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ATA N° 39/ 2015 (Ordinária) 

Aos 27 (vinte e sete) 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 38/2015, 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. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Em nome do Lions agradece a todos que colaboraram 

ajudaram de uma maneira ou de outra, comprando os cartões e as rifas no almoço de domingo para o 

Gustavo, e diz que hoje o estado dele está difícil, mas que Deus faça pelo melhor. Parabeniza o 

Jaques do Partido dos Trabalhadores que faz parte da chapa. Secretaria de Obras solicita pedras em 

frente ao comércio do Senhor Chico, logo após o trevo, diz que tem comércio, e que a mesma foi lá e 

tem bastante barro, comenta que presenciou que estão colocando pedras em propriedades 

particulares, diz não ser contra, mas diz que estabelecimento também tem necessidade e há algum 

tempo já havia solicitado. Ressalta que achou boa a idéia que já estão colocando as academias para 

as comunidades e associações, e diz que a o Progresso e a Sepé estão na lista de espera. Diz que 

conversando com algumas pessoas do Entre Rios sugeriram que só passem o rolo, diz que as pedras 

estão soltas, e passando o rolo fica um serviço bom isso dito por pessoas que moram lá e passam 

todos os dias. Fala sobre o Deputado Luiz Carlos Heinze, diz que algum tempo teve colegas 

preocupados que ele não estava mandando mais emendas e diz que achavam que estavam 

trancando, diz que veio do Gabinete dele para Capão do Cipó mais recurso do mesmo, para 

investimento na área da agricultura. Comenta que essa liberação sai dia nove de outubro de 2015, de 

Brasília, afirma que é uma ótima notícia, para moradores de Capão do Cipó. Diz que o Ministério da 

Agricultura autorizou o pagamento de cento e quarenta e seis mil e vinte cinco, diz que é uma emenda 

da União e do Estado, e que a mesma está na conta da Prefeitura para compra de um trator agrícola 

grande, quatro por quatro, para ampliar a patrulha agrícola do município. Comenta que o Deputado já 

garantiu até o atual quinto mandato, um milhão e meio, em emendas só para Capão do Cipó. Fala aos 

colegas e ouvintes da 87.9, o quanto esse Deputado se preocupa com o município. Diz ao colega 

Miguel que o senhor como líder de governo pessoas procuraram a mesma, perguntando sobre análise 

das terras do ano passado. Diz que as pessoas fizeram o pedido da Secretaria e não receberam o 

resultado das análises. Pergunta como foi feito o sorteio de geradores e se foi a Secretaria, pede ao 

colega Miguel que fale sobre isso, comenta não saber se era para produtores de leite e pergunta ao 

colega se ocorreu sorteios, vereador Miguel responde que não, a vereadora pede que o mesmo fale 

um pouco sobre essas análises do ano passado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó  
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MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9.  Fala que respondendo o que a colega Margutti perguntou sobre as 

análises de solo, ressalta que não sabe que análise a mesma se refere. Diz que se foi do programa de 

calcário que conseguiram resgatar, afirma que todas as análises vieram e quem veio procurar a 

análise na secretaria foi entregue e que se alguém que por ventura precise desta análise estão na 

Secretaria de Agricultura, mas as pessoas que procuraram suas análises todas receberam, e que a 

mesma pode comunicar para quem falou que se foi coletado está aí para ser entregue, ressalta que 

sobre sorteio o próprio desconhece algum programa e do conhecimento não tem nenhum programa 

em andamento sobre sorteio de refrigerador isto o próprio dá certeza que não tem. Fala que 

ultimamente o município esteve na mídia dá para se dizer, referente a uma análise da ONU onde o 

município ficou em quinto lugar no país e em primeiro lugar no estado a respeito de Melhoria de Vida 

e a respeito de Qualidade de Vida, ressalta que está análise foi feita por uma equipe da ONU, onde 

foram analisados vários critérios no nosso município, ressalta as formas que pegaram estes critérios, 

que foram de inúmeras maneiras, através de notícia que saiu na mídia, visitando o portal da 

transparência da prefeitura, ressalta que a relação ou a forma que foi feita, foi a critério dos mesmos, 

mas que foi tudo relacionado ao que aconteceu no nosso município. Ressalta que pouco estavam 

falando antes de começar a sessão que o município está completando quinze anos, e que já dentro 

destes quinze anos, saber que o município atingiu está classificação, afirma que já é um motivo de 

satisfação, e traz a tranquilidade e a certeza de que estão no caminho certo, tanto é que dia vinte e 

dois de outubro na Universidade Federal de Santa Maria, esteve o Prefeito Municipal, a colega 

vereadora Regina e a funcionária Nariéli, onde palestraram para diversos alunos de universidade 

colocando e explanando a respeito do nosso município. Fala que de momento seria isto e retorna no 

tempo de liderança.  Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADORA REGINA APARECIDA 

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

Fala sobre a palestra que os colegas Ibanez e Miguel falaram, comenta que antes disso passaram na 

AM Centro, no Consórcio Intermunicipal de Saúde, diz que esteve numa reunião, aonde era para 

serem onze prefeitos e estavam presentes apenas oito. Diz que a mesma é a respeito de um assunto 

muito importante, e que agora é de responsabilidade de cada Município, Prefeitura e administração, 

diz que a Lei cobra que esteja pronto até o final deste ano, comenta que os Deputados entraram com 

um pedido, à pedido dos Prefeitos, para que prorroguem até junho do ano que vem, e que o mesmo 

se trata do Plano de Municipal de Saneamento Básico. Comenta ainda que todos os municípios de 

pequeno e grande porte vão ter realizar, e que os quais já têm deverão adequar à nova Lei. Diz que 

participou da reunião, fala que o mesmo é um projeto muito grande, o qual prevê rede de esgoto, 

abastecimento de água, sendo que saber aonde vai este esgoto, diz que o mesmo é bem complexo, 

comenta que o consórcio está contratando uma firma, sendo que esta é uma empresa legalizada, 

aprovada pelo estado, para ver se ela realize este Plano Municipal de Saneamento Básico para todos 

os municípios, com valor menor. Diz que falou com seu Alcides o com Cristian, e com a administração 

também, para ver outros valores, comenta que para tentar conseguir valores menores, mas a principio 

era para pegar todos os Municípios. Comenta ainda que vão vir ao Município conversar com 
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administração e com os vereadores que queiram participar. Diz que achar que o mesmo vai dar um 

gasto grande, explica que vai mexer no asfalto que está pronto, comenta que deve ser feito fossas, e 

que o mesmo é lei e deve ser cumprida, agradece ao gabinete do Deputado Alceu Moreira, que está 

mandando cento e trinta e seis mil e quinhentos reais para agricultura do Capão do Cipó. Comenta 

que já foi depositado na conta da Prefeitura, agradece ao Deputado Luiz Carlos Heinze, que sempre 

ajudou o Município de Capão do Cipó, a respeito do ODM que foi no auditório da UFSM, com alunos 

presentes, Prefeitos e cidades que participaram, realmente comenta que Capão do Cipó em relação 

ao país, diz ter ficado em quinto lugar em Melhoria e Qualidade de Vida e no Estado ficou em primeiro 

lugar. Comenta que a Prefeita de Ivorá também estava lá, sendo que ficou em segundo lugar. 

Comenta que o Prefeito Alcides Meneghini palestrou sobre a Melhoria e Qualidade de Vida de Capão 

do Cipó, diz que a Narieli preparou todo o trabalho em slides, que os mesmo foram passados no telão 

e o Prefeito comentava. Diz que também foi convidada para falar a respeito da saúde, em relação aos 

anos após a emancipação, diz ter lembrado como era antes de Capão do Cipó se emancipar, e ter 

comentado que nunca uma ambulância entrou aqui no município e que hoje estão aí as nossas 

ambulâncias para cima e para baixo e que as mesmas não param nunca, comenta que antes disso 

tiveram na 4ª Coordenadoria de Saúde aonde falaram com a Delegada Geral para ver se conseguem 

centralizar as consultas e os exames que são encaminhadas pela 4ª, se conseguem marcar num dia 

ou dois da semana. Explica para não ser necessárias viagens todo o dia da semana a Santa Maria. 

Comenta que o Alcides Meneghini foi bem incisivo, e que foi explicado a Coordenadora a situação da 

estrada de Capão do Cipó para Santiago e que a mesma está intrafegável, sendo que as ambulâncias 

vão e voltam, e que a idéia é de conseguir que ocorra duas vezes por semana lotando o micro de 

pessoas e levar até Santa Maria, e que o complicado são os retornos ao Hospital Universitário e que 

tem data marcada. Comenta ter conversado com a Carine e diz já ter passado para ela, ver se 

consegue conversar, diz ter passado o telefone da Sueli para o Senhor Alcides, ela é a coordenadora 

geral lá do HUSM, sobre a marcação de consulta, e que vão tentar centralizar e marcar já que tem 

viagem ou se adequar aos dias que é disponibilizado para o município de Capão do Cipó. Agradece e 

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

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz que a colega Marilene já falou que o Deputado Luiz 

Carlos mandou mais uma emenda só que os sentimos dos mesmos é que não veio nem um trator 

gabinado, diz que em vez de vir cinco, viessem três gabinados e de cento e cinco HP. Diz ter oito 

tratores novos e termos quantidade e não qualidade. Comenta que esteve na Secretaria da 

Agricultura, vendo as máquinas, diz faltar discos, mancal nos tratores, e que os funcionários estão 

esperando para trocar, e que esteve olhando a enfardadeirinha que veio para plastificar, diz que a 

mesma para um hectare de feno dá em torno de trezentos ou quinhentos fardos, e que têm que pegar 

manualmente e largar em cima da enfardadeira e tocar manual para ela plastificar. Comenta que ela 

leva o dia inteiro para fazer um hectare, diz que segundo os funcionários já no erguer para colocar no 

hidráulico já entortou sem funcionar. O mesmo gostaria de saber de quem foi a idéia de comprar 

porque não vai funcionar, fala que podem ir lá olhar é manual. Pergunta quem é que vai pegar um 

feno duas horas da tarde para colocar em cima para plastificar, diz achar que passou o tempo, fala 
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que se gastassem mais e comprasse outra que fazia em torno de seis hectares por dia, fala que têm 

que investir numa coisa que funcione e não vai funcionar dito pelos funcionários. Diz ficar preocupado 

de vim e não ter qualidade. Comenta que não tem o retorno que era necessário fala sobre a retro 

escavadeira está dando balanço dos funcionários não querem trabalhar porque a descarga esta 

furada. Pergunta quem vai aguentar em cima, e que colocaram um cano direto e o funcionário não 

quis, com razão, por causa do barulho. Comenta que trocaram a portaria e jogaram para outra 

secretaria. Explica que para não comprar um cano de descarga que custa setecentos e poucos reais 

original, fala que é lamentável falar isso, pois é um direito dos funcionários outro vai pegar o mesmo 

disse vai lá e protocola o que está estragado para você ter o direito porque acha que a máquina tem 

que funcionar. Fala sobre o jogo de cachimbo que o funcionário esqueceu, e que o funcionário 

colocou para os mesmos que foram esquecidos, fala que foi ligado para os funcionários dizer que 

iriam trabalhar até as cinco horas da tarde. Comenta que duas pessoas ligaram da prefeitura, diz ficar 

muito indignando para dizer que iriam trabalhar eles não iam falar porque realmente teriam esquecido 

não vão dizer que iam trabalhar, comenta que nem aqui estava o mesmo disse para o Diego que 

tivessem trazido aquele rolo que estava na estrada não teriam sabotado ficou lá foi quebrado todos os 

vidros se tivessem juntado e trazido era um prejuízo a menos para o município. Diz o que é público 

têm que zelar independente de quem seja que esta, é preocupante o que acontece. Parabeniza o 

Claudio da Silva o novo Presidente do PT, comenta que a turma dizia que iam perder, que não tinham 

votos e parece que tinha. Diz a colega Regina que uma coisa preocupou o mesmo porque não viu o 

nome da Secretária da Saúde ir lá receber o prêmio, é a mesma que trabalha lá e não o prefeito o 

nome dela não está aqui diz o mesmo que não a viu o nome da secretária ir junto receber o prêmio foi 

uma do planejamento que não tem nada a ver com a saúde e a secretária da Saúde Carine foi 

esquecida. Diz que se preocupa se o mesmo é da Agricultura e tem um prêmio para receber jamais 

vai deixar o Prefeito receber quem vai é o mesmo porque o trabalho é do Secretário que está lá dentro 

e dos funcionários, e qualidade de vida principalmente é a saúde. 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 soldado Alisson o nosso defensor da 

Brigada Militar da Segurança Pública no município seja bem vindo nesta Casa, diz que não podemos 

deixar de comentar sobre a data muito importante dia do Funcionário Público Municipal, dia vinte oito 

e sempre diz esta Casa, Prefeito e a administração pública sem funcionários não consegue tocar o 

município. Diz que este grupo de pessoas que trabalham todos os dias que ajudam tocar só tem 

agradecer quem seria os mesmos sem os funcionários públicos, pessoas qualificadas para trabalhar 

no dia a dia. Diz, em nome da Câmara de Vereadores, deixar seu abraço a todos funcionários. Fala 

que no Passo do Tibúrcio, já pediu várias vezes e pede novamente, que em frente à propriedade de 

Sadi Reimann, mais uma vez caiu um caminhão carregado, por falta de duas ou três cargas de 

pedras. Pede ao secretário, mais uma vez, que mande estas cargas de pedras e na propriedade do 

senhor Nildo Garcia diz que está precisando de três cargas de pedra. Diz ao colega Jaques que ele 

está sempre com está camiseta nas vitórias, diz ficar o nosso reconhecimento ao partido do PT que 

teve a convenção no domingo, e que o Partido Progressista está de braços abertos para se unir para 
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crescimento do município. Dá os parabéns a todos  que vão assumir. Diz que o colega cobrou na 

terça-feira passada sobre o jogo de chave que encontrou no pátio da prefeitura, agradece ao Vice-

Prefeito que não é do seu partido é um “cara público” que o mesmo fiscalizando encontrou as chaves 

que os funcionários, colocaram para o mesmo que tinham esquecido, diz que têm pessoas que estão 

aqui hoje, e na hora que o mesmo chegou à casa do Vice-Prefeito, ligaram para o vice não receber o 

jogo de cachimbo das suas mãos. Diz se for preciso o mesmo diz até o nome, e que esse tipo de 

serviço que fez foi patrimônio público que encontrou no pátio da Expocipó e como defensor, 

fiscalizador e vereador diz defender as coisas do município, e que foi um objeto esquecido lá e o 

mesmo foi com o colega Alacir e encontraram. Comenta ainda que entregaram nas mãos do Vice-

Prefeito, depois da sessão, comenta que não foi um ato maldoso e afirma que jamais iria fazer, diz 

ainda não fazer, pois foi proteger o patrimônio público. Comenta se aquele rolo que estava no 

Assentamento, explica que se eles tivessem trazido ou alguém tivesse buscado, não tinha sido 

danificado. Fala ainda que o que é público não interessa o que for se está lá atirado vai entregar. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz que antes de chegar 

à Câmara recebeu uma ligação do Serginho Nunes convidando para quinta-feira o Secretário 

Estadual de Obras, do Estado, vai estar em contato com a rádio Cipoense para tratar a respeito da RS 

377 e diz não saber se o convite já chegou para o presidente, mas deve chegar para o Senhor fazer 

parte da Mesa para tratar do assunto da RS 377, e o mesmo diz que espera que tenha uma solução 

quinta-feira do jeito que está hoje, explica que ainda hoje os moradores lhe colocaram sobre uma 

encomenda que deixou numa residência, pois saiu lá na Florida e diz que estão fazendo do Capão do 

Cipó muito pouco pela saúde, pelo povo, pela comunidade. Diz que sempre esteve ao lado do 

município o mesmo diz achar que não querem se queimar com ninguém, pois acha que poderiam 

fazer mais e melhor, diz que vai esperar que o amigo Serginho, que tem boa vontade de estar 

cobrando, e isso não pode tirar do Serginho ele faz mais do que muitos que deveriam fazer e não 

fazem. Diz que a colega Regina falou da entrevista do Prefeito e diz que uma coisa fica se 

perguntando desde que asfaltaram a primeira Rua em Capão do Cipó, fizeram as bocas de lobo que é 

o legítimo engana bobo porque não leva a lugar nenhum, fizeram uma caixinha nas esquinas que não 

cai água para lugar nenhum, diz que se for gastar dinheiro público faça bem feito para fazer uma vez 

só e dá para botar o nome engana bobo, pois é uma vergonha e diz que não custa botar canalização 

para um futuro não precisar mexer de novo isso é tipo da sacanagem com dinheiro público e diz que 

senta na cadeira tem que ter a coragem de fazer e bem feito. Ressalta que cobra de anos o plano 

diretor que no passado pagaram uma empresa para fazer o Plano Diretor e a Câmara acompanhou, e 

que até hoje o mesmo diz não ver pronto o Plano Diretor do município de Capão do Cipó e isso é 

dinheiro público que não sabe onde foi parar sinceramente uma vergonha. Outra coisa que o mesmo 

diz que cobrou inclusive para o Prefeito Meneghini, sobre a rua do seu Nesito, diz estar se 

desmanchando e o mesmo disse que a de lá se desmanchou. Comenta que foi com a pedra cupim 

que botaram aqui na esquina, e que façam três ruas bem feitas em vez de cinco mal feitas. Comenta 

que as outras não terminaram porque não botaram maquinário pesado e na hora que precisar botar 
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um caminhão para descarregar um material vai afundar inteira, mas diz vai cobrar do secretário do 

Planejamento porque ele deu a palavra que deram garantia. Diz que então têm que arrumar senão vai 

se terminar na frente dos olhos dos mesmos, e que é uma vergonha e o máximo que pode fazer é 

cobrar. O colega Alacir falou sobre a enfardadeira que entortou uma antes da chegada e diz que 

agora têm que ligar um motorzinho a gasolina, mas diz que quem compra isso tem que ter 

credibilidade pelo menos conhecer dinheiro público e se preocupa e diz que cobrava no passado e 

continua cobrando, pois não dá para admitir que uma máquina pública estar desse estado se nem 

chegou a funcionar, comenta ficar sem palavras. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e 

ouvintes da 87.9. Fala da promoção do Gustavo, das pessoas que apareceram na lista da rifa, as 

doações, afirma que tudo isto em prol de uma saúde, e que todos sabem do problema que está 

passando este menino e a dificuldade que está passando está família com uma criança de oito anos, 

a coisa não é fácil, diz que temos que rezar a Deus para que o mesmo consiga se recuperar. 

Parabeniza todo o novo diretório do PT de Capão do Cipó, e parabenizar toda comunidade por está 

conquista que é de todos nós, que é de primeiro lugar no estado em qualidade de vida, do qual saiu 

uma pesquisa realizada pela ONU, e dos quais está pesquisa não especifica a saúde, mas que 

certamente se tem uma qualidade de vida o nosso cidadão é todos os itens incluídos. Fala que já 

estão acostumados em vésperas de eleições quando se aproxima um pleito eleitoral ter panfletos na 

rua de Capão  do Cipó, e podem ter certeza que não faz parte da UDP, e que então já começou, mas 

que não é para levar em conta. Fala das emendas e dos recursos que os colegas já falaram que já 

chegou e está à disposição nos cofres da prefeitura. Afirma que é dos tratores que veio, agradece o 

Deputado Cherini que mandou a emenda também para o município dos quais uns desses valores 

pertence ao Deputado Cherini. Fala das tempestades de pedra que atingiu a cidade-mãe, que é 

Santiago, ressalta que foi sinistro que todos queriam que nunca mais acontecesse na região, ressalta 

que clama pelo povo por que ninguém está livre, afirma que quem tem condições guarde um pedaço 

de lona na sua casa por que não se sabe, pois os temporais estão aí e está marcando mais para vim 

e não se sabe onde vai cair. Ressalta que ontem foram eles e hoje pode ser qualquer um de nós, e 

que já aconteceu em dois mil e um para o próprio. Pede para quem tem condições compre, e não só 

esperar pelo poder público, porque na hora é complicado, pois não tinha lona em Santiago em parte 

alguma, e que ainda onde tinha teve até um empresário que foi preso por que cobrou trinta reais o 

metro de lona. Afirma que saiu preso e teve que pagar fiança por que isto sempre tem os 

aproveitadores na hora que o povo precisa na hora de ajudar tiram mais um pouco. Parabeniza os 

funcionários municipais e funcionários públicos em geral que amanhã é o dia do funcionário público, 

dá os parabéns a todos e fala ao vereador Miguel também está o parabenizando e se parabenizando, 

pois são funcionários. Dá os parabéns aos funcionários desta Casa e aos outros. Fala da AES Sul, 

ressalta que teve falando com um rapaz do Assentamento 14 de Julho, diz que não só o mesmo, mas 

que diversos moradores chegam desta hora em diante praticamente se termina a luz, enfraquece e se 

ligar algo pode ter certeza que vai ter prejuízo, então pede para o presidente fazer um abaixo 

assinado aqui da Câmara de Vereadores, que vai ser mais um documento para a AES Sul para que 
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verifique os problemas mais sérios que tem no nosso município e consiga consertá-los. Fala que nem 

gosta muito de voltar ao assunto e diz que foi o próprio mesmo, pois assume tudo o que faz, por que 

quando o vereador Diego chegou para entregar as chaves deveria ter falado para o Anselmo que iria 

à sua casa, ressalta que chegou para entregar as chaves na casa do Anselmo por que o líder de 

governo não quis receber. Fala que como que o Diego pega uma coisa dessas e que agora ele pegou 

e tem que ser responsável pelo que pega. Afirma que ligou para o Anselmo e disse que não era para 

o mesmo pegar e que se o Diego quisesse levasse para o Meneghini que é prefeito e o Meneghini 

que pegue. Pergunta por que tinha que ser logo para o Vice Anselmo e qual era o motivo, o próprio se 

refere que se o ‘cara’ vem aqui e fala aqui na tribuna e chama o vice de mentiroso disso ou daquilo, 

ressalta que inventa coisas maldosas do vice, por que o próprio tem provas, e como é que uma hora 

desta aí vai procurar o Vice. O próprio se admira e diz que tem que ter “cara de pau” mesmo. 

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

o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala sobre a AES Sul, pois é um 

problema e não tem o que falar, ressalta que uma moradora do Assentamento Nova Esperança, a 

Dona Clarinda, que ficou quatorze dias sem luz, e que antes o próprio ligou para os mesmos, pois 

caiu um poste e até hoje não arrumaram. Ressalta que as vacas não se sabe o que vão fazer, pois 

vão para o mato para tirar leite e antes eram acostumadas com ordenha e que agora não tem o que 

fazer. Afirma que é fora de sério isto e que não tem explicação, pois é uma tranqueira total. Fala que 

no assentamento 14 de Julho o Antônio da Silva é um problema a entrada do mesmo e que vai o 

transporte escolar, ressalta que o mesmo deu pedra e que o João foi lá e não dá sem metros. Afirma 

que só colocaram uma carga, e com mais quatro cargas resolvia o problema, e que o transporte 

escolar não entra pegar os netos do mesmo lá e que tem quatro crianças que vão à aula. Diz que o 

mesmo falou para o próprio que é uma coisa que não tem explicação, pois até a pedra cortada tem, 

afirma que não dá cem metros, e que se vão lá fazem de vereda. Fala que a Dona Juraci também e 

ressalta que a Dona Juraci deu pedra a vida inteira, e que tem dois buracos na casa da mesma e que 

uma concha de retro resolve o problema da mesma e que está lá na frente e não foram fazer até hoje. 

Fala que este negócio de “troca-troca” de funcionário, ressalta que é que nem o “troca-troca” de milho 

da Secretaria de Agricultura. Afirma que é o Christian Lencini que disse que funcionário com ele tem 

que trabalhar. Questiona o porquê o mesmo não trabalha então. Fala que tem um poço desativado na 

praça por que quebrou a bomba e está dentro e que agora vão esperar perder o poço, e que o próprio 

já falou esses dias e não resolveram até hoje, ressalta que tem coisas que devem “olhar na ponta do 

nariz”, para depois falar dos outros e fazer este tipo de “troca-troca”. Fala do temporal em Santiago, 

que todos os municípios ajudaram Santiago e que só Capão do Cipó que não. Ressalta que foi 

prefeito de tudo quanto é lugar, trouxeram lona, afirma que é hora do município se olhar um para o 

outro. Ressalta que se chegasse acontecer uma desgraça desta em Capão do Cipó o próprio garante 

que o prefeito ia acha bom que viesse ajudar. Afirma que nesta hora não tem que olhar se tem 

dinheiro ou não tem, pergunta como é que os outros municípios puderam ajudar e Capão do Cipó 

não, e que é até feio isto. Diz que saiu levar lona para uma gurizada que trabalha na prefeitura, pois 

ligaram que não tinha em Santiago e que aí foram pra Santiago. Fala que só o município que “lava as 
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mãos”, e que não entende isto. Fala que agora não precisa mais guarda no parque, pois tem um 

morador, e que foi o prefeito que colocou um morador. Diz que é para se respeitar, pois agora tira os 

guardas e não paga mais salários, ressalta que tem que cuidar ao menos o parque, para dormir de 

noite, ressalta que menos um aluguel que paga. Fala que o Salvador ligou para o próprio e que faz 

seis dias que a melhor vaca do mesmo morreu hoje, ressalta que o mesmo foi fazer soro na vaca por 

que não tinha veterinário e o secretário Nenê disse que não tinha por que só estava a Márcia esses 

dias e que a mesma teria que tirar GTA e não pode ir lá. Ressalta que hoje foram e que a vaca estava 

morta. Afirma que o Salvador ligava todo dia, e que o mesmo falou que era a única vaca que dava 

vinte litros de leite por dia, e que o mesmo falou que daquele dia em diante não era mais para 

prefeitura botar os pés lá, porque se quando precisa não vão fazer e que o mesmo não vai pedir mais 

nada. Fala que tem dois veterinários, mas que não está falando dos veterinários e sim do Nenê que é 

secretário de Agricultura que falou que a mesma não podia sair dali por que estava fazendo GTA, mas 

que não custava sair ligeirinho meia hora, e que tem um carro do Dissemina que o governo do PT 

mandou para fazer este tipo de coisa. Ressalta que se nem isto podem fazer para o pequeno produtor 

o que querem em Capão do Cipó, afirma que tem que ajudar as pessoas que precisam e não as que 

não precisam, afirma que fica até revoltado quando falam isto, pois nem deveriam estar falando isto 

aqui, e que é humilhante por que o Salvador estava dizendo que é uma renda e a melhor vaca que o 

mesmo tinha, e que era terceira cria, mas que agora está lá e vão ter que enterrar. Fala que 

transporte escolar é um problema no município de Capão do Cipó, e que foi em uma reunião do Sepé 

Tiarajú porque seu filho está estudando lá, e que tem dias que tem que colocar vinte e cinco crianças 

em uma Kombi, e que a hora que der qualquer coisa já sabe onde vai parar e se tiver que se 

programar tem que programar para o ano todo por que às vezes sai criança e entra criança e que o 

próprio não tem o que fazer e ficam cobrando. Fala que do colégio está errado, pois trocou o horário e 

que aí começa a uma e meia para dar tempo dos transportes escolar e que aí se “arrebentam” meio 

dia correndo para trazer os alunos aqui, só por que a diretora disse que os professores tem que sair 

cinco e quinze. Ressalta que por que não saem cinco e meia, como no inverno, pois aí dá tempo, por 

que todos os transportes escolares se queixam que é muito curto o horário do meio dia para fazer o 

transporte. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa 

ao vice-presidente. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Diz ter vários assuntos, mas 

primeiro diz a colega presidente do Lions e justifica sua ausência em função da chuva de pedra que 

liquidou sua casa, comenta continuar acampado. Ressalta que por outros lados tem assuntos bons, 

pois imaginem a quinze vinte anos, quando se pensou em emancipar Capão do Cipó, que o 

representante do município fosse receber um prêmio para o município, diz não ser um prêmio para 

ele, mas sim para o município, sinal de quem governou esse município os quatro prefeitos que 

passaram fizeram sua parte e diz que não e só o Serafim nem o Froner e nem o Meneghini, e quem 

faz e administraram com seriedade sempre para elevar o nome de Capão do Cipó. Diz como o 

mesmo é cipoense, comenta que é um belo prêmio e que pode se orgulhar disso. E diz que escutando 

os colegas falar sobre Plano Municipal de Saneamento Básico e diz que a frase sai que a Câmara 

pode participar e ressalta que a Câmara tem que participar e na hora desse saneamento básico os 
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vereadores têm que participar com ou sem convite. Da parte da prefeitura estarão se envolvendo por 

ser uma coisa que vai ficar para sempre. Fala para o Jaques que leve seu abraço para o Claudio que 

é o Presidente de teu partido e você soube conduzir com fidalguia, correção, transparência e sua 

chapa foi a vitoriosa. Fala ao Miguel, Jairo e ao Lissandro que são funcionários públicos, ao soldado 

que está aqui, os Cipoenses também amanhã é o dia mesmo, que também é funcionário público, e 

que muitas vezes o funcionário não é valorizado e diz que os mesmos, o pessoal da saúde, prefeitura 

valoriza financeiramente muito bem os funcionários e diz que às vezes têm alguma coisa que o 

Prefeito deixa de fazer, mas sabem que se não fossem os funcionários públicos ninguém tocaria uma 

Prefeitura. E fala ao colega Ibanez com relação a RS 377 diz que a partir de quinta-feira, depois do 

que o secretário disser para os mesmos convida os demais vereadores às dez horas lá na rádio uma 

entrevista. Diz que e seria o momento de trancar a RS 377 e fazer uma atitude radical, comenta que 

cada um desse um troco para comprar alimento e trancar e de hora em hora ou cada duas horas 

distribuir folhetos explicando. Diz que não dá para deixar de falar duas coisas que o mesmo ouviu 

aqui, diz que não dá para deixar uma bacia leiteira, comenta que as pessoas têm poucas vacas e não 

podem perde por função de A, B, C ou D, e que isso certamente a pessoa responsável por isso tem 

que ser cobrada. Pede para depois o líder de governo explique mais essa situação, e que isso é uma 

injustiça igual à AES Sul deixar quinze dias uma família sem luz. Comenta também que foi falado no 

transporte escolar e diz que é bom que a Secretaria dos Transportes dê uma analisada nos 

transportes dos alunos para escola Macedo Beltrão do Nascimento e diz que aconteceu um problema 

bem sério num dos transportes de lá e que é importante a prefeitura fazer uma vistoria nos veículos 

de lá. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa.  

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo Fala ao senhor 

presidente que quando usa esta tribuna não tem uma verdade só, e que sempre existe um contra 

ponto e sempre existem duas versões e que é fato. Fala que a respeito sobre o que foi comentado 

antes de atendimento médico veterinário, ressalta que em primeiro lugar o próprio conhece os dois 

profissionais da área e que os mesmos nunca deixaram de atender ninguém, por que o próprio 

participa junto com a equipe e sabe da competência e da dedicação dos dois. Por exemplo, diz que 

cada bovino que morre no município jogar a culpa num médico veterinário ou em um profissional que 

atua na área, vai ter que desculpar o próprio, mas que isto aí é uma incoerência. Ressalta que o 

vereador Alacir foi secretário lá e sabe bem como é o serviço e que então semana passada, era uma 

semana que o estado determinou vacinação e que estava todo mundo envolvido com a vacinação 

contra a febre aftosa. Ressalta novamente que foi uma determinação do estado, e que o próprio não 

sabe o que passaram para o colega Jaques, mas o próprio tem certeza que se fosse à Secretaria de 

Agricultura alguma coisa iriam dizer. Fala que é para raciocinar da seguinte forma e ver o tamanho do 

município, ressalta que quantos veterinários teriam que ter se para cada vaca que precisasse soro 

teria que se deslocar um para fazer, e que humanamente é impossível e alguém não seria atendido. O 

que o próprio quer dizer entes de falar aqui, se preocupar com os outros estão ouvindo lá do outro 

lado e primeiro tirar a limpo para ver bem como é os fatos. Diz que o automóvel do programa 

Dissemina justamente é do governo do estado e que concorda com isso, mas com convênio feito com 
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o município, já deixou mais de mil e quinhentas produções oriundas de inseminação artificial, que vai 

ser para a melhoria do rebanho leiteiro do município. Ressalta que há mais de mil e quinhentos 

animais nascidos já deste programa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Quer agradecer em nome da 

vereadora Margutti, que é presidente do Lions, em nome da Dona Judith, que é uma guerreira, pelo 

almoço que foi organizado referente ao benefício do menininho Gustavo que está internado em Porto 

Alegre há mais de dois meses. Pede a toda comunidade de Capão do Cipó que hoje a noite durante 

suas orações coloque o Gustavo em pensamento. Também pede para o seu pai Juarez que está 

internado na UTI de Santo Ângelo, e que está começando a melhorar, mas pede por que as orações 

das pessoas têm muito poder. Ressalta que é para o Gustavo, para todas as pessoas que precisam e 

para o seu pai também. Dá os parabéns a todos os funcionários que amanhã é o dia dos funcionários 

públicos e que se não fosse os funcionários a administração não funcionava. Diz aos colegas para 

ficarem tranquilo por que o objetivo da ODM (objetivo do desenvolvimento do milênio), que vai 

começar OSD (objetivo sustentável), e que não é só da Saúde que é erradicação de fome, miséria, 

educação, meio ambiente, todos pelo desenvolvimento, saúde, agricultura. Afirma que é vários itens, 

e que quando estava conversando na sala do seu Alcides, a própria não sabe se foi o Jaques ou o 

seu Alacir que falou, mas que o seu Alcides ligou para a Carine e convidou a Carine para ir junto, só 

que a mesma tinha compromisso na Secretaria da Saúde. Ressalta que a mesma não foi esquecida 

só para ficarem sabendo, afirma que o mesmo convidou, e a própria aceitou ir, e que representou bem 

a Carine e a Secretaria de Saúde, e que o que importa com tudo isto é que Capão do Cipó, pois é 

vitorioso e que ficou em segundo lugar no estado e quinto lugar no país. Dá os parabéns a 

administração e a Carine e a todos os funcionários da Saúde, da Secretaria de Educação e a todos os 

funcionários municipais de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Cumprimenta os funcionários públicos pelo seu dia que 

vai ser na data de amanhã, porque sem eles ninguém consegue trabalhar e muitas vezes são 

esquecidos, mas estão sempre à disposição de levantar os trabalhos que tem e assumir seu 

compromisso. Fala sobre a RS 337 diz que nem vai lá, porque o secretário disse na frente dos 

mesmos que iria começar, várias vezes foram a Porto Alegre, diz que ia fazer um tapa-buraco perto 

de Santa Tecla e não fez. Diz terem ido com quarenta vereadores para Porto Alegre, todo o 

secretariado do Estado estava lá, sobre a AES Sul só vem “enrolar”. Diz ser do seu partido o 

secretário, diz não ir na conversa porque já sabe que não adianta, e que a solução para Capão do 

Cipó hoje é sair pelo trevo do colégio  e do seu Alcimero, passando os Palmeiros, Esquina Neri e que 

em uma hora e quinze está dentro da cidade de Santiago. Comenta ainda que não estraga carro e a 

estrada é boa, diz que no asfalto só vão quebrar os carros, e que leva uma hora e meia. Diz ter visto 

as patrolas indo na volta da Cardinal, e que é a melhor solução que temos hoje, pois no asfalto quebra 

um pneu e o mesmo custa cento e cinquenta reais. Fala ao colega Jairo que às vezes falamos as 

coisas e depois tem que ir a Santiago pedir desculpa, não é o certo, diz o que certo é certo, e o que é 

errado é errado. Diz achar certo vêm na nossa cabeça, mas às vezes as coisas não funcionam. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 
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Representante de Partido, SD: Diz ter visto os colegas comentar sobre os panfletos, diz só ter uma 

coisa a falar, diz ter comentado com os colegas hoje tem dúvida não troca o certo pelo duvidoso. Diz 

que a Carine está fazendo um baita trabalho a frente da Secretaria de Saúde de Capão do Cipó pode 

até uns acharem que outros têm que voltar. Diz que o Alacir até chegou achar que era para assumir a 

feira o mesmo também achou, diz que ele dança também é certo que todos vão todos para o “brejo”. 

Parabeniza o Jaques, ao PT, comenta que seja a diferença que for é válida isso que interessa que 

todos tenham sucesso na condução desse futuro diretório vai conduzir as eleições ano que vem 

nesse município. Fala ao Miguel, professor Rodolfo, Jairo o funcionário Lissandro, que também é 

dessa Casa por o dia de vocês, que ocorre no dia de amanhã e também ao Soldado Alisson. O 

mesmo deseja saúde prosperidade e que continue vestindo a camisa do nosso município. Fala do 

temporal de Santiago, e que realmente muitos municípios ajudaram, comenta que muitos cipoenses 

foram atingidos e diz ficar triste com as divulgações que não são reais das pessoas da imprensa. Diz 

não falar da imprensa, mas sim do Prefeito dizer que oito mil casas foram atingidas em Santiago, 

comenta que deve ser num bairro, diz que isso é brincadeira. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz ficar solidarizado com 

o falecimento da sogra do Nenan, lá da 14 de Julho na sexta-feira. Diz deixar a toda aquela família 

seus sentimentos. Diz que agora sobrou pra cidade-mãe, sobre a Operação da Polícia Federal e do 

Ministério Público “Terra dos Poetas”, e diz ser vergonhoso até para os mesmos saber que o 

santiaguense sai fazer sujeira em Porto Alegre, desviar recurso, fazer registros falsos, empregando 

pessoas em empresa que não mais existem, desviando recursos da Seguridade Social. Diz que foi 

detectado o desvio de mais de quinhentos mil reais dos cofres públicos. Comenta que é uma tristeza, 

por mais que o cidadão more anos na capital, diz que mesmo assim veio atingir a “Terra dos Poetas”, 

diz que deveriam ter colocado outro nome nessa operação, para não ofender toda a comunidade por 

causa de um cidadão sem vergonha e que certamente nem vai ser preso como tem acontecido outros 

fatos lá em Brasília. Comenta que aquele presídio da Papuda não tem lugar para tanto corruptor e 

sem vergonha que tem lá em Brasília, e que sua pessoa pensa assim. Diz voltar ao assunto que o 

colega Alacir falou antes, sobre o assunto das chaves, diz que a pessoa olha as outras e conforme ela 

é, diz que a índole dela e diz pensar assim, fala que o colega Diego fez tudo, chegou, entregou as 

chaves ao colega Miguel, sendo que o mesmo não aceitou. Diz que é o que ele é, e que o mesmo 

achou que todos são iguais a ele. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala ao vereador Miguel que não falou do 

Candido e nem da Márcia, ressalta que ligaram para o secretario Nenê e o mesmo disse que a Márcia 

não podia por que não podia deixar de fazer GTA. Ressalta que ligaram durante esta semana e o 

mesmo disse que não tinha gente para ir lá. Afirma que nunca duvidou da capacidade da Márcia e do 

Candinho, ressalta que o vereador Miguel estava fazendo curso e não podia na semana passada, por 

causa das pedras e estava com problemas na casa também, e que o mesmo não tinha vindo e a 

Márcia não podia por que tinha que fazer GTA. Ressalta que se preocupa pelo seguinte se o 

secretário falasse para ir lá rapidinho era cinco minutos e estava pronto, só ver o problema na vaca e 

fazer um remédio por que soro todo mundo sabe fazer, o próprio fez só que não sabia a doença que 
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tinha na vaca. Fala que falaram em emendas e que veio um trator desses com uma emenda que veio 

do Marcos Maia que é do PT. Ressalta que os ‘caras’ que mais ajudam Capão do Cipó são do PT. 

Fala como o Miguel falou do Dissemina, afirma que foi o Vila Verde que era assessor do Pimenta que 

veio aqui e que almoçaram junto no dia e aí falaram que iam trazer o Dissemina para Capão do Cipó e 

que aí trouxeram. Ressalta que o Pimenta veio entregar junto com o deputado que hoje é secretário e 

que o próprio não lembra o nome. Dá os parabéns para o Claudio e a ‘companheirada’ do PT, e que o 

PT sempre teve divergências de ideias, e que foi montado duas chapas e que agora acontece a 

colisão de chapas. Afirma que sempre é assim que junta as duas coloca proporcional de quarenta por 

cento e outro coloca a quantia que fez, o próprio não atura outras pessoas de outro partido querer 

‘meter o bico’ no PT, e que teve políticos que são influentes no Capão do Cipó que disseram que PT 

era só do próprio, sua esposa, seu sogro e sogra no Capão do Cipó. Afirma que não é, pois a chapa é 

do Claudio e o próprio disse que apoiaria o mesmo, mas que era independente era líder de bancada e 

estava nas duas chapas, ressalta que vão ter que engolir e não dizer que é só o próprio que é do PT 

de Capão do Cipó e que tem uns quantos do PT de Capão do Cipó e que é um grupo grande que tem. 

Ressalta que independente o que aconteça dentro do PT o próprio acha que tem que ser discutido 

dentro do partido e não outro partido querer se meter e querer dar opinião em coisa que não deve e 

que aí só tem a perder. Agradece todos os companheiros do PT por terem ido votar. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: O 

vereador não fez uso de seu tempo. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder 

de Partido, PMDB: Fala ao senhor presidente que cada um fala e age como quer, mas o próprio 

como na qualidade de vereador eleito pelo povo e para representar o povo, pensa o seguinte que a 

função do vereador é legislar e que o vereador está aqui para aprovar lei e fiscalizar. Ressalta que 

houve certos assuntos que não condizem com a função de vereador e muitos assuntos que serve só 

para “atirar gasolina no fogo”, muitos assuntos que servem para dar discórdia e muitos assuntos que 

não levam a nada e que infelizmente isso acontece e cabe ao povo ouvir e analisar e começar a 

prestar atenção neste tipo de coisa. Por exemplo, quando foi falado que não convidaram a secretária 

e que deveria ter ido, afirma que é lógico que a secretária foi convidada. Fala que a respeito de chave, 

o vereador Diego sabe que pegou estas chaves e veio querer fazer uma demagogia e desqualificar o 

governo e que o mesmo sabe disto e que se realmente o mesmo quisesse devolver teria ido quieto 

devolver e que não precisa esconder. Ressalta que isto é verdade e que o mesmo sabe que fez uma 

coisa errada e que o mesmo poderia ser notificado pela polícia e então deveria até agradecer, pois 

este tipo de coisa não leva a nada e que não contribui. Afirma que parece que muitos discursos têm 

solução para tudo, mas que quando tiveram oportunidade também não aconteceu e que então fica se 

questionando, mas volta a dizer que mesmo com toda a dificuldade estão no caminho certo tentando 

fazer alguma coisa pelo Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. Nº 

219/2015, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Lei nº 810/2015. OF Nº 046/2015 da Secretaria de 

Saúde, solicitando o empréstimo dessa Casa Legislativa, no dia 26 de outubro, às 13h00min, para 

apresentação do segundo quadrimestre do SARGSUS e do segundo quadrimestre da parte 
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financeira do relatório de gestão. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convocação para eleição do CTG 

Gen. Gumercindo Saraiva -10ª RT. OF. Nº 486/2015 – GSPRC ao Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores: assunto Ordem Bancária - Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA N° 011/2015, da Mesa Executiva que “Dispõe sobre o expediente da 

Câmara de Vereadores no dia 30 de outubro de 2015”. Após o senhor Presidente pede aos membros 

da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que dêem parecer 

verbal sobre o Projeto de Lei N° 038/2015 e o Projeto de Resolução de Mesa Nº 011/2015, sendo que 

ambas foram favoráveis. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: 

PROJETO DE LEI N° 038/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias – 

LDO – para o exercício financeiro de 2016”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 

040/2015 do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo 

determinado de 01(um) professor de educação física para atuar no programa NASF da Secretaria 

Municipal de Saúde e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 

041/2015 do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo 

determinado, de 01 (um) Agente Comunitário de Saúde para atuar junto às unidades sanitárias do 

município de Capão do Cipó”, aprovado por maioria. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA N° 

011/2015, da Mesa Executiva, que “Dispõe sobre o expediente da Câmara de Vereadores no dia 30 

de outubro de 2015”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima sessão, que será dia 03/11/2015, 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, 27 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

 


