar o 

motorista da ambulância e perguntado para ele sobre esse caso com o filho da dona Meri, que teve 

que levar o menino para Santiago, e diz que chamou a ambulância e não foi. Diz ter procurado o 

motorista e ele lhe respondeu que como estava muito perto de Santiago, o Rudinei disse para o rapaz 

como está essa buraqueira e leva quase uma hora para chegar, o Rudinei disse que ia chamar os 

Bombeiros, e parece que o rapaz não quis e disse que deixasse assim e desligou o telefone, mas o 

mesmo diz que a Saúde é a melhor que tem na região isso pode pesquisar, e que nunca deixaram 

ninguém ‘na mão’ e não seria esse caso que iriam deixar. Diz ter entrado em contato com o Rudinei e 

ele lhe colocou isso que ia, mas ia demorar um pouco mais e então ia pedir para os Bombeiros 

atender esse caso. E diz falar está até o Maurinho aqui e diz que o colega Jaques falou na sessão 

passada do borracheiro do Bairro Santo Antonio e diz que fazia muita falta para os mesmo uma 

borracharia, uma lavagem de carro, e que ele está dentro das normas legais e tem seis meses, 
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conforme a lei federal, para se adequar na Fepam, no meio ambiente e na parte dos Bombeiros. Diz 

ele ter pedido para o mesmo fazer esse relatório e dizer que o sol nasceu para todos, e que vão lá e 

vejam se ele não tem alvará e não está tirando notas e que em seis meses cobrem dele a lei federal. 

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

o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz ao colega Jairo que não falou da 

pessoa, pois em primeiro lugar nem o conhece. Acredita que o sol nasceu para todos, mas em 

primeiro lugar se é correto para um, tem que ser para o outro, pois dos outros exigiram até a alma e o 

meio ambiente não pede se é amanhã que vai vir, ele chega na hora. Diz que alguém deu o ‘coisa’ 

para ele estar trabalhando. Diz ser evidente que o município fez isso e acredita que o alvará ele tem 

que ter. Diz que lá é a céu aberto e quer ver os mosquitos daqui uns dias, pois tem que ter fossa 

séptica para lavara carro e mais um monte de coisa. Diz que a prefeitura está ilegal de lavar carro no 

pátio da prefeitura com metacil. Diz ter coisas se é certo, é certo e sabe que o sol nasceu para todos. 

Parabeniza ao pessoal do Conselho Tutelar, os que se elegeram e os que não, mas deram a ‘cara 

para bater’, pois o importante é isso, para ver se a pessoa é boa mesmo. Acredita que irão 

desenvolver um bom trabalho no município. Diz que o Clube de Mães do assentamento Nova 

Esperança pediu para dizer que iriam fazer uma festa dia dezoito, mas não irão fazer mais, pois tem 

missa de tarde e iriam fazer uma domingueira. Ficou preocupado, pois um pessoal ligou que tem um 

trator da prefeitura abandonado, novo, com setecentas e poucas horas, está na sucessão do finado 

Laudelino. Diz ser uma vergonha, pois é um trator novo e faz nove dias que está na estrada atirado.. 

diz que, em primeiro lugar, botaram um ‘cara’ irresponsável trabalhar no trator. Diz que o Serginho 

trabalhou dois dias, e não pode estar trabalhando, pois é operário e soltou o trator, disque, no pátio, 

estava seco o diferencial e o Tiago pesou e não olhou, trabalhou e estourou e está atirado lá. Diz que 

peguem e tragam para o pátio da prefeitura, lá embaixo, e guardam esse trator. Diz que tiraram dos 

assentamentos, que era da associação esse trator, e disseram que os assentamentos que demoliam 

os tratores, sendo que ali foi um operário, que não tem nada a ver com operador, que demoliu o trator, 

na verdade. Quer saber se irão cobrar de que, se dos colonos, que diziam que eram todos 

incompetentes, que a associação não funcionava por que ‘quebram’ tudo. Quer saber se vão cobrar 

do ‘cara’ que é operário, que não pode estar em cima, e está trabalhando, ou da incompetência de 

muita gente, eu podia pegar outro trator e botar no pátio da prefeitura e guardar ali. Diz que fazem 

tanta sacanagem, como fizeram com o rolo. Diz que foi o pessoal que pediu que tirem dali, pois 

depois fazem qualquer coisa e vão dizer que foram eles ou os vizinhos. Diz que fica até feio. Diz que 

falou no Serginho, mas hoje estava no trator de novo, nos Valtra que veio, no posto abastecendo. Diz 

que é todos os dias, os operadores sentados e os ‘cara’ trabalhando. Diz que é uma coisa que não dá 

para botar na cabeça, e a pessoa tem que ser homem e dizer o nome das pessoas e não dizer fulano 

de tal tem que dizer o nome. Quer ver o que o prefeito e o vice irão fazer com os funcionários, os 

boxeadores de novo, pois continua. Diz que iria trazer um par de luvas hoje, mas esqueceu, na 

tribuna, pois é meio ‘bocudo’ mesmo e iria trazer. Em primeiro lugar, aconteça o que acontecer, brigar 

dentro da prefeitura tem três coisas que demite os funcionários, que é ser ladrão, brigar e por morte, 

se não se engana. Diz que é justa causa, independe se está ou não em estágio probatório. Fala que 
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se quer brigar que vá lá para a rua. Quer ver se o prefeito vai ter cacife para isso e o vice, pois o ‘cara’ 

deu o tapa e tem testemunha e agora o ‘bicho vai pegar’. Diz que se deixar assim, daqui uns dias 

acontece qualquer outras coisas pior, não deu nada para aquele, eu vou fazer também. Acha que tem 

que botar os pés no chão e ver o que vai acontecer, pois vai vir cobrar na tribuna. Diz que se eleger-

se ou não, o povo que vai dizer, se concorrer ou não, quem é candidato ou não, mas tem um ano e 

pouco, ainda, para falar nesse assunto. Diz que tem o ditado, quem apanha jamais esquece e quem 

bate nunca lembra. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM 

(PP),: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Parabeniza os conselheiros, os 

que se reelegeram e estão fazendo um excelente trabalho para comunidade e que o povo reconheceu 

e depositou novamente seu voto e diz a Marizane Trentin que já havia feito um bom trabalho e 

também aqueles que concorrem, pois diz quando concorrem sabe quanto a pessoa se desgasta. Dá 

parabéns a todos. À Secretaria de Obras diz solicitar limpeza nos terrenos baldios na cidade e nos 

canteiros, está muito grande a sujeira, e que ao lado da Câmara já solicitou a semana passada, e 

continua sujo. Pede patrolamento na estrada que vai para Batalha e diz que conversou com 

moradores de lá e disseram que está péssima, e que problema de pneus está dando bastante, que 

tomem providência e enviem uma patrola para lá. Diz ter bastante patrola e diz ter visto uma 

encostada, mas diz que o pneu está furado ou esta estragada e diz não ter visto só patrolas e está 

aumentando o parque de coisas estragadas, diz ter visto hoje. Diz a colega Regina que da semana 

passada a colega faltou com respeito, não só com a mesma, mas com os demais colegas e que a 

colega meça as palavras e vá ver de fundo antes de duvidar de suas palavras e, principalmente, as 

palavras do senhor Três Passos. Diz ter ido lá novamente com os colegas Alacir e o Diego e diz que 

gostaria de antes de a colega tentar lhe repreender, e diz até não ser uma repreensão, é uma falta de 

educação, que fosse lá conversar com ele e ouvir da boca dele que o Prefeito disse sim que tem mais 

de doze mil reais naquela construção. Diz que seus colegas viram, e diz já ter solicitado para a Ana as 

notas das despesas daquela construção e diz que o Lions se doa, faz o serviço todo mundo, é 

humanitário e arrecada para ajudar as pessoas, e que a Câmara repassou o dinheiro só que não 

chega aos doze mil como o Prefeito disse. Gostaria que a colega fosse lá ou o colega Miguel quando 

vai para casa passe lá amanhã ou depois, como líder de governo. Diz ficar mais uma vez que meça 

suas palavras antes de falar com qualquer pessoa, pois respeito em primeiro lugar. Sobre as casas do 

programa Minha Casa Minha Vida, os contemplados estão ansiosos, diz ter conversado com umas 

quantas pessoas e diz que tem casa que está pura capoeira em roda. Diz ao colega Miguel, como 

líder de governo, que explicasse para as pessoas como está a situação, e diz que alguém lhe falou 

que a empresa já levou. Diz ter ido ao parque e só tinha um rádio funcionando e diz não saber se a 

empresa já levou as aberturas ou vai botar em outras casas, o que vai custar mais chegar ao Capão 

do Cipó. Deixa seus sentimentos a funcionária Mariza Nascimento e diz já ter solicitado uma moção 

de pesar pelo falecimento de sua mãe, em Santiago, que foi sepultada ontem. Reforça o convite do 

AMBASA, do bairro Santo Antonio, para o almoço no domingo. Diz ter ido olhar e se forem fazer 

asfalto no parque vão ter que limpar, os postes estão caídos, as lâmpadas quebradas, os fios no chão 
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e diz ser um descaso, e só quem vai lá dar uma olhada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz ser obrigado a chamar atenção da comunidade, pois tem 

certos assuntos que têm que começar a não responder, pois abordar certos assuntos em tribuna, as 

pessoas começam a pensar, e como certos amigos seus, aqui do município, questionaram o que está 

acontecendo com a Câmara de Vereadores, que é só aquela troca de ofensas, de palavra que não 

contribuem em nada para o desenvolvimento do município. Com isso começa a pensar e questionar e, 

muitas vezes, têm que dar razão, pois aqui na tribuna parece que se tem solução para tudo, só que 

muitas vezes quem fala não lembra que em um passado bem próximo essas soluções não foram 

colocadas em prática e aí fica dois pesos e duas medidas. Diz ser essa a democracia e nesse sentido, 

vão indo. A respeito do que foi falado e até por estar na função hoje, de licenciador ambiental, até 

para esclarecer o que acontece hoje com relação a posto de lavagem no município. Cita que antes 

tinha dois postos de lavagem no município, um do seu Mauro e o filho, e o que aconteceu é que a 

Polícia Ambiental andou girando no município e teve na prefeitura dizendo da falta de adequação 

ambiental. Explica o que o prefeito fez como forma de se proteger, e o seu mauro que está aqui pode 

confirmar, que ele determinou um prazo para adequação, que já deve estar vencido, pois na época, 

se não se engana, eram quatro meses, ou está por vencer. Diz que esse prazo era para adequação 

para continuar operando e nesse meio tempo entrar com as adequações que a lei exige, e assim o 

fizeram.  Cita que os postos estão notificados para isso, estão trabalhando e estão aguardando o 

momento que chegar a documentação necessária na Secretaria de Meio Ambiente, com o projeto que 

é exigido perante a lei, irá sair a licença. Diz que fora isso não tem documento nenhum emitido, e 

nesse ponto tem a lei federal da microempresa que a pessoa tem aquele período para se adequar, 

porem passando aquele período e se houver uma fiscalização municipal ou da Polícia Ambiental, 

todos os três postos estão avisados, e não tem o que o município fazer. Diz que até o município será 

co-responsável junto caso não esteja operando dentro da legalidade. Diz que essa história que um 

favoreceu o outro, ninguém favoreceu ninguém, nem favorecido, nem desfavorecido, pois a lei é 

aplicada a todos em igualdade. Sobre Minha Casa Minha Vida, no seu tempo de liderança irá abordar 

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

WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9- Diz 

começar respondendo sua colega, acha que a colega Regina que a senhora falou é a mesma, e não 

sabe se entende ou não quer entender, e só entende pelo que convêm, mas a mesma não disse que 

a colega estava mentindo, e diz que você foi infeliz com suas palavras, em dizer que alguém de sua 

administração tirou proveito daquela tragédia, diz não ter falado nenhum minuto e também fala para 

sua colega largar sua loja e tirar um tempinho, pegar o cd e sentar, cruzar as pernas e ir escutar, para 

depois vir cobrar da mesma, pois fala que jamais discordou do jeito que a mesma falou e também diz 

não precisar ir lá para ver, e fala da maneira que a colega falou que alguém da administração tinha 

tirado proveito daquela tragédia, e diz que pode chamar sua administração de incompetente ou com 

falta de vontade, mas não dizer que sua administração tirou proveito, e diz quem deve vir pedir 

desculpa é a senhora na próxima sessão, e diz se o dinheiro foi ou não, fala que não discordou disso, 
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e diz que então você aponta e diga qual é essa pessoa que tirou proveito de uma tragédia do jeito que 

foi. Da os parabéns a todo o pessoal que se elegeu no conselho tutelar e também a todos que 

concorreram e diz como é difícil colocar a cara em um santinho e ir de casa em casa pedir voto, e 

ressalta que os mesmos que são vereadores muitas vezes são criticados e aquelas pessoas que 

muitas vezes criticam não tem a coragem de botar a cara em um santinho e ir de casa em casa pedir 

votos. Parabeniza o pessoal do PIM que há tarde estavam trabalhando com as duas turminhas do pré 

da escola Júlio Biasi com a diretora Cecília, as professoras e ao grupo do PIM pelo belíssimo trabalho 

e as mães que se fizeram presentes. Diz que há tarde esteve conversando com Prefeito Meneghini e 

diz que surgiu uma idéia de um agricultor em ceder das uma das quatro patrolas, uma para ficar na 

secretaria da agricultura que ela fique encarregada de fazer as entradas das lavouras dos 

agricultores, que para desafogar um pouco a secretaria de obras e diz deixar um patroleiro 

responsável, e não passar de mão em mão, pois tem o patroleiro Elton que já trabalha na secretaria 

da agricultura e diz não saber se vão conseguir colocar em pratica esse ano, mas acredita que no 

próximo ano o Prefeito vai lançar essa idéia, mas diz achar que é uma idéia que valeria a pena a 

secretaria incentivar, que diminuiria o serviço, e diz você Vereador Jaques que já foi secretario sabe 

que é bastante serviço na secretaria de obras, e diz também ter conversado com o Prefeito sobre a 

feira e diz que o parque, pelo que os colegas dizem que não existe mais pois está uma tapera, diz que 

na ultima vez que esteve lá tem muita coisa para fazer como na feira passada também tinha bastante 

o que fazer, e diz que cobravam também, e diz que a feira mudou se ela se realizar, será no dia seis, 

sete e oito de Maio de dois mil e dezesseis. Diz ter conversado com seu Alcides sobre a crise 

financeira do estado que o país está passando é grande, e diz que o município está sentindo 

bastante, comenta que irá deixar passar a feira de Santiago, para fazer uma reunião com o pessoal da 

prefeitura e os mesmos para avaliar se vai ou não fazer a feira que é a Expo de Capão do Cipó, e diz 

que também são dois pensamentos, gastar esse dinheiro fazer falta em outro lugar, ou também o 

povo merece um entretimento, e não só trabalhar ou fazer uma feira menor, enxuta financeiramente, e 

diz não trazer shows caríssimos como tinha idéia. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e 

ouvintes da 87.9. Cita que hoje indo olhar a casa do Três Passos, gostaria que a prefeitura 

repassasse o dinheiro que a câmara cedeu para ele, para terminar a casa. Diz que a casa dele são 

trinta e dois metros quadrado e diz que foi gasto doze mil, mas o Lions trabalhou e ajudou e que a 

prefeitura repasse a verba para ficar bem para ele, pois o piso ele já colocou e mais algumas coisas. 

Sabe da tragédia que ele passou e até fica chato falar, mas se a câmara passou o dinheiro, que não 

passou na Assistência Social até hoje, que foi o que a Ana falou, ficou no caminho e alguém pegou a 

coisa indevida. Acha que se saiu daqui para aquela entidade tem que se dar naquela entidade, pois 

todos os vereadores concordaram e tem que ser assim. Sobre o trator acha até chato falar e nem dá 

para puxar aquele trator e talvez tenha que carregar, pois problema de diferencial conforme está 

demole mais se chegara até aqui. Diz que é um trator com setecentas e poucas horas e, segundo 

informações que tinha até dos mecânicos, várias vezes eles iam lá e na vareta não tinha óleo do 

diferencial. Acha que é uma falta até de respeito com a coisa pública pegar uma máquina e não olhar. 
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Diz que é alguma falha do ‘cara’ pegar a máquina e não olhar o óleo do diferencial, pois sabe que ali 

na frente esses trator de comando cada vez que tirar as mangas tem que por um pouquinho de óleo 

fora, e quando vê acontece isso com trator novo. Diz que já é sabido o que aconteceu com o rolo 

poucos dias e, de repente, acontece uma sacanagem com o trator e como fica essa família que o 

trator está perto da casa. Diz que não sabem como funciona. Cita que na entrada quem vai ao Rincão 

dos Vieras, pediram patrolamento, pois foi roçado bastante galhos grandes, dá vento e vem tudo para 

a estrada, e têm que parar e tirar. Pede que a patrola de uma passada de cada lado, pois a estrada 

está estreita, o azevém está tomando conta e de uma patrolada e limpada que fica bom.sobre a ponte 

diz que o morador deu a madeira, mas botaram todas emendadas as pranchas que vai por cima e ele 

disse que irá vir cobrar, pois quer ver onde está a madeira, tem que arrumar e botar as pranchas boas 

e não emendas de pedaços. Parabeniza todos que concorreram, é difícil dar o nome e sair ‘virar’ o 

município, que é grande. Parabeniza os que se elegeram, sabe que irão fazer um bom trabalho, que é 

o que a comunidade quer e são competentes. Sobre o Minha Casa Minha Vida diz ser brincadeira, 

pois muitas vezes falavam e diziam que o projeto veio do governo passado. Cita que a água também 

veio do governo passado e continua a mesma coisa, a firma foi embora e até hoje não apareceu. Diz 

que as casas com vento de cinquenta quilômetros por hora voa todas as telhas. Pede que vão olhar 

as telhas, pois estão caindo e é uma anarquia. Questiona cadê a engenheira do município que não vai 

fiscalizar aquilo lá. Diz que o prefeito não é culpado, mas a engenheira tem que ir olhar, pois está 

ganhando para isso, as únicas casas feitas e ela não vai examinar. Mostra que as telhas estão 

parecendo à curva do finado Martiminiano, em cima da casa, uma coisa sem fundamento. Diz ter dó 

das pessoas que irão morar nessas casas. Sobre o trator e operário em cima, diz que com o Arlan 

nem contem, pois ele é dono de banco agora, e não pode trabalhar em trator, ele é bancário agora, e 

temos vários bancos aqui agora e operário em cima de trator. Diz não ter nada contra, mas agora irão 

culpar quem que estragou o trator, quem estava em cima ou quem deixou faltar o óleo. Diz que isso 

tem que ser visto e tem mais algumas coisas que quer falar no seu tempo de liderança. Agradece e 

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

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Em nome do seu Valdir, parabeniza a 

sua filha Simone, pois está aqui como pai e representando ela. Parabeniza todos que tiveram 

coragem de enfrentar essa eleição do Conselho. Parabeniza a Simone, Adriana, Rosaine, Robson e 

Marizani, se não se engana, que ficaram nos primeiros cinco e os suplentes que tiveram êxitos nos 

votos, todos merecidos. Deseja sucesso e que Deus os abençoe. Saindo visitar o município muitos 

acham que não é verdade o que estão aqui hoje rebatendo, mas a verdade do vereador é fiscalizar e 

ver a verdade. Cita que hoje estiveram na casa do senhor Três Passos, como é chamado, onde o 

mesmo os colocou a versão dele e onde tem a versão do prefeito municipal dizendo na rádio 

Cipoense, que já gastou doze mil reais na sua propriedade,m que foi ganho. Diz que foi comprado 

vinte folhas de brasilit, ele colocou o piso, fez o banheiro e a prefeitura entrou com o tijolo e um pouco 

de areia e o restante ele deu um jeito. Diz que se ali tem doze mil reais aplicado na casa, querem as 

notas, pois é o dever da comunidade em ficar sabendo. Diz que o reboco, que foi repassado o 

dinheiro dos quatro mil reais para ele, até hoje não foi passado. Diz que alguma coisa de errado tem. 



0352 

 

Diz ter as fotos em seu telefone e quem quiser pode ver, uma meia água que foi feita, com trinta e 

dois metros e o prefeito disse que já gastou demais, doze mil reais. Acha que tem coisa que não está 

fechando. Diz que irão ‘tirar a limpo’ para que a comunidade fique sabendo. Sobre esse trator esteve 

na propriedade da dona Cenira, onde mandaram dizer ao Executivo municipal se alguma coisa 

acontecer lá na propriedade onde está aquele veículo, o trator, eles não são responsáveis, pois ali 

não é o pátio da prefeitura, é particular e faz nove dias que está ali na propriedade. Só quer saber 

quem será o culpado agora, se foi quem não olhou o óleo ou quem estava em cima depois de dois 

dias operando o trator. Cita que a comunidade se pergunta, pois é mais um trator que será encostado 

e quer ver como irão arrumar, vai sair caro. Como foi dito pelos colegas sobre as brigas na prefeitura, 

quer ver se o prefeito vai ter cacife e ter pulso para botar os ‘pauzinhos nos is’ e fazer como manda a 

lei, pois o funcionário público estava sentado e o outro funcionário veio e deu um soco no que estava 

sentado ali tomando seu chimarrão. Quer ver se ele vai ter pulso e vai fazer como a lei manda. Diz ao 

colega e companheiro Arlan que hoje o mesmo está no ‘banco’, mas que não se vive de passado e 

sim de presente e de futuro, é a mensagem que quer deixar ao mesmo. Diz que o que estão fazendo 

contra o mesmo, amanhã ou depois irá ser pago aqui no município. Não sabe o que têm contra o 

mesmo, pois todos perseguem o compadre Arlan, que é o culpado de tudo, mas o que está no 

município, a vontade do povo não se tem. Diz que estrada não temos, as patrolas uma embaixo do 

parque e o nosso município sem estrada. Diz que vejam a realidade do município, pois esse é o 

objetivo e deixem os funcionários quer estão trabalhando certo e coloquem as pessoas que estão ali 

no cargo certo, para amanhã ou depois não sejam prejudicados. Faz convite do Nelson para que 

participem do almoço da associação dia onze, para toda comunidade. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9.  Parabeniza as conselheiras, tanto as eleitas como as que 

tiveram a coragem de concorrer, e o povo, pois em primeiro lugar a comunidade que veio em grande 

número de pessoas votar. Diz que essa eleição sirva de exemplo, alguma coisa de lição para alguém 

que tem cérebro deve servir. Diz que é só o que tem a dizer, que analise com carinho, quem está em 

casa e se acham grandes políticos e analisem a eleição, pois ela sempre para alguma coisa serve de 

lição. Diz que tenham certeza disso que está dizendo hoje, que vai ficar gravado. Parabeniza as 

conselheiras, em nome da Marizane que, graças a Deus se elegeu, torceu muito por ela e que 

continue fazendo um belo trabalho em prol do Capão do Cipó, assim como todas as outras que se 

elegeram. Vendo os colegas diz ser um debate essa casa do Três Passos e é tão simples de resolver, 

pois não se pode varrer sujeira para debaixo do tapete, se tira o tapete fora e bota a sujeira para fora. 

Diz que mandem as notas das compras feitas pela administração municipal para a Câmara e resolve 

o problema de uma vez por todas. Diz que se gastaram doze mil devem ter comprado o material, pois 

não caiu do céu e deve ter nota do material comprado e mandado para a propriedade do senhor Três 

Passos.  Pede que mandem as notas para a câmara e termina o blá blá blá do disse pelo não disse. 

Acha que a coisa é simples de resolver. Parabeniza a vereadora Regina que falou com o Meneghini e 

torce que tenha mais sorte que sua pessoa, pois sugeriu que mandasse uma patrola, e até cita que 

está presente o Arlan, um rapaz que foi qualificado justamente para uma patrola e está no ‘banco’. Diz 
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que já recebeu mais de dez vezes ligações dizendo que o Arlan se filiou no partido errado. Diz a ele 

que quem sabe o mesmo se oferece ao Meneghini para se filiar no dele ou no do vice e resolve o 

problema diz que no passado viu um filme parecido com esse, onde as pessoas também iam para o 

‘banco’ dependendo a sigla. Questiona se estamos chegando à ditadura novamente. Espera que não, 

pois o que dizia aqui irá continuar dizendo,. Está levando para o lado da perseguição, pois o Arlan 

está em seu partido. Diz já estar olhando para outro lado, pois quando a coisa não está certa que 

chame o funcionário na sala, não custa nada. Questiona se será que não se tem uma hora ou meia 

hora para discutir com o funcionário. Acha que coisa interna se resolve, como dizia seu Serafim, e é 

um exemplo que tem em citar o nome, pois se ele tinha problema chaveava no gabinete, resolvia e 

não saía nada dali. Diz que era assim que funcionava. Diz que pelo menos uma coisa restou, pois 

funcionava e tomara que tivessem aprendido alguma coisa e botado em prática, mas viu que para 

muitos não resolveu porcaria nenhuma. Diz ser desastroso. Diz que não sabe se foi a vereadora 

Regina, ou quem falou sobre o Capão da Batalha, ou foi a Margutti, que fica até triste em falar, pois lá 

mora o prefeito Meneghini, e se está feio assim, imaginem o resto. Diz ser triste. Diz que outra coisa 

que lhe cobraram hoje foi sobre a RS 377, que fala toda semana, mas hoje um morador lhe disse que 

hoje o governo aqui é PMDB, o governo do estado também, e o vice-presidente é PMDB e se não 

arrumar agora, ele disse que rasguem o diploma e pare com a política, pois aí não vamos conseguir 

mais nada. Questiona se já pensaram que quando uma ambulância sai daqui para salvar uma vida, é 

perigoso matar um inocente, pois é uma sacanagem. Diz não admitir pois vão todo dia a Porto Alegre 

e dez vezes ao ano a Brasília e será que não tem um tempinho para reivindicar o começo da RS 377. 

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

Líder de Governo: Fala ao senhor presidente que foi questionado antes por alguns colegas e 

comentado a respeito do programa Minha Casa Minha Vida e da forma como é colocada parece que é 

responsabilidade total da prefeitura. Ressalta que aqui é um espaço e além de discutir ideias do 

município o próprio considera um espaço de esclarecimento da comunidade e que as coisas sejam 

debatidas e esclarecidas e que não se coloque de uma forma sendo que é de outra e que então até 

por questão de esclarecer e a comunidade tem o direito de estar esclarecida e os vereadores o dever 

de esclarecer. Fala que o programa Minha Casa Minha Vida, foi um projeto com um pacote completo 

e que veio o projeto pronto. Ressalta que foi um projeto do governo federal, aonde foi licitado e tinha 

três ou quatro empresas envolvidas, e que a empresa que ganhou a licitação passou para a outra, e a 

outra que recebeu repassou para a outra e a outra repassou para a outra, sendo que o município não 

tinha o poder de intervir com relação a isto ai, e agora o próprio pergunta que culpa tem o município 

se estas empresas mal intencionadas quebram e dão calote deste tipo de negócio, e que culpa tem o 

município se estas pessoas são desprovidas de caráter e começam um serviço e não terminam. 

Ressalta que o município não tem o que fazer em relação a isto, e que até o prefeito Meneghini 

chegou a empenhar o nome dele, para que uma determinada empresa comprasse material de 

construção para não parar as casas. Diz aos colegas e comunidade cipoense que a administração 

está fazendo o que pode e fora isto aí infelizmente não tem o que fazer. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Rapidamente dá 
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os parabéns a diretora do colégio que é a professora Cecília que se encontra nesta Casa e o amigo 

Nelson. Fala ao senhor presidente que no assentamento 14 de Julho e no Santa Rita, quem vai do 

finado Zoque, do Possenato e do Amadinho a esquerda quem entra para o Amadinho, se vai dois 

carros um tem que parar, pois não se sabe se é pedra ou capoeira, e que se alguém quiser pegar um 

carro e olhar pode ir. Afirma que é como o ditado que o vereador Ibanez ressaltou que as preás já 

estão se trompando, o que afirma que estão mesmo. Fala que falaram novamente das lavagens, e 

que tem o Alex que trabalhava no seu Maurão que fez o poço e deu errado e que aí teve que alugar 

uma peça para lavar carro. Ressalta que o mesmo teve que fechar e trabalhar em uma coisa que não 

está dando mais, pois como o próprio diz se o sol nasceu para todos, tem que brilhar para todos, 

independente se começou hoje tem que estar certo e que meio ambiente é meio ambiente. Fala que a 

prefeitura não tem crise, e que estão contratando uma empresa para limpar o campo de futebol do 

município. Afirma que o campo não tem nada, e que agora veio a roçadeira e que então coloque um 

trator roçar. Ressalta que vai sair sete mil e novecentos só para não dizer que saiu oito. Afirma que 

mandaram pegar mais preços de empresa de fachada para poder contratar e que está lá e não sabe 

quem que vai trabalhar. Ressalta que é para que só para pagar o jurídico que está ali por que não tem 

condições de pagar mais, por que o Erico não sabe nada e que a verdade do jurídico é esta. Afirma 

que tem dois jurídicos na prefeitura, que é o Elton de São Miguel, que está ali ou é para roçar campo, 

e o próprio pergunta se vai ter futebol ou campeonato no município até o final do ano. Afirma que não 

vai ter e para que gastar dinheiro, e se tem dinheiro sobrando é só colocar na Educação e na Saúde. 

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: Saúda colegas 

vereadores, diretora da escola municipal Júlio Biasi, Presidente do Bairro e demais pessoas daqui. 

Saúda as conselheiras eleitas na pessoa da Rosaine, pois tem um que a gente torce e torcia para 

Rosaine e em nome dela parabeniza todas as outras eleitas. Sobre a feira diz para que não se 

apequene a feira. Já falou à vereadora Regina, já falou para o Prefeito também e se vão deixar menor 

do que já foi, então cancela e deixa que depois com o Froner vão fazer isto. Esta história da casa do 

senhor Três Passos certamente no seu tempo o colega fez a pergunta e vai pedir para o senhor 

vereador Miguel responder. Com relação às casas que foram doadas por a, b ou c fala que diria que é 

antiético e aproveita o fato do Arlan estar ali e poderia fazer bem diferente e perguntar por que o Arlan 

está no ‘banco’. Questiona porque não esclarecemos qual é a razão que foi feito e já montarmos um 

pedido de informação para saber qual a razão de um funcionário concursado, com cursos, ficar no 

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

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

do que o colega Ibanez colocou de se filiar, diz que o Arlan é amigo pessoal da própria, que se 

conheceram através do CTG, a própria quer dizer que no PMDB não quer que o mesmo se filie por 

casa e por favor nenhum, e que se o mesmo vier é por vontade própria e que o partido está de braços 

abertos para receber o mesmo. Ressalta que é radicalmente contra isso de cobrar de funcionário e de 

perseguir funcionário, mas que já aconteceu e que o Jairo sabe, pois mudou de lugar doze vezes. Cita 

que se a administração da própria está fazendo isto, é contra. A própria queria perguntar se é só o 
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Arlan que está no ‘banco’ ou tem mais gente, por que se é só o mesmo a própria não concorda com 

este tipo de coisa que a administração faz. Ressalta que muitas vezes, diz aos colegas Jaques e 

Ibanez, que sentou com o seu Meneghini, e que discutiram seriamente, pois o mesmo pensa de um 

jeito e a própria de outro bem diferente. Ressalta que não concorda com ele e que jamais a própria 

vem aqui na tribuna tentar se promover ou tirar vantagem disto, e que acha muito engraçado e que 

quando três vereadores ou quatro concordam e defendem o prefeito por A ou por B não é feito 

nenhuma ou duas vontades deles e sem mais e sem menos eles viram contra a pessoa. Ressalta que 

isto não entende e que mantém sempre desde a época do seu Serafim e depois o seu Osvaldo uma 

tese, a própria vinha e era contra a administração do seu Osvaldo por que a própria vinha de uma 

administração que era de um jeito e que a administração do seu Osvaldo foi completamente diferente 

e que defendeu a administração correta do seu Serafim e achava que a do seu Osvaldo não era. Fala 

ao colega Rodolfo que é para ir sonhando de os mesmos fazer a feira e que se Deus quiser vai ser a 

própria que vai fazer esta feira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Sobre a casa na localidade de Areias, do Três 

Passos, ressalta que já passou à administração municipal e providências vão ser tomadas e que se 

tem alguma coisa para ser resolvido vai ser resolvido e que possam ter certeza disto. Fala sobre o 

que o colega Jaques comentou na tribuna de dois ou três advogados, ressalta que primeiro o mesmo 

dizer que um tem competência ou não tem o próprio acha meio complicado, pois acha que o mesmo 

não tem conhecimento jurídico para saber dizer isto aí e que começa por aí. Segundo, que diante da 

demanda de denúncias que tem, e que todos sabem disto, o próprio acha que vai ter que contratar 

mais um e que dois vão ser pouco. Terceiro diz que contratar ou não contratar cabe ao prefeito da 

administração municipal e não fazer distorções em cima disto e querer jogar o povo contra a 

administração que não vai resolver nada e que não adianta este tipo de conversa. Sobre a eleição do 

Conselho Tutelar quer dar os parabéns aos eleitos e as pessoas que concorreram à eleição de 

conselheiro tutelar, ressalta que é uma demonstração de cidadania e que neste sentido todos os que 

concorreram eram pessoas capacitadas e deseja aos eleitos muito sucesso. Encerra aqui com uma 

palavra que ouviu do seu Olívio Dutra quando o mesmo pendeu para senador: “Respeite-se os 

resultados das urnas!” Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS, Representante de Partido, SD: Fala que vai continuar com a mesma postura que teve há 

quatro anos e não vai mudar, pois o que está certo está certo e o que está errado está errado. Diz 

uma coisa que vai cobrar da vereadora Regina, para que a colega lembre que veio um projeto para cá 

e até funcionário vinha aqui para saber se ia ser aprovado, que queria trabalhar na feira e era uma 

pressão para aprovar o projeto do pedreiro, o qual aprovaram e o pedreiro ‘sumiu do Mapa’, pois na 

feira não está e diz que vai cobrar por que era cobrado na hora de votar e quer saber porque 

desapareceu o pedreiro na feira, que dizia no projeto que era funcionário para a feira. Diz que sumiu o 

“cara”. Fala que cobra o rolo que estão até agora recebendo processo lá no Fórum. Sobre o trator não 

acredita o que aconteceu com estes tratores, e aquela patrola que ficou lá no senhor Ade um ano, 

também não admite, mas falava aqui do rolo que o seu Ibanez está sendo ouvido, dos vários 

funcionários que estão sendo ouvidos, da patrolinha que ficou lá e do trator que está lá no finado 
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Valdomiro. Diz que vão ter que resolver os problemas, pois não podemos empurrar com a barriga, um 

dia vai estourar. Diz que é Minha Casa Meu Sonho que vai virar estas casas porque Minha Casa 

Minha Vida acha que não vira mais. Diz que preocupa é que várias cidades estão fazendo as casas e 

aqui nada, é tanto azar com as firmas. Cita que tem que ter alguém responsável em colocar uma 

empresa responsável, colocam empresa fajuta e dá o que dá. Diz que a hora que licitar tem que saber 

quem estão licitando. Ressalta que as coisas não estão bem feita. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz ao pessoal que se sair a feira 

será graças a sua pessoa que pediu para deixar o dinheiro para a feira, pois não ia ficar dinheiro. Fala 

que o Giovani e o Carloto ficaram no ‘banco’, não sabe qual era o Prefeito na época e a Débora e a 

Mariza foram trocadas várias vezes e não sabe qual o Prefeito. Cita que funcionário no ‘banco’ não dá 

lucro, dá prejuízo. Fala ao Miguel que quem contrata é o Prefeito, mas quem paga é o contribuinte do 

Capão do Cipó com os impostos. Cita que no horário eleitoral gratuito o vice-prefeito tinha solução 

para tudo e hoje só sabe chorar. Diz que contrataram uma pessoa para cuidar o campo de futebol, o 

que diz ser uma vergonha para o nosso município, pois não tem campeonato sub dezoito, e já foi 

dado duas ida a Porto Alegre, mais de dois mil quilômetros com diárias para contratar um ‘cara’ para 

palestrar e não veio até hoje e suspenderam o campeonato. Fala que vão contratar gente para limpar 

o parque com duas roçadeiras novas.  Fala que o município não está em crise, tem dinheiro sobrando 

porque senão não estaria contratando em outubro, novembro, dezembro e janeiro que é férias de final 

de ano e não existe nada, pois vai começar em março as aulas. Parabeniza a diretora Cecília e os 

alunos que vieram participar da sessão da Câmara de Vereadores. Fala que os vereadores ‘calçaram 

o pé’ quando veio projeto para passar quarenta horas para Assistente Social, e o Prefeito teve que 

‘engolir’ a segunda da fila e vai ter que ser votado terça que vem.  Quando dizia que o segundo ia 

entrar na justiça e ia ganhar o concurso não quiseram ouvir os vereadores. Diz que está aqui hoje o 

que os vereadores botaram e está aqui a verdade que a justiça mandou e sempre dizia para não 

aprovar porque a justiça ia mandar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz ter um comunicado da Secretaria da Saúde só 

para esclarecer na sessão da semana passada alguém falou de exames, mas que exames de 

urgência e emergência estão sempre marcando normalmente urgência e emergência. Diz que tem 

pilhas de exames no posto de saúde, dentre eles mamografia, ressonância, raio-X para ser retirado  e 

as pessoas não retiram.  Pede encarecidamente para estas pessoas que vão retirar os seus exames. 

Diz que os exames de rotina, aqueles que não são de urgência e emergência estes sim estão sendo 

marcados para dezembro, porque não são emergência e urgência e os de rotina então qualquer 

esclarecimento procurar nossa Secretaria da Saúde. Quer dizer assim que se filiar no partido do vice 

e do prefeito, diz ao colega Ibanez que é fora do normal. Faz uma pergunta para o senhor Arlan, o 

qual sabe qual o seu partido, sempre soube, sabe lhe respeitar, mas a câmara teve uma parte grande 

na sua casa e lhe concedeu uma casa e hoje o senhor tem uma casa, que foi um recurso daqui e o 

município fez a sua casa. Só quer saber se neste momento perguntaram qual era o seu partido para 

lhe dar esta casa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF.203/2015, do gabinete do prefeito, 
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enviando Projeto de Lei 039/2015. PROJETO DE LEI N° 039/2015, do Poder Executivo, que “Cria, no 

âmbito da lei municipal nº 034, de 14 de junho de 2002 e alterações posteriores, vaga em cargo e 

função pública e dá outras providências”. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir 

e votar: 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”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima sessão, que será dia 13/10/2015, 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, 06 de 

outubro de 2015. 

 

 

 


