
0371 

 

  

ATA N° 38/ 2015 (Ordinária) 

Aos 20 (vinte) 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 ao senhor Sergio Nunes, para que 

faça uso da Tribuna Livre, pelo tempo de dez minutos, o mesmo faz um convite aos vereadores 

para em uma data futura, seja realizado um programa na rádio Cipoense com a participação de 

todos os mesmo, onde serão debatidos assuntos de relevância a toda comunidade. Após o senhor 

Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 37/2015, da Sessão 

Ordinária do dia 20/10/2015, 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. O senhor 

presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz escutando o 

Serginho ressalta que vai tecer um comentário sobre a AES Sul e diz que precisa de união, mas o 

mesmo colocaria como um movimento, para poder acertar a questão da AES Sul e diz que falando 

com pessoas que faz dez doze dias, que não tem luz, e o mesmo deu carona para um cidadão na 

sexta passada ele comentou que uma senhora que por quatro dias tirava o leite e jogava fora e diz 

que isso não é justo, e vaca não da para desligar a torneirinha e simplesmente ficar até voltar à luz 

e diz que os animais não estão mais acostumados a tirar o leite a manuais e diz que um 

problemão e diz essa idéia Serginho a AES Sul vai entender o movimento se, por exemplo, trancar 

a rua lá, não deixar sair ninguém por uma hora duas horas ai seriam ouvidos e diz que só para 

reforçar a fala do Serginho ressalta que os mesmos criaram Capão do Cipó, e a comunidade 

sempre foi futurista e progressista no sentido trabalhar e ver que é possível as coisas serem 

melhores no município diz tem que pegar as idéias PMDB, PT todos os partidos que às vezes os 

mesmos divergem os seguir numa única direção, diz que aqui no Rio Grande do Sul aconteceram 

umas poucas vezes umas delas aconteceu diz foi quando criaram o pólo Petroquímico aqui RS e 

ressalte a questão do etanol, e a possibilidade da vinda para cá da usina do Etanol, diz que ela 

acontece se todos os partidos se unirem aqui no Capão do Cipó e trabalhar sem nenhuma 

diferença e diz ser essa é a visão de um vereador hoje de oposição e entende que a união é muito 

importante. 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. Convida toda comunidade para no domingo um almoço, promovido 

pelo Lions Clube em beneficio ao Gustavo que se encontra em Porto Alegre a mais de um mês na 

CTI e diz que será no dia vinte cinco no CTG ao preço de dez reais, e diz que está passando listas 

por ai e quem quiser colaborar para o risoto, pede levar pratos e talheres e diz que o povo do 
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Capão do Cipó colabora e sempre unido nessas horas. Secretaria de obras que seja feito um 

quebra-molas em frente o senhor Libardes lá no Progresso, já algum tempo solicitado, e no Rincão 

dos Vargas não só no rincão dos Vargas, mas em especial lá, mas diz todo município esta 

necessitando de estradas estão péssimas, mas que o secretário faça uma visita no Rincão dos 

Vargas. Sobre a feira diz ter ido lá, mas quem fez o serviço foi mandado não tem culpa e os 

postes na outra sessão a mesma reclamou os suportes estavam quebrados rede caída postes 

quebrados e ressalta ter passado lá o mesmo poste cortaram a parte podre e enterram o mesmo 

poste, mas diz a colega falou que a feira vai ser pequena até os trabalhos estão fazendo pequeno, 

mas diz para colega dar uma passada lá para ver, pois estão sentindo a pequenez, mas diz que 

isso não pega bem. Pede que seja feita uma reforma na Escola Santa Barbara, diz que o forro tem 

goteiras e está saindo os grupos de convivências e para comunidade esta bem feia, diz ter falou 

com agente de saúde daquela comunidade. Fala sobre as casas e diz que observando em pontos 

diferentes, da cidade deu problemas não que o vento pegasse uma linha foi em quase todas, mas 

tem uma que está bonita florida tem um jardim de Maria mole, que tomem providências, diz que as 

telhas de quase todas as casas foram mexidas, diz ao colega Miguel líder de governo que passe 

lá. Pede ao secretário que erga o “brasilit” na parada do trevo que ali cai. Aproveita que o 

secretário Nenê esta na sessão e da a sua sugestão não sabendo se há possibilidade e diz hoje 

com os venenos das lavouras estão produzindo menos nas hortas que de repente fizesse uma 

inscrição, e alguns sorteios de loninhas de estufas, para ter um tomate, pepino os interessados se 

escrevessem. Fala sobre tapa buraco que o DAER não mande, pois é uma vergonha um descaso 

botarem areia molhada, diz está gastando dinheiro com pessoal. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala ao senhor presidente que vai ter que 

deixar um assunto que teria agora, um assunto que o próprio julga pertinente, um assunto que 

contribuiria para ajudar alguma coisa no município, ressalta que vai se deter e que se sente na 

obrigação de responder a manifestação da colega Marilene, diz que não que a própria mereça 

resposta, mas sim como a forma que as coisas são colocadas e que lá do outro lado do radio as 

pessoas vão entender de forma diferente, ressalta que vê nas palavras da colega que a mesma 

acusa e diz o que está errado, mas que o interessante e que isto sim seria uma discussão 

proveitosa a mesma apontar um erro e em vez de trazer junto uma solução, e ai sim estariam 

dando um exemplo de crescimento, o próprio ressalta que vai responder a mesma com relação 

aos postes da fera, ressalta que no tom de ironia que a mesma colocou, diz que foi erguido os 

postes para simplesmente não ficar no chão e cruzar alguma pessoa e tomar algum choque, 

afirma que é obvio que os postes não vão ficar para a fera, e que é para alguém que pense 

diferente também comece a mudar o pensamento, por que desta forma não vão chegar a lugar 

nenhum, com ironia e com deboche não se chega a lugar nenhum da mesma forma que a mesma 

colocou a respeito das casas, diz que havia explicado na outra sessão, que culpa tinha o 

município se cortaram verba, afirma que foi feito projeto pelo governo federal e que o município só 

alocou as pessoas para receberem esta casa e iria tocar a obra de acordo como viesse o repasse 
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do dinheiro, afirma que o município não tem culpa se o dinheiro não vem, ressalta que colocou isto 

na sessão anterior, diz que sempre tem certas pessoas que podem falar que não entende. Fala ao 

senhor presidente que depois de ter dito isto, agradece o colega Serginho pelo convite que fez 

aqui para os vereadores para participar do programa do mesmo, diz ao Serginho que com certeza 

ira para discutir assuntos do interesse do município e o que for para discutir idéias que contribuam 

para o desenvolvimento do município o mesmo pode contar com o próprio, ressalta que da mesma 

forma que agradece pelas idéias que deu aqui nesta tribuna de diversas ações que possam ser 

feitas para contribuir para a melhoria de Capão do Cipó, ressalta que podem ter certeza que estas 

idéias estão anotadas e que o próprio vai discutir e vai levar para o executivo e vai ser feito o que 

for possível. Fala que encerrando e até fazendo um comparativo, que é desta forma que é muito 

mais fácil apontar um erro e não trazer uma idéia, diz que deveria começar a mudar está 

mentalidade e se achar que está errado tem o direito e o dever de dizer que está errado, mas que 

também tem a obrigação de vir com uma idéia e não só critica por critica, pois não leva a nada.  

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

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

Agradece a presença do Serginho, da os parabéns a ele pelo grandioso programa domingo de 

manha com os três, o atual prefeito e os dois ex-prefeitos dizem ter sido um excelente programa, 

diz ter certeza que a comunidade gostou muito agradece este convite que fez de os noves 

vereadores participarem do seu programa, diz que sua presença já é confirmada e vamos lá 

discutir o crescimento e a evolução do município, diz que falando em evolução, em relação aos 

municípios, diz que o Capão do Cipó ficou em segundo lugar em qualidade de vida avaliado por 

oito itens e segundo lugar de todo o Estado no Rio Grande do Sul, quinta-feira o prefeito Alcides 

Meneghini vai ir a Santa Maria, ele e outro prefeito, os dois escolhidos. Diz que ele vai dar uma 

palestra no auditório UFSM, Universidade Federal de Santa Maria sobre a qualidade de vida de 

Capão do Cipó. Diz que já sabia, mas não tinha dado conta de grande importância para o nosso 

município Capão do cipó, de três mil quintos e poucos habitantes, ter ficado em segundo lugar em 

todo o Estado do Rio Grande do sul em qualidade de vida, diz que Santiago também se classificou 

por outros itens, diz que hoje à tarde conversando com seu Alcides, fala ainda que ganhamos 

mais um médico, diz que ano passado ou no este início deste ano, o Capão do Cipó se escreveu 

no programa mais médico, e que dentro dos vinte e sete município, Capão do Cipó foi 

contemplado, comenta que já saiu até no diário oficial da União só está faltando vinte três 

municípios, dentre eles Capão do Cipó que foi contemplado com mais um médico deste programa, 

diz para o município sai só os custos de vida do médico esta falta a União fazer a seleção escolher 

o profissional que vai trabalha aqui no município de Capão do Cipó, sobre este projeto do agente 

comunitário de saúde, diz e ter falado com assessor da prefeitura, o Erico e com o vice prefeito 

com Alcides Meneghini, diz que vai ser chamado, comenta que o Anselmo autorizou fala, o 

próximo da fila diz que não vai ser feito o processo de seleção, vai ser chamado o próximo da fila 

diz não saber qual colocação que este está. A solicitação da diretora Cecília da Escola Júlio Biasi, 

comunicar que amanhã, dia vinte e um de dez, quarta-feira as treze e trinta haverá entrega de 
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nota referente ao segundo trimestre, diz ser muito importante que os pais participam acompanha o 

empenho e o ensino dos filho diz não só cobrar dos professores. Diz que não teve tempo de 

agradecer a grande parceria do CTG Gumercindo Saraiva fez com rádio Cipoense, fala ao Sergio 

já que está aqui em seu nome vai agradecer a todos os que fazem programa, ao Denílson que 

anunciaram a Semana Farroupilha os eventos promoções muito obrigada. Comenta que a Rádio 

Cipoense foi de extreme importância, para qualquer evento no Município, diz saber que todos 

escutam e agradece aos locutores a locutoras, que ajudaram muito, agradece a costureira Dona 

Dilza, lá dos Palmeiros esposa do Senhor Carlos, manda um abraço para eles, diz ter sido ela que 

fez as roupas dos peões do CTG, invernada mirim e juvenil e dente de leite, fala que terça 

passada não deu tempo de agradecer, diz ter anotado para que hoje não esquecer. A respeito 

dessas casas populares, diz que é um tormento, comenta que amanhã vai ter uma reunião do 

pessoal da Província, CPAB e da Família Paulista, a respeito dessas casas, diz ter uma brecha no 

projeto que dá para excluir a firma que está construindo, comenta que o pessoal contrato direto 

pedreiro aqui do Capão do Cipó, diz ainda o que mais gera despesa é a parte legal das firmas, 

imposto encargos sociais e a administração. Diz que vai explicar melhor no seu tempo de 

liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Começa dizendo que 

o Serginho está no lugar errado, diz que ele tinha que estar no lugar do “faz tudo na Prefeitura” 

porque diz que os mesmo trouxerem dez vezes o cara da AES Sul, e comenta que foi mesmo que 

nada, comenta que foram a Porto Alegre e falaram com o secretário dos transportes prometeram 

que em quatro meses iam fazer e não fizeram nada só enganando o povo, e diz que não leve fé 

em eles resolver o problema, porque a metade desses assessores de governo mente para o povo, 

pois esse asfalto que vai a Santiago não da para andar mais, comenta ainda que quem ocupa todo 

dia está pior que andar por estrada de chão. Sobre as lâmpada em Santo Ângelo diz que escutou 

num programa a “SER Missões” esta doando, mas têm que ter laudo social, aqueles em 

vulnerabilidade social ganham até chuveiro e lâmpada, a Secretária da Assistência Social faz um 

laudo eles doam. Sobre a Oi diz que foram lá a Marilene e o Diego, diz que o interior para eles é 

muito difícil pela quantidade de telefone, diz que o investimento deles é muito grande e faz uma 

pergunta para o Serginho qual é o tempo que a Oi vai pagar por esses orelhões. Diz que 

começaram uma rede e está lá pelo meio do caminho e não se vê ninguém mais trabalhando 

começaram e largaram os fios para, diz que para as pessoas pensarem que estão trabalhando, 

ressalta ser outra história da AES Sul enganando o povo. Fala sobre as casinhas e diz se os 

pedreiros do Capão do Cipó vão começar tendo que desmanchar tudo, para começar do zero 

porque esta que e uma “narquia” até água esta arrancando, diz que se quiserem pode mostrar, diz 

que jamais vai culpar o Prefeito e sim a engenheira da prefeitura, que não foi fiscalizar, diz quem ir 

morar lá dentro se vier um vento de cinqüenta por hora voa todas as telhas, comenta ainda que 

quem olhar é uma judiaria largaram as telhas de qualquer jeito, diz que a engenheira não 

fiscalizou. Diz ficar preocupado e aconselha o governador quando vier a Capão do Cipó que o 

mesmo venha de avião, diz que se vier pela RS 377 vai chegar depois do programa do Serginho, 
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comenta que não adianta tapar o sol com a peneira ele não chega a tempo. Ressalta que tem que 

se reunir com a Câmara de Santiago e trancar a RS 377, diz que o dinheiro esta no banco, e o 

povo estão estourando pneus nas estradas, comenta ainda que quando é para aumentar ICMS o 

povo que paga e quando é para dar condições enchem de barreiras para atacar o povo, diz que 

para ir a Santiago tem que ir a vinte por hora, diz ainda que o problema seja principalmente com 

os carros da saúde que precisam ir todo dia pela RS 377, diz ainda que o prejuízo é grande, 

comenta que chega no fim do ano a secretária se vê com problema, diz que não é os mesmo que 

vão resolver o problemas, comenta que eles têm que se conscientizar que se elegeram para 

ajudar a população e têm que trabalhar e não vir dizer que em outubro iam começar, com 

assessor do Bianchini, diz ainda que Capão do Cipó esta cheio de promessa da AES Sul da Oi, 

diz que está na hora de nós mesmos tomarmos uma atitude. Agradece e devolve a palavra à 

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

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Cumprimenta o secretario Nenê os amigos do 

assentamento Nova Esperança, Chiquinho e Maurinho o funcionário publico Arlan o Gauchinho 

que é um amigo e companheiro do bairro Santo Antônio o Serginho as professoras e os alunos da 

escola Roseli Correa e os ouvintes da cipoense, uma boa noite a todos. Fala ao Serginho que no 

domingo não pode ouvir a entrevista com os prefeitos que já passaram e os que estão atuando 

hoje no município. Fala que conversando com as pessoas e ouvindo foi um debate do que está 

acontecendo e do que já aconteceu no futuro no presente e no passado, ressalta que o programa, 

não por que é o Serginho que está fazendo, mas sim em nome da comunidade e da nossa 

cipoense FM que sempre está fazendo os programas nas horas certas e que todo mundo tem o 

seu horário, afirma que é um programa que todo mundo escuta por que estão descansando no 

final de semana de sábado a tarde ate domingo, ressalta que quem trabalha descansa e que 

então em nome dos vereadores o próprio acha que vai ser uma ótima idéia do mesmo, ressalta 

novamente que em nome dos nove vereadores e vereadoras que o debate vai ser muito 

proveitoso para a comunidade Cipoense. Fala que o mesmo e o colega Rodolfo também 

comentaram sobre a AES sul, ressalta que teve pessoas que ficaram doze dias sem energia 

elétrica no município e que até em alguns casos mais dias, afirma que visitou algumas 

comunidades e que cobram para ter alguma atitude. Fala que acha que devem fazer que nem a 

RS 377 dar um prazo se não der tem que trancar, e que só passa as ambulâncias que tem que 

levar as pessoas doentes e o resto trancar, por que o jeito que está não da para ficar, afirma que 

ligam toda semana e o Pedro Vesvuali que só dizem que vão tomar providências, ressalta que é 

do partido do próprio e que sabem que não é fácil, afirma que a verdade é que o estado não tem 

dinheiro e que todos estão sofrendo todo dia, ressalta que quem vai a Santiago todo dia e as 

ambulâncias que vão levar gente todo dia da pena de ver, afirma que é só carro com pneus 

estourados e caminhão e com isso nossos agricultores estão sofrendo, por que quem da produção 

para o município são os agricultores. Pede ao secretario de obras para que mandem patrolar a 

estrada que vai do passo da areia até a ponte, que passa pelo Guta até os Palmeiros, ressalta que 

não foi feito aquele patrolamento, ressalta que o pessoal está puxando trigo e que está com muita 



0376 

 

dificuldade de passar com os caminhões carregados  por que está muito ruim aquele trajeto. Fala 

ao Rodolfo que hoje pela tarde viu a ponte do Camaquã e que se possível o secretario levar umas 

quatro carga de pedra, pois se vim mais uma enchente a ponte do lado de cá vai arrombar a 

cabeceira e vai arrancar aquela ponte e que então façam um aterro bem feito por que se não vai 

ser prejudicado o nosso município e as pessoas que vem de Santiago a Capão do Cipó ou vice e 

versa e que então o secretario mande faze este serviço o quanto antes. Fala que no rincão dos 

Vargas o Joãozinho comentou que tem uns trechos que o mesmo passa todo dia que está 

precisando dumas três ou quatro cargas de pedra e tem que ser feito o coloca mento destas 

cargas, pois o mesmo faz o transporte todos os dias. Fala sobre a “Minha Casa Minha Vida”, 

ressalta que fica até meio sem ter o que falar por que até terça passada o próprio e o colega 

Ibanes estiveram olhando umas casas, afirma que aquelas casas foram feitas e construídas e não 

foram fiscalizadas, ressalta que não sabe qual o motivo que a engenheira não foi, afirma que se 

vim um vento de quarenta ou cinquenta quilômetros por hora, não fica nenhuma telha encima. 

Fala que quem olha do asfalto da Rua Juvenal Garcia dos Santos, o esquadro destas casas 

populares que estão construídas hoje no município, afirma que se fossem os pedreiros do nosso 

município teriam começado fazer estas obras, todo mundo já estaria morando em suas 

propriedades que teriam ganhado hoje, ressalta que estás empresas só vem levar nosso dinheiro 

e que quem paga o pato e nós mesmos e a 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. Ressalta que tudo que o colega Serginho colocou tem que ter 

uma solução, e diz concordar, pois é um cara dedicado ligou várias vezes reivindicando a situação 

da AES Sul, diz igual ao colega Rodolfo, fica envergonhado e todas as semanas estão quase 

sendo repetitivo nesta casa e diz que tem que tomar uma solução, pois não esta resolvendo mais 

falar, pois esta repetindo o mesmo discurso esta ficando vergonhoso, com o que está acontecendo 

e ressalta que outros colegas já colocaram a respeito da RS 377, o mesmo diz que não fala mais, 

mas houve  comentários que dia quinze de novembro está marcado, o fechamento da RS 377 que 

á um levante dos produtores e vão trancar a mesma, diz que não vai passar nada, se quiserem ir 

pela Florida, Tupantuba   ou sair em Ijuí, o problema é de cada ume diz que tem que meter umas 

cargas de pedras, pois não da para andar é uma vergonha e ninguém quer se responsabilizar 

bater no peito e dizer vamos resolver diz ter cobrado mas não vê solução e a saúde que depende 

todo dia está uma vergonha. Comenta em relação ao Serginho, que  falou sobre os blocos de 

produtor, diz que foi muito bem colocado e diz que o mesmo falou para o Prefeito sobre isso, pois 

quando o produtor chega lá o bloco tem que estar pronto ele não tem condições de esperar o 

bloco chegar, diz que a lei mudou, mas têm que agilizar, ou ir até o produtor para que o produtor 

troque seu bloco senão acaba migrando para outra cidade e se perde ICMS no Capão do Cipó, diz 

que é uma coisa essencial que tem que ser feita. Fala sobre as entradas e diz a vereadora Regina 

se não der esse ano no ano que vem o prefeito vai destinar uma patrola só para fazer as entrada 

dos produtores e tomara que saia, diz ainda que é o que queremos, e afirma que o produtor 

precisa, por ser quem mantém o município, diz torcer que saia do papel e funcione. Em relação ao 
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que o colega Rodolfo falou, em ser progressista este município, afirma que o município é muito 

solidário, pois é um lugar onde todos se dão as mãos, diz ainda ser diferente Capão do Cipó, e 

afirma que esta pendendo para solidariedade e diz sentir algo no ar que as coisas estão mudando 

cada dia. Ressalta que a vereadora Regina, ira falar ao colega Rodolfo que o senhor não vai ter o 

prazer de fazer a feira, e que o Prefeito Meneghini vai fazer, diz ainda que não vai ser o senhor e o 

Froner, diz ainda que fiquem despreocupado. Diz ao Serginho que foi muito boa a entrevista que 

você fez com o Prefeito atual e os Ex- Prefeitos, diz quem ganha é a comunidade e torce que no 

ano que vem não tenha um grande plano de governo e depois aquilo não sai do papel, fala que os 

caras tem que ser mais concreto no que querem fazer no Capão do Cipó, afirma que não adianta 

botar no papel e depois o povo pagar o pato, diz ser isso que espera no ano que vem dos 

candidatos de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

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

87.9. Começa dizendo ao presidente que ontem foi o dia do médico, ressalta que antes de sermos 

município pagavam carro, afirma que qualquer pessoa que adoecesse tinha que ir a Santiago, e 

que hoje temos médico no posto de saúde, ressalta que está chegando novo médico que vai ser 

brasileiro e que com certeza é brasileiro e não estrangeiro, e que vai chegar dos mais médicos 

para o nosso município, ressalta que até três de outubro já esteja aqui em Capão do Cipó, afirma 

que saiu no diário oficial como disse a colega Regina, da os parabéns ao dia dos médicos que é 

dezoito de outubro e parabeniza os cipoenses que vão ter mais um médico no município, quer 

também dar um abraço na Aninha que é presidente do PSDB e que teve o privilégio de conhecer 

pessoalmente, ressalta que é uma pessoa inteligente e amiga e que o próprio teve o privilégio de 

conhecer hoje e que então manda um grande abraço, Pois a mesma está enfrentando uma 

barreira muito grande e que o próprio sabe o que é isto, pois construir um partido que não existe 

em um determinado local ou cidade, o próprio fez isto aqui em Capão do cipó, afirma que com 

todo o orgulho criou o PDT em Capão do Cipó, ressalta que hoje é um desafio muito grande para 

estas pessoa criar um partido onde já está toda comunidade definida, filiadas em todos os partidos 

que existe em nosso município, afirma que a mesma é de grande coragem e que faça um grande 

trabalho no seu partido. Fala que tem um comunicado, ressalta que ligaram umas pessoas de 

areias pedindo para agradecer o prefeito Meneghine o vice Anselmo, pelas bem feitorias que 

fizeram durante está administração e que estão fazendo na localidade de areias, afirma que 

governo nenhum fez o que os mesmo tem feito lá, o que hoje o governo Meneghine e Anselmo 

fizeram, diz que isto foi pessoas que disseram e que se quiserem o próprio dá o nome, pois 

pediram para o próprio falar, afirma que os governos anteriores não olharam para areias como 

está administração atual está olhando e que então pediram para agradecer as redes de água as 

estradas agradecer uns futuros aparelhos para a academia que vai ter lá e que já está certo que 

vai ter para eles e agradecer a atenção que deram e o acompanhamento que deram para fazer a 

associação de moradores deles e que enfim tudo o que a comunidade precisa a administração 

está amparando como está também amparando todas as localidades do nosso município que o 

próprio tem certeza. Fala que fica até triste de falar neste assunto agora e que viram a poucos dias 
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na RBS da câmara de Tupã, ressalta que é uma vergonha terem colegas no Estado que usam o 

dinheiro público, só para viajar e para diárias, ressalta que despesas de locomoção e para almoçar 

e hotéis caros sendo que ali é o dinheiro do povo que estão gastando. Fala que é orgulho para 

quem já foi presidente desta casa e principalmente neste mandato de dois mil e treze dois mil e 

quinze até agora a câmara é um exemplo no estado, ressalta que gostaria que fizessem uma 

pesquisa da câmara que menos gasta em diária, e o próprio teriam certeza que Capão do Cipó 

ganharia primeiro lugar no estado, ressalta que agora vendo a população reivindicando e fazendo 

manifestação na frente da câmara que o povo não sabia disto ai, afirma que tem o portal da 

transparência, mas que o povo não sabia que o dinheiro deles era um horror e onde que estava 

sendo gasto, afirma que estava sendo botado fora sendo que o povo de tupã é só ver as estradas 

o jeito que está. Agradece e devolve à palavra a mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

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

duas coisas que o colega Ibanez falou da patrola para o ano que vem para secretaria da 

Agricultura, e diz quando tinha uma patrola faziam as entradas dos produtores agora tem quatro 

nem fazem mais isso e diz que tem uma lei que se passar para secretaria da agricultura os 

produtor vão ter que pagar para fazer as entradas ai está tudo “morto”, comenta que além do 

produtor contribuir para o sustento do município ter que pagar para fazer uma entrada da 

propriedade dele, fala que acha que o Prefeito está delirando. Ressalta que graças a Deus que 

sua “madrinha” lembrou-se de Capão do Cipó, e está tendo um médico do governo federal se 

ônus para o município, só despesa de alimentação e hospedagem. Comenta que tem pessoas que 

falam do governo, mas diz que sua madrinha está lá tranquila e ajudando os pobres. Diz que falar 

no programa de domingo em consenso, mas o mesmo diz que não existe consenso no Capão do 

Cipó, pois é muito “leão” para um capão só então vai ter eleição normal. Diz que o colégio parou a 

empresa, e que a mesma foi embora, diz que quer ver quando que vão terminar a construção do 

colégio, em relação ao mesmo diz terem afirmado que terminavam esse ano, diz ainda que lá ter 

um monte de sala para fazer, diz que veio um dinheiro do Estado para fazer um posto no 

Assentamento, diz que à empresa está lá, comenta que se o cara esta tocando duas obras, diz 

que o mesmo deve colocar mais gente para fazer, afirma que começa um pouco lá e já para 

também, pois aqui no colégio já parou, diz que daqui uns dias vai ser uma cidade de começo e 

sem fim. Sobre as casinhas diz que têm que chamar essas caras da província que falaram que 

vêm amanhã, diz ainda que os mesmo devessem vir aqui na Câmara, comenta que devessem ser 

chamadas todas as pessoas que estão escritas nessas casas, pois eles estão brincando com o 

povo e diz já não é mais “Minha”, pois já é casa dos “outros”, comenta que tem pessoas que faz 

dois anos que estão esperando a casa, diz que é uma vergonha, fala que passem lá e olhem as 

telhas daquelas casas, comenta que se chegar correndo e assoprar derrubam as telhas de cima 

está um “caos”, comenta  que tem que chamar os contemplados e dizer que tomem conta, 

conservem limpo, afirma que as abelhas que estão fazendo festa nas flores e dizer se eles não 

vão vir mais eles já pegaram um bom dinheiro, pois não vem trabalhar de graça pode ter certeza 

porque veio gente de tão longe fazer coisas aqui no Capão do Cipó diz que ainda estão caindo 
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porque essas empresas são uma “máfia” todo mundo quer ganhar dinheiro nas custas dos outros 

porque é publico tem que fazer de qualquer jeito pode morar de qualquer jeito, mas diz que o 

direto ser de todos, pois se a pessoa sorteado para uma casa que seja bem feita e não atirado do 

jeito que está,diz ser vergonhoso e diz que tem que pegar e tirar foto e mandar para o jornal e 

dizer o abandono total da Minha Casa Minha Vida, diz que já virou esperança e não sabe até 

quando, comenta que tem gente que paga aluguel esperando para morar na sua casa, comenta 

ainda que do jeito que está leva mais uns dois três anos para ser concluída. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.   VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: 

Fala que pegando o gancho do comentário do colega Jaques, o próprio quer dizer para a 

comunidade de Capão do Cipó que o prefeito vai sim colocar uma patrola para fazer entrada de 

propriedades e não vai cobrar de ninguém, ressalta que se tive lei que é cobrado uma hora de 

globe ou grade pela secretaria de agricultura, afirma que não necessariamente tenha que cobrar 

para fazer uma entrada, ressalta que se tiver irão mudar está lei, ressalta que estão aqui para 

exercer o papel de legislador e que se tiver que mudar muda, e ponto final, por que é simples 

assim. Fala sobre obras que estão acontecendo, o próprio tem certeza que com todas as 

dificuldades estas obras vão terminar, ressalta que da mesma forma que não iam vim os tratores e 

estão ai os cinco tratores. Fala que o colégio vai ser terminado e que o posto de saúde vai ser 

terminado e a ponte já está terminado e que só falta fazer o aterro e que obra publica é assim que 

funciona e têm certeza que irão entregar todas estas obras iniciadas. Fala de dois projetos de lei 

que foi apresentado hoje nesta casa e vai à votação na próxima sessão ou na outra, que é o 

projeto zero quarenta e zero quarenta e um, ressalta que os dois são de contratação de pessoas, 

ressalta que vai ter comentários de que estão gastando se tem crise, e que tem uma diferença de 

gasto e investimento, afirma que estes dois projetos seja investimento, primeiro por que é um 

profissional para trabalhar na área de educação física, ressalta que é um programa federal para 

trabalhar com grupo de terceira idade e para auxiliar direto nos ESF e que é um profissional que 

vai se pagar, afirma que vai ser menos consulta e menos gasto no posto de saúde, e o outro que é 

de agente de saúde para trabalhar nos assentamentos o próprio também entende que isto é 

investimento, ressalta que um trabalho bem feito de prevenção é economia no posto de saúde, 

logo depois. Quer deixar clara a diferença de gasto e investimento, afirma que estes dois projetos 

prevêem investimento. 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: Ressalta ao colega Jaques que a sua madrinha não está muito tranquila, fala sobre 

as casinhas, diz ter quinhentos setenta e nove mil reais para a vir do Governo Federal, diz se 

dessem um jeito dos nossos pedreiros daqui e a comunidade administra, com isso terminaria as 

casas, fala que Capão do Cipó é Progressista é bastante solidário, trabalhista, trabalhador, diz que 

da para fazer uma união do Progressista com o trabalhador, progressista com o democrático, diz  

ainda que sabemos que a palavra progressista tem um peso, tem um poder, já que o prefeito diz 

não ter ficado triste, diz achar que é a obrigação do Prefeito Meneghini de fazer uma feira pelo 

menos igual a ultima que o Prefeito Froner fez, e se caso tiver alguma dúvida, procurem ai talvez 
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pular e deixar para o próximo ano, diz ficar aberta possibilidade. Acredita que a nossa futura 

presidente da feira, o vice com nossos colegas, certamente irão se empenhar de fazer uma das 

melhores feiras do município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder 

de Partido, PMDB: Fala ao senhor presidente que é pela ultima vez que vai falar sobre a questão 

destas casinhas, ressalta que foi falado em fiscalização, só que coloque a engenheira lá todo o 

período que estão executando a obra, ressalta que é para raciocinar da seguinte forma que a 

mesma vai lá fiscaliza vem embora e ai, afirma que fiscal tem que ter em toda a execução fora isto 

o serviço de fiscalização a mesma fez, e que outro podia, mas ficar todo tempo lá não tinha como, 

ressalta que tem varias maneiras de agirem. Tem pessoas que são extremamente pessimistas e 

achando que tudo vai dar errado e que nada vai dar certo ou se achar uma dificuldade senta e 

trabalhar em cima da dificuldade para ver se acha o problema e que é assim que tem que pensar. 

Fala que encerrando, todo mundo sabe que a licitação vem pronta com relação à construção 

destas casas. Não sabe por que o governo federal pensou nisto ou permitiu que isto acontecesse 

passar por quatro ou cinco empresas e que está aqui o vereador Jairo corrigindo o próprio, e que 

foram cinco empresas, o próprio fica se questionando e não consegue entender, pois isto é uma 

obra que veio o pacote pronto para o município e que muitas vezes da forma que é colocada 

parece que o município tem uma responsabilidade maior, mas que na verdade não tem, mas que 

enfim vão trabalhar e fazer o que for possível para que estas pessoas recebam tão logo estas 

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

WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Fala ao vereador Jaques que a respeito da escola que 

está parada, afirma que o Jaques é tão cotado com a “madrinha Dilma” que quem sabe o mesmo 

pegue o telefone e mande ela mandar o restante do dinheiro, porque aquele pouco foi com a 

contrapartida do município e o pouco que veio e que agora está faltando dinheiro e que então 

quem sabe o mesmo pega o telefone e da uma ligadinha para a mesma. Fala que a respeito do 

projeto Mais Médico, só veio para Capão do Cipó por que o nosso município em frente a 

administração fez o projeto e aderiu, afirma que só veio para vinte e três município do estado do 

Rio Grande do Sul, ressalta que se fosse pela Dilma teria vindo para os quatrocentos e quinze e 

não veio, ressalta que foram atrás juntaram a papelada fizeram o projeto e encaminharam por lá, 

afirma que a parte da administração tem que ser feita e a próprio sempre cobrou aqui e ainda 

sempre tem que fazer muito mais. Fala que a respeito da fera que a colega Margutti falou 

rebaixando os postes e o Jaques também e que também ironizam a respeito das casas populares, 

ressalta que fica sentida, pois os mesmos vêm fala e levam para o lado da ironia, ressalta que 

sabe de pessoas que estão esperando aquela casa e estão muito preocupadas com aquela casa, 

afirma que pegaram a licitação pronta e que quando o Jaques era do lado, do seu Alcides o 

mesmo vinha aqui e criticava junto com a própria, ressalta que é difícil de trocar de firma e espera 

que consiga “dar um pé” nesta firma. Fala que sobre a feira quer parceria, pois a já está falando no 

microfone, para todo município de Capão do Cipó ficar sabendo que querem trabalhar em 

parceria, ressalta que quer conduzir a presidência da feira como já conduziu o CTG, em uma 
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equipe que deu certo, afirma que falou com o prefeito Meneghini que quer se reunir e fazer uma 

reunião com cada secretaria separada, pois quer trabalhar em equipe e fazer uma parceria, e quer 

muito que os nove vereadores participem da comissão da feira e que em vez de criticar a própria 

quer que venham aqui e peguem junto a ela, ressalta que quer colocar todos os vereadores 

trabalhando na feira e fazendo parte para que juntos façam uma grande feira, pois é o que o 

município merece. .Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder 

de Bancada, PP: Fala que amanhã não vai estar, porque vai a Santiago, mas diz a quem estiver 

aqui, gostaria que levasse eles olhar as casas, diz ainda que estes caras que vêm de São Paulo 

que são responsáveis pelas casas tinham de trazer o engenheiro deles, para ver se vão dar 

quantidade, fala a colega  Regina, que nem os mesmos iriam morar lá, porque é um perigo estas 

casas que alguém mora lá dentro, diz que têm que avisar a aquelas pessoas que irão morar, que 

arranquem aquela telhas e coloquem “Brasilit”, para não ter sérios problemas, diz que nunca viu 

tanto “narquia” como aquilo, diz têm que olhar, comenta que não é critica, fala ainda, o que faltou 

erra de não pagar a primeira empresa pois fez mal, diz que ali foi o erro, comenta que não vai 

melhorar enquanto não fizer uma licitação que proíba passar para terceiros, diz ainda que a 

empresa que assume é a que deve fazer. Em relação à creche diz que falava e criticava comenta 

que o resultado  esta ai, ganhou mais de mil e quinhentos creche para construir esta empresa do 

Paraná, fala que não fez nenhuma sala, sobre o transporte que leva alunos para São Vicente do 

Sul, diz fazer uma critica, quando o ônibus for, que é todas as sexta de tarde as cinco, pega todos 

os alunos quando forem um dia antes, avise os colegas lá, comenta ainda que quem é 

coordenadora do transporte e não deixam alunos para traz, como  deixaram da ultima vez, se vão 

todos e têm a lista não tinha sinal telefone ficou aluno dentro da moradia diz que quem é 

coordenadora é incompetente, diz não saber se foi os alunos que elegeram, fala ainda que é 

longe, até ia buscar os alunos o asfalto e ruim, comenta que têm que cuidar isso ai. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de 

Partido, SD: Diz que foi com o vereador Diego olha as casinhas, comenta que foi no dia da perda 

do pai do colega Serginho, diz que foram olha as casas sim, terça feira diz não lembrar, mas 

sempre diz, não culpa o prefeito em outra coisa, diz ao vereador Jaques, nas suas contas faz sete 

anos que começaram as casinhas, criança que nasceu já deve estar na escola não ironia é coisa 

seria, diz que foi no Governo passado e estamos no governo agora, e está naquele estado, diz 

que culpado é quem licitou a empresa incompetente, comenta que isso o próprio tribunal de conta 

cansou de dizer, para os mesmos colocam os incompetente porque quer diz que têm como evitar 

toda esta corja de sem vergonha, diz por não colocar para licita e fazer um serviço bem feito agora 

quem está pagando o pato é a administração atual. Diz a vereadora Regina que foi infeliz recebeu 

um pacote pronto aquele “pacotinho” veio até com os nomes escolhido, diz que o mesmo 

conversou com prefeito Meneghini têm nomes que ele contesta que são uma vergonha os nomes 

que têm nesta listas para doar estas casas, diz que quer saber depois de pronta se vão entrega as 

casas para estas pessoas diz que tem que tomar uma atitude para resolver, diz concordar com os 

colega Miguel, todos os colegas que passaram por aqui têm que resolver, comenta que não 
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adianta só criticar, mas também os mesmos tem que dar idéia a solução, se tem que por massa 

ou telhas ou ata ou fura,  diz que algo tem que ser feito porque a coisa está feia. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: Fala ao colega Serginho que tem que ir direto a ANEEL, diz não adiantar mais nada com a 

AES Sul, diz que o prefeito já esteve lá em Santa Catarina direto na AES Sul e não adianta tem 

que resolver este problema direto com a ANEEL, pegar assinatura da população dos vereadores e 

Executivo fazer uma ação ir lá direto, diz que para tentar solucionar a RS 377 agora vêm dizer 

aqui que vão fazer de Santa Tecla pra cá, diz que era do Cipó até Santiago, diz achar que não vai 

sair é nada, fala que tem que trancar com isso de uma vez, passar um trator arrancar tudo, porque 

a estrada de chão do Capão do Cipó está muito melhor, diz que dá para andar a cem quilômetros 

por hora, diz ainda que ninguém se reclamou, comenta que entrou na  RS 377 não deu para 

andar. Fala aos colegas comunidades, que o Gustavo está em situação muito critica de saúde, diz 

que está no hospital em Porto Alegre e que domingo é o dia de abraçar esta causa, fala que pelo 

menos ir almoçar dar uma renda para ele, porque os pais deles estão passando por séria 

dificuldade, diz que vamos ajudar dessa forma, comenta que podendo ir almoçar já esta ajudando, 

em relação as casas populares, diz que a COPAB, Família Paulista CRENOR, PROVINCIA, 

APOLE diz  que está ultima fazendo as casas e não está recebendo, comenta que têm que  pagar 

os trabalhadores, diz que cinco empresa estão ganhando e mesmo assim as casas não sai e não 

vão sair, diz que cada um tira uma fatia e não sobra para comprar os materiais para as casas. Diz 

que quer fazer uma pergunta ao colega Diego, que a semana passada trouxe uma mala que 

quase não podia carregar, pergunta ao colega Diego cadê a maleta, comenta que o mesmo não 

falou nada da mala de cachimbo que você pegou lá da Secretária da Agricultura, pergunta ainda 

onde colocou está mala pede que explique para os mesmos, diz que o mesmo veio na tribuna e 

não falou, comenta que na terça passada parece que ia ser um “tendel”, pergunta novamente cadê 

a mala colega Diego. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que hoje está bom, porque o Miguel disse que 

teria que começar a brigar para vim mais gente, e que aí ficaria melhor. Fala que a AES Sul não 

tem o que falar, pois o próprio ficou trinta e cinco minutos em uma ligação por que o pessoal do 

Nova Esperança estava sem luz, o Chico e a dona Teresa do seu Valdemar, e até que atenderam 

o próprio para virem ligar a luz no domingo de tarde. Fala que a vereadora Regina falou da 

presidenta Dilma, o próprio diz que isto é bom, ressalta que o governo federal está olhando para 

os municípios, ressalta que é pior esses que não olham mais, como do governo do estado que se 

elegeram e não olharam mais e não fizeram mais nada para Capão do Cipó, ressalta que a policia 

ainda está atacando os caras, com todos esses buracos, mas que vão criar vergonha e vão ficar 

em casa dormindo se não tem o que fazer, afirma que o Sartori quer mais dinheiro, pois já 

aumentou os impostos ferrou os professores e ferrou todo mundo e que agora quer imposto para 

que, só para os “miseráveis“ pagarem multa de carro para arrecadar mais, ressalta que terminou 

as greves e que agora tem dinheiro sobrando no estado e que então é está a preocupação do 

próprio. Faz um convite que domingo tem eleições do partido dos trabalhadores e que tem duas 
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chapas, ressalta que tem a do Meneghini que colocou lá, o Claudio e o Roque. Fala que o 

Meneghini foi às casas pedir voto, ressalta que o Caetano jogou Coca com o Meneghini, e falou 

para o próprio que era para o próprio caprichar que não queria pagar coca para o Meneghini, 

ressalta que falou isto para o Meneghini na secretaria da fazenda e que o mesmo sabe disto. Fala 

do Christian que também andou pedindo voto de uma chapa do PT, ressalta que expulsaram o 

Christian do partido do vereador Ibanes e que agora o partido do mesmo vai subir, explica que 

expulsaram o Christian e que ai agora está bom, ressalta que é dever do PT pedir voto, mas que o 

mesmo ligou para um companheiro que era para este mesmo tirar a mulher dele da chapa, diz que 

o Christian deve se dá respeito, comenta que se cada partido cuidasse da sua “cola” não teria 

tempo de cuidar à cola do vizinho, diz ainda que a verdade seja está, afirma que o PDT tem 

problema e todo mundo sabe, o PMDB tem problema pior e todo mundo sabe, o PP tem problema 

e todo mundo sabe e que é assim sucessivamente. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  Após o 

senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: 

OF. S/Nº, do senhor Arlan Ronei Teixeira Pavão ao senhor Presidente da Câmara de vereadores 

solicitando “Cópia da ATA Nº 36 da sessão ordinária do dia 06/10/2015”. OF.48/2015, da 

secretaria de saúde, solicitando cópia do projeto que criava o “cargo de Assessor do núcleo de 

farmácia”. SOLICITAÇÃO DE TRIBUNA LIVRE, Pelo Senhor Sergio Silveira Nunes. MOÇÃO 

011/2015, dos vereadores aos familiares de Brasil Rodrigues Nunes. OF.213/2015, do Gabinete 

do Prefeito, enviando resposta do pedido de informação 014/2015. Após o senhor presidente 

convida aos colegas para discutir e votar: MOÇÃO 011/2015, dos vereadores aos familiares de 

Brasil Rodrigues Nunes, aprovada por unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade. 

Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 27/10/2015, 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, 20 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 


