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ATA N° 44/2015 (Ordinária) 

Aos 1º (primeiro) dia do mês de dezembro 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 43/2015, da Sessão Ordinária do dia 24/11/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Volta reiterar na Casa, a pedido no dia 

de hoje, sobre a lâmpada em frente ao seu Bender, e ainda lhe colocaram que o prefeito Meneghini 

esteve fazendo uma visita a um morador essa semana. Ressalta que não foi essa semana, e sim 

semana passada, pois essa semana iniciou ontem, e ele ficou no compromisso de mandar. Diz que 

representa tão pouco um vereador vir aqui pedir uma lâmpada, mas a comunidade lhe ligou quando 

estava na audiência da LOA, pedindo, novamente, que falasse na Casa a respeito da lâmpada e da 

visita do prefeito. Diz que falou achar que ele realmente foi lá para ver se condizia com o que tinha 

pedido aqui, com o senhor que recebeu a visita do prefeito e perguntou da lâmpada. Cita que ele lhe 

colocou que pode fazer a doação da lâmpada, que só mande os funcionários trocar a lâmpada em 

frente ao seu Bender, ao Mário Trentin e ao Dilamar, este que lhe ligou pedindo que desse o nome 

dele aqui nessa Casa. Destaca que está, mais uma vez, fazendo o pedido de uma simples lâmpada, 

mas que prejudica muito. Sobre estradas diz que seu Alceoni mandou agradecer a administração 

municipal, pois realmente ficou elogiável a estrada dele, que entra no Seroni e vai até a casa dele. 

Repete as palavras do senhor, pois disse que em sete anos saiu a tão sonhada estrada que ele 

esperou e agora mandou agradecer ao seu Meneghini e ao Anselmo. Diz achar que foi até o Anselmo 

que estava de prefeito que mandou fazer o serviço na estrada dele. Reitera a estrada que vem da 

dona Olga, a qual diz, sinceramente, que deveria ser feito em todo o município, ficou elogiável. Diz 

que está melhor que muitos trechos de calçamento o que foi feito ali em frente à dona Olga. Diz não 

saber se foi Anselmo ou João Vargas, mas que ficou um exemplo e se chegar ficar em todo o 

município poderia publicar das melhores estradas do estado do Rio Grande do Sul. Frisa que ficou 

muito bom, trabalho belíssimo e tem que ser reconhecido. Pede que se arrume a estrada, pedido 

dessa semana de um funcionário do seu Leandro Formigheri, que se arrume a entrada da casa dele, 

pois no inverno ele precisa tirar gado das pastagens e a estrada que sai daqui sentido Capão do Cipó, 

até a granja dele, perto do seu Nezito, está impraticável. Diz não saber se continua, pois era para ter 

falado terça-feira aqui, só repete esta semana, e talvez tenham arrumado, mas a estrada era uma 

vergonha, sem condições de sair de lá, e pediu que a hora que fosse uma máquina que fizesse a 

arrumação, pois está chegando a safra. A respeito da reunião do fim de semana, da iniciativa que teve 
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o Serginho a respeito do programa Ideias na Mesa, que será realizado pela rádio Cipoense 87.9, para 

tratar sobre energia elétrica, AES Sul, do posto de Capão do Cipó, bacia leiteira, RS 377. Diz que ele 

convidou vários prefeitos da região, deputados confirmados. Fala que irá mais longe e não é por que é 

o Serginho, mas deveria de ter, pelo menos, mais dez Serginho tão preocupados com Capão do Cipó, 

como ele está. Acha que a administração municipal deveria se engajar junto nesse evento tão 

grandioso e levar o nome do município cada vez mais longe. Diz não ver uma preocupação com o que 

realmente tem que se preocupar, que é, principalmente, a energia elétrica e a RS 377, que é uma 

vergonha, a coisa está difícil. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): O vereador fica com três minutos, pois cedeu dois minutos de seu tempo à 

vereadora Regina Weidmann. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes 

da 87.9. Pede que a Casa juntamente com os colegas vereadores encaminhe uma moção de pesar 

aos familiares de Hélio Garcia do Nascimento, falecido no último dia vinte e quatro, foi um crime brutal 

na região e próximo a propriedade dele. O mesmo diz que até entristece o mesmo e ressalta que é o 

preço que uma pessoa correta e honesta paga: é a vida, pois quando quer as coisas correto e se ele 

tinha chave na propriedade dele morava sozinho, mais que justo. Disseram que o homem nunca 

deveu um ‘pila’ para ninguém e tinha direito de cuidar o que era dele, e pede uma moção de pesar 

para dedicar para a mãe dele, o Ernesto, o Bira, o Hermes e sua sobrinha Micheli e demais familiares. 

O mesmo diz que o vice- prefeito lhe passou que as estradas do Inhacapetum, a que sai de Areias até 

o Evanir tem uma patrola lá deixando as estradas em perfeitas condições. Diz que estão reclamando 

das estradas, mas diz que sabem que choveu muito e não dava tempo das patrolas ir para as 

estradas, agora deu tempo e as estradas estão ficando elogiável. Diz que teve um vereador que o 

antecedeu, e diz que a estrada que é o atalho para ir para Santiago para desviar dos buracos da 377 

nunca realmente teve do estado que está hoje e lembrem bem talvez algum outro dia teremos uma 

estrada como essa, mas vai ser difícil e diz que os mesmos sabem quando chove estraga logo. Fala 

sobre o programa do Serginho no dia seis e pede a toda comunidade que gravem muito o mesmo vai 

se fazer presente vai ter deputados lá estão convidados de todos os partidos, representantes do 

Executivo certamente estarão lá, prefeitos da região e gravem bem, dia seis de dezembro, pois todos 

os problemas de Capão do Cipó vão ser discutidos lá, mas quando vão ser solucionados o mesmo diz 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala que no Rincão dos 

Palharini, lá no Miguel, lhe ligaram semana passada e hoje de novo, tem uns buracos e disseram que 

é só uma carga de pedra, e tem pedra-cupim pertinho cortada, lá no Mário. Pede para o Adão uma 

carga de pedra para o poço negro, que faz quanto tempo que pediu e não tem jeito, ainda ele lhe 

disse que acham que por ele ser pobre que não trazem, pois para rico fazem. Sabe que tem que fazer 

para o pobre e para o rico, mas tem dias da semana que os caminhões da prefeitura passaram a 

semana inteira puxando terra depois do horário para o Nezito, que estão tapando todos os terrenos 

dele, para todo mundo ver. Diz que não tem que esconder nome aqui, e para esses pode, mas para 

um pobre que precisa não pode. Diz ser essa sua preocupação, pois o direito é de todos e o dia do 

voto, o do rico e o do pobre é um só, ninguém vota duas vezes. Sobre as estradas dos assentamentos 
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acredita que choveu bastante, todo mundo sabe, mas sempre choveu bastante, só que não dá para 

andar, é uma vergonha. Cita que desceram hoje com uma patrola até uma alturinha, estourou um 

pneu e voltaram. Diz que não tem o que fazer e acha que é o presente de Natal que eles estão 

ganhando é esse, e o Anselmo e o Meneghini sabem muito bem que eles fizeram muitos votos nos 

assentamentos e acham que o povo é trouxa e que assentado é só para votar. Diz que não é por aí a 

coisa que funciona. Diz que terça-feira passada simplesmente o vice-prefeito pegou o caminhão e 

virou, puxando e fazendo favor para um ou dois, oito horas da noite. Quando falou nesse caminhão, 

há um ano atrás quando o Aldonei virou, que custava cinquenta mil se fosse arrumar, e disseram que 

arrumaram com seiscentos ‘pila’, diz que é mentira. Diz que o prefeito foi no programa de rádio e 

disse que arrumou com seiscentos ‘pila’, o que afirma ser mentira. Cita que o caminhão ficou torto e 

se vascular ele vira de novo. Fala que o Anselmo virou, pois não sabia que estava torto o chassis. 

Destaca que aquele caminhão não presta mais e se não endireitar em uma empresa autorizada ele 

não funciona mais. Fala que para a única coisa que ele presta é para deslocar o rolo, que puxa para lá 

e para cá e anda mais rápido, caso contrário não. Diz não saber por que oito horas da noite puxando 

pedra para particular, e, simplesmente, disseram que não aconteceu nada. Diz que foi para o ‘mango’ 

o caminhãozinho e podem colocar para leilão, mas ninguém irá querer comprar. Diz que a vereadora 

Regina foi para Brasília, e que iria falar aqui na câmara que tem que ir mesmo, mas uma coisa que diz 

é que a Ana tinha que ter ido e falado que ela era secretária da Assistência Social e não vereadora 

Ana. Diz que então ela se elegeu pelo PMDB ou PDT nos dias em foi para Brasília, não sabe quem a 

elegeu. Diz que o prefeito, para não dizer que eram dois secretários que tinham ido, apresentava ela 

como vereadora Ana. Não sabe como, mas é tipo de gente com ‘cara de pau’ que não tem posição de 

dizer que é secretária e não vereadora. Diz que ela foi lá e botaram nos faces e ela estava mentindo 

lá para o povo de lá.  Diz que ela não foi como vereador, e sim como secretária da Assistência Social. 

Disse que iria falar aqui e fala, pois não tem muito medo de estar falando. Sobre a 377 diz ser uma 

vergonha, e foi com o Rodolfo e o vereador Alacir, falaram com o Pedro e ele disse que não tem 

dinheiro, não vão arrumar tão já. Dá graças a Deus que a prefeitura arrumou esse pedaço aqui, pois 

se o asfalto estivesse bom não tinham arrumado também. Torce que Santiago venha até a Esquina 

Palmeiros, que é deles aquela parte, não até a Florida, mas que avançasse até aqui que ficava bom 

para o pessoal ir para Santiago e poupava os carros de todo mundo, que tem que sair todo dia, 

principalmente os carros da Saúde, que não tem como andar nesse asfalto. Sobre a água do 14 de 

Julho, diz que estourou um cano na sexta-feira, e o secretário mora em Santiago, foram arrumar 

segunda-feira, ficando o pessoal três dias sem água. Diz que no tempo que vivemos, sempre deixa o 

pessoal de plantão, só que foram arrumar aqui na cidade primeiro e foram meio-dia na segunda-feira 

arrumar a água. Destaca que todos lidam com leite e ninguém tem mais poço para quebrar galho. 

Pede que tomem cuidado em outros dias. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz que escutando os 

colegas fica fácil fazer uma fala e comenta sobre a palavra dificuldade e diz que teria de colocar um 

superlativo para situação financeira do estado. Comenta que estiveram lá na semana passada com o 
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Jaques o Alacir e o doutor Paulo, visitando secretarias e diz que a situação é péssima do estado, e diz 

que acompanha um pouco pelos jornais, imprensa falada e escrita e tende ficar pior, essa é a 

realidade. Ressalta ter uma campanha na sua escola e tem uma menina lá chamada Eliane Primon, e 

está fazendo para menininha de São Luiz, que é Para Poder Abraçar e logo irá sair um almoço lá no 

Carovi e andam com rifas de várias coisas, e está sendo um meio de juntar recursos para essa 

menina, pois ela precisa de um milhão e meio de dólares, isso são seis milhões e eles já têm um 

milhão e meio de reais. O mesmo diz quando estiver tudo pronto gostaria que os colegas e os que 

estão em casa acompanhando, ela têm uma pele tão sensível e um toque vira uma ferida e não se 

pode nem abraçar a criança. Comenta sobre a pauta do programa do Serginho: Ideias na Mesa, é o 

que realmente é preciso energia elétrica, telefone e 377. Ressalta que vai estar presente. E diz que 

ouvindo elogios para as estradas pede que os mesmo vão até a estrada dos Ávila, no Carovi, uns 

quatro ou cinco quilômetros e ressalta que vai dizer que literalmente não dá para andar, e diz que 

tinham muitos defensores naquela estrada e agora não falam mais, agora não é mais estrada é uma 

trilha e lá podia acontecer os choques das avestruzes, mas diz que elas não vão conseguir velocidade 

para desenvolver, pois não tem como andar. Diz que o Jader lhe falou e o Valdecir também, e o 

mesmo pede para o secretário ou o Prefeito que vão lá olhar, pois não tem estrada. E o mesmo diz 

com relação a Santiago um grupo de vereadores vai marcar uma audiência com o prefeito Ruivo e ele 

arruma a parte de lá e fica bom, é uma espécie de pressão lá dentro. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI 

(PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que o problema maior 

está sendo nas estradas e pede que a Secretaria de Obras arrume, e diz que o colega Jairo falou que 

está indo uma patrola lá para o Inhacapetum, onde a mesma diz que no Inhacapetum não passou nos 

Bilos ainda não e no Carlinhos Malheiros cinco horas da tarde também não, mas diz que tomara que 

chegue lá esta semana porque os produtores estão arrumando suas estradas, produzem, pagam seus 

impostos, tem maquinários bons, graças a Deus, os produtores estão colaborando e que outras 

estradas sejam arrumadas, pois o tempo está bom e tem bastante patrolas. Fala para colega Regina 

que gostaria de saber e a comunidade está na expectativa para saber o que sua comitiva conseguiu, 

a colega, o prefeito, o secretário de Planejamento e a secretária da Assistência Social, que como o 

colega falou que foi como vereadora o que conseguiram para esse ano, porque o Prefeito disse para  

a mesma que não vai haver Natal por não ter dinheiro. Pede que a colega use seu tempo para dizer e 

as pessoas querem saber. A mesma diz nesta Casa tem um deputado que representa os mesmos e 

todo o Município que é o Deputado Luiz Carlos, que falou que para este ano não tem mais emendas, 

mas diz que o ano que vem Capão do Cipó será contemplado. Deixa seus sentimentos ao seu 

Hermes pelo falecimento de seu irmão e demais familiares e diz como o colega Jairo falou que seja 

encaminhada uma moção e a mesma se junta aos demais colegas. Secretaria de Planejamento foi 

falada em lâmpada, à mesma gostaria que o secretário, mas ele não mora aí, mas alguém da 

secretaria dele passe na avenida e ruas para observar onde há problema, pois às vezes é solicitado e 

não é feito as trocas das lâmpadas e o pessoal reclama, pagam a iluminação pública e não tem. A 

mesma diz que sábado ouvindo um programa pela manhã em Santo Ângelo, onde foi um diretor da 
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SerMissões, e diz ser bem fácil se quiseram passar da AES Sul e diz que é uma cooperativa, é bem 

mais caro para pagar, mas ressalta que teriam melhor atendimento e que deu para entender tem 

comunidade entrando na cooperativa deles. Fala que sábado no programa do Serginho, de repente, 

falarão sobre isso, pois talvez seja uma solução para o problema aqui. A mesma diz a que vem por 

Tupã é uns quarenta reais mais caro e vem perto de sua casa, mas que em duas horas o atendimento 

está sendo feito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador fica com três minutos, pois cedeu dois minutos de 

seu tempo à vereadora Regina Weidmann. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Diz que por muitas vezes se torna repetitivo aqui na Tribuna em dizer que têm que 

ter cuidado, muitas vezes, da forma como se expressam aqui, pois para quem não sabe, as coisas 

podem soar de maneira diferente. Da mesma forma diz que sempre tem dois lados para cada 

situação, pois alguém imagina uma situação de uma maneira e estabelece uma verdade, e por outro 

lado todo mundo tem o direito de poder se defender. Diz isso não no sentido de se defender e nem 

querer defender. Ouvindo quando o colega Jaques falou, e por isso importante esclarecer, que ele 

disse que tem pessoas que estão esperando uma carga de pedras, que faz tempo que não é levada. 

Diz ser um direito que ele tem de solicitar isso, mas por outro lado falou que fora de hora estava o 

vice-prefeito carregando terra ou pedra. A seu ver, diz ao colega Jaques que as suas ideias estão 

uma indo de encontro com a outra, pois por um lado solicita e quando o serviço é feito, o colega acha 

que não deve ser feito. Diz serem coisas que ‘batem de frente’ e acaba ficando uma confusão para 

quem está ouvindo lá fora. Só para reiterar, no caso o vice-prefeito Anselmo é motorista concursado, 

e se pegar um caminhão ou um carro, é concursado e está com todo o direito e mais ainda, estava 

fazendo serviço fora de hora e tentando ajudar. Diz que precisam ter cuidado quando se colocam as 

coisas para não virar, muitas vezes, uma confusão de ideias e acaba virando politicagem e isso não 

querem. A respeito das estradas diz que tivemos períodos de chuvas, mas agora o tempo está dando 

condições e a prefeitura está conseguindo, no dia a dia, ir arrumando e colocando a estrada em 

condições de tráfego. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com nove minutos, pois os vereadores Jairo 

Charão e Miguelangelo Serafini lhe cederam dois minutos de seu tempo, cada. Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz a colega Margutti não ter gostado do 

tom de sua voz, quando falou de suas diárias. Diz a mesma que não fique preocupada, pois conhece 

bem, faz sete anos que é vereadora, e nesse tempo essa é a segunda vez quer tirou diária para 

viajar, sendo a primeira vez que foi a Brasília e segunda que foi a Porto Alegre pela administração, 

pela câmara. Diz não ter ouvido a colega perguntar aos quatro colegas que foram em Porto Alegre o 

que trouxeram para nós, mas de sua parte diz que irá explicar tudo bem direitinho, pois foi como 

vereadora e presidente da Câmara. Diz que, inclusive esteve na sala do Westphalen, na qual os 

colegas tiveram antes e apoia a iniciativa dos colegas, mas o tom irônico não gostou. Diz que às oito e 

trinta da manhã do dia vinte e três foram ao Palácio do Piratini e conversaram com o Paulinho, que é 

o chefe de gabinete da Casa Civil, e ele os encaminhou para Brasília e deu vários telefones e pré-

agendou uma reunião com o Flávio Fontenele, que é o assessor do chefe de gabinete do Ministério da 
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Agricultura. Cita que às nove horas e doze minutos foram à empresa Urbana que é a empresa 

responsável por fazer o plano municipal de saneamento básico aqui para Capão do Cipó, pois todos 

os municípios que não têm estão sendo cobrados, e dos que fazem parte do consórcio, parece que o 

único que tem é Santiago, mas não tem bem certeza. Diz que acertaram com eles valores, tempo de 

entrega, eles irão fazer tudo junto. Diz que junto com eles foram à empresa Corsan, onde o município 

foi conversar para ver como é o sistema deles, se eles assumem o tratamento aqui do Capão do Cipó, 

valores e tudo, mas a administração irá avaliar bem para não prejudicar o munícipe, pois daí o valor 

aumenta e tudo isso será avaliado com a administração juntamente com vereadores. Cita que às dez 

horas e quinze minutos foram na Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, 

onde foram informados que a Consulta Popular do ano passado não vai ser paga, que o governo 

Sartori, diz ao colega Jaques que é o que condena bastante, irá pagar e honrar só os compromissos 

dele, que é dois mil e quinze e dois mil e dezesseis. Cita que a Consulta Popular desse ano, que será 

paga ano que vem, vai ser paga ano que vem, mas as atrasadas eles sentem muito, mas irão 

pagando como puder, parceladamente. Diz que às onze horas foram em uma reunião no Ipê, que é o 

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, com o senhor Ivan, que é o chefe de 

gabinete geral, que comunicou que são mais de trezentos e trinta conveniados ao Ipê, e Capão do 

Cipó no final de dois mil e treze e início de dois mil e quatorze enviou ofício solicitando adesão a esse 

plano, mas eles estão com problemas de normas internas, sendo que já fizeram um projeto e 

mandaram para a Assembleia para apreciação e posteriormente votação, para que sejam ampliadas 

essas normas. Diz que Capão do Cipó está em uma fila de espera de cem municípios para aderir a 

esse plano de saúde para o funcionalismo do município, que é uma coisa que todos os vereadores já 

pediram isso. Diz que às duas horas e dezoito minutos foram na Secretaria de Saúde saber dos 

cinquenta mil de equipamentos que ainda não veio e descobriram um recurso por ressarcimento de 

quilômetro rodado a serviço da Saúde. Diz que todos sabem que as ambulâncias e os carros a serviço 

da Saúde não param, e irão se informar bem como faz para isso. Diz que às quinze horas e quinze 

minutos foram na secretaria do Pedro Westphalen, secretário de Transportes, a mesma coisa que os 

colegas foram fazer, que é saber da nossa 377, aonde encontraram o Marco Peixoto entregando 

convite, pois ele vai ser o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Diz que o secretário Pedro os 

informou que pela parte da manhã ele tinha tido uma reunião com o governador a respeito da 377, da 

168, que é de Santiago a Bossoroca e 176, que é de Manoel Viana a São Borja, passando por 

Maçambará, e ele ficou de ligar aqui para a administração para dar uma decisão final a respeito disso. 

Cita que parece que ele irá vir aqui na reunião. Diz que às quinze horas e quarenta e seis minutos 

foram na Secretaria de Educação, e diz que essa ideia de o município abrir mão do transporte para o 

Ensino Médio, diz que pessoalmente falou ao seu Alcides que não concorda com isso, mas se for um 

mal necessário Capão do Cipó é o único município da região que ainda está fazendo esse tipo de 

transporte. Acha que é fundamental que façam e que se enxugue, talvez, em outras pontas e manter 

esse transporte, apesar que isso dá um déficit, um prejuízo para a administração, de quarenta seis mil 

reais por mês. Voltando para a Assembleia dos deputados deixaram convite para a feira, onde 

conseguiram da última vez que estiveram lá quinze mil reais com o Banrisul, mais vinte mil reais com 
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a Assembleia dos deputados aqui do Rio Grande do Sul, para divulgação da feira, e os do Banrisul 

para aplicar onde quiser. Sobre Brasília diz que o primeiro lugar que tiveram foi o gabinete do Osmar 

Terra, agradecendo a academia e convidando para inauguração. Diz que passaram no Pompeo de 

Matos, foram no FNDE, acompanhados do Jaimir, que é o assessor do deputado Busato, que os que 

foram lá sabem que tem que ter uma influência lá dentro, e colocaram que a empresa que ganhou 

todas as licitações para fazer as creches não está cumprindo o prazo e até acha que nem apareceu 

mais aqui no município. Diz que o prefeito Alcides colocou que o município entrou na justiça contra 

essa firma, até a Dinara, que os atendeu lá, os aconselhou a fazer isso, mas já nos antecipamos e 

fizemos isso. Diz que fizeram licitação de uma obra pronta e não só o contra piso, que eles chamam 

de radier, e o que ela os falou lá é que agora a União está fazendo um novo projeto para poder usar 

aquele radier ali e é para o município aguardar. Diz que solicitaram um adiantamento de parcelas, 

mas não dá, pois a União, a ‘madrinha Dilma’ não tem dinheiro, só sobre medição, agora. Avisa ao 

colega Jaques que acha que colocaram errado no face, pois a Ana se identificava como secretária de 

Assistência de Social, e que tinha ficado de suplente de vereadora e assumiu quanto o colega era 

secretário de Obras, mas que estava como secretária da Assistência Social. Diz que visitaram o 

Marcon, e o colega Jaques sabe que ele queria alguém do PT lá dentro, e com certeza o colega sabe 

que o prefeito não iria levá-lo e levou a Ana. Diz que conseguiram duzentos e cinquenta mil reais para 

fechamento e colocação de piso no momento que trouxer aquela cobertura do Carovi e for colocada 

no assentamento Nova Esperança. Cita que esse dinheiro é para isso. Explica que visitaram vários 

gabinetes, sendo eles o do Bohn Gass, o do Afonso Motta, que prometeu uma emenda para o ano 

que vem, a qual já tinha dito para o Jairo e para o Anselmo isso. Foram no Ministério da Agricultura 

com o diretor Bruno, diretor parlamentar do assessor Caio Rocha, que é o chefe de gabinete do 

Ministério da Agricultura. Só para terem uma ideia de como a União está sem dinheiro e por isso o 

estado também não anda, pois eles repassaram um vírgula seis bilhões para o Ministério e baixou 

para oitocentos e cinquenta milhões, agora veio para setecentos e cinquenta milhões e esse mês só 

veio vinte milhões para tudo. Cita que o assessor Cesar, que os atendeu, disse que só a despesa 

técnica do Incra é de vinte e sete milhões e ele recebeu somente vinte milhões, e alguém irá ficar sem 

receber lá em cima. Fala que foram lá ver sobre aquele recurso de oitocentos e cinquenta e sete mil 

para pavimentação e encascalhamento de estrada e, talvez, Capão do Cipó dos três municípios vai 

ser o único a receber metade desse orçamento, pois já foi licitado, Alegrete e São Gabriel não 

licitaram ainda, aqui foi levado os comprovantes que já tinha sido licitado e ele garantiu ao menos a 

metade, que dá quatrocentos mil e pouco. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

Reforça o pedido do Ibanez sobre a troca de lâmpada no bairro Santo Antonio, em frente à 

propriedade do seu Ido Bender, o qual lhe disse essa semana que estava queimada. Cita que o Dario 

Nascimento lhe ligou, do Passo do Valo, onde estiveram há quatorze dias olhando as estradas e ele 

lhe disse que está intransitável. Diz que ele lhe disse que se alguém duvidar ele vem amanhã e pega 

a pessoas e leva no Carovi e mostra. A vereadora Regina faz um aparte: Pergunta quais 

localidades. O vereador torna a palavra e diz que são as estradas passando Passo do Valo, Rincão 
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dos Becker saindo no Carovi. Fala que eles plantam lá e tem mais lavoureiros e está muito difícil dos 

Becker saindo no Carovi, pois esses dias saíram lá e tinha um buraco de água e camionete entrou 

dentro, lá nos pinos quem vai para a Batalha. Diz que no Pinheirinho esses dias esteve com o Jaques 

e é terrível e o Cinésio está fazendo de lâmina, e o João Malheiros disse que lá em cima está muito 

difícil. Acha que tem que pagar hora extra para os operadores de máquinas para tocar até mais tarde 

para aproveitar o tempo bom, pois começa chover de novo e para tudo. Sobre a viagem a Porto 

Alegre, diz que o Serginho pode fazer o programa dele como o Ibanez disse, só que o problema é a 

solução. Diz que o secretário falou que não tem material permanente dentro da secretaria. Diz isso 

para verem a dificuldade. Cita que o projeto tem que ser refeito e mandado para o Banco Mundial, são 

quinze milhões, e a empresa quer um aumento de sessenta por cento, que vai para vinte e quatro, 

mas não tem nem os quinze. Diz ser muito difícil e hoje já estamos em dezembro, até mandar o 

projeto, refazer e vim, ano que vem janeiro e fevereiro nada funciona. Diz que esperem lá para o ano 

que vem, do meio do ano em diante, se tivermos sorte. Tentaram também um encontro com o pessoal 

da Agergs sobre a AES Sul, o Bianchini tentou, mas diz que o ‘cara’ tinha ido para São Paulo. Não 

sabe se tinha ido ou não quis os receber. Fala que o Bianchini ficou de marcar uma audiência aqui 

para trazer eles aqui para resolver o problema de energia elétrica, pois do jeito que está não dá. 

Foram visitar o Ernani, pois ele pegou bastante votos aqui e para ele dar uma força para nós, mas ele 

disse não têm nada lá, e o Pedro Westphalen disse a mesma coisa. Diz que perguntou a eles o que 

fazem lá que ainda não foram embora, pois vão afundar junto com o governo, vão se terminar. Diz 

que os questionou se pensaram em seguir na política, se reelegem um dia, o que disse: que 

esperança! Cita que eles lhe disseram que alguém tem que fazer. Diz concordar, mas não se matar 

para fazer as coisas, pois se está mal, e a coisa está difícil e tão já não teremos soluções. Diz que o 

Pinheiro sabe que refazer um projeto e mandar pro engenheiro aprovar para depois voltar leva meses 

e não dias, e enquanto isso a estrada sem o pessoal poder transitar. Deixa votos de pesar aos 

familiares de Hélio Nascimento e a família do seu Jota Becker pela perda de seu irmão, semana 

passada. Diz que tentam fazer as coisas, trabalhar, mas sabem que os recursos é difícil e as 

estradas, hoje, ficou muito boa a que foi feita, mas que se falam as outras do mesmo jeito, pois senão 

temos o pessoal terminando as plantas e tendo que andar nessas estradas terríveis. Agradece e 

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

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Quarta-feira que passou esteve em Ijuí, 

até o seu amigo assessor do deputado Afonso Hann e o do Pedro Westphalen, tinham audiência na 

parte da manhã sobre o nosso tão falado acesso da 377 de Jóia, Santa Tecla e Santo Augusto. Diz 

que o que ele repassou aos colegas a mesma coisa que foi dito lá. Fica preocupado, pois está orçado 

o dinheiro, mas quando será que sairá do papel. Frisa que quem sofre somos nós que andamos todo 

dia, a Saúde do Capão do Cipó, como colocou a eles lá. Diz que o senhor Renato Donazi é assessor 

do deputado e veio aqui em dois mil e doze ou treze, era assessor do Jerônimo na época, é um 

conhecido daqui e se preocupa conosco. Diz que é parceiro para ajudar o município e fez essa força 

em ir representar, já que os colegas também estavam fazendo a parte deles, para quanto mais bater 

em cima disso ver se as coisas andam, mas vê que não está fácil. Fica triste, pois solução não tem 
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nenhuma e cada dia só em notícias ruins. Diz que está fazendo a parte, como vereador, ligando para 

os deputados. Foi um que ligou para o Ernani Polo e disse a ele que é do seu partido, mas para sua 

pessoa não interessa, e se quer se afundar que seja sozinho, pois estão aqui para defender a 

comunidade, são votados para defender o direito do ser humano, e não interessa. Avisou a ele, como 

o colega Alacir comentou com ele, ligou e disse que ajude o povo do Capão do Cipó, pois o povo 

apanha uma vez só e jamais esquece. Diz estar em defesa da comunidade, batalhando pelo melhor 

para o povo. Sobre o que o colega Rodolfo comentou sobre as estradas do Rincão dos Ávila, 

complementa dizendo que precisa de uma roçada, não só patrolar e tem trechos que precisa cargas 

de pedras. Pede ao Executivo, pois compraram uma roçadeira nova, e que embeleze a nossa cidade 

agora para o Natal, ao menos roçar as beiradas dos calçamentos, em frente às propriedades, pois o 

Natal está chegando e as pessoas de foram vem visitar o município e que façam essa roçada a hora 

que der para fazer. Pede moção ao Sergio, irmão do seu Jota Becker, que faleceu e ao Hélio Garcia 

do Nascimento, que infelizmente nos deixou. Uma morte que aconteceu durante essa semana, uma 

pessoa que era bem quista no município, sempre trabalhou com a família, sempre unida, e espera 

que o julgamento saia o mais breve possível, e saia o acusado dessa morte. Sobre o que o colega 

Alacir comentou que o Dário ligou para ele, diz que passou lá aquele dia juntamente com os colegas, 

e se aquele dia já estava ruim imagine agora. Diz que do Passo do Valo, Rincão dos Becker, 

passando Capão da Batalha. Diz que o bueiro que a senhora ligou para o colega Rodolfo, diz estar lá 

para ver o jeito e é simples, só levar a retro e abrir a sarjeta para fazer a água sair e destrancar o 

bueiro. Sobre as estradas do assentamento que o colega Jaques comentou, diz ter trechos que não 

tem mais condições de andar. Sai pelo município e vê as situações, a exemplo dessas partes que 

fizeram, ficaram cem por cento como o colega Ibanez comentou, mas que façam em todas as 

localidades assim, que daí o município fica em boas condições de estrada. Diz que o seu Miguel e o 

seu Adão, do Rincão dos Palharini, lhe ligaram e querem as cargas de pedra e o seu Adão para a 

fossa. Sobre a ponte que o colega várias vezes comentou na Casa, pede que o Executivo tome 

providência, senão vai acontecer o que o colega disse que iria acontecer. Torce que não, mas que o 

Executivo providencie aquele serviço naquela ponte. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Ouvindo alguns 

comentários a respeito da situação do Rio Grande do sul, o próprio faz a seguinte comparação 

simples, se pegar uma granja que ao longo do tempo vem fechando no vermelho ou vem sendo mal 

tocada, que o dinheiro vai terminando até que termina e que aí vai o granjeiro para fazer um novo 

plantio, só que não tem onde buscar e que aí o mesmo tem uma alternativa que é de vender um 

pedaço de terra. Ressalta que com o estado é a mesma coisa e não adianta tampar o sol com a 

peneira. Afirma que o estado do Rio Grande do Sul há tempo vem fechando no vermelho e que a 

torneira vem arrochando até que chegou o momento que não tem mais de onde tirar e que o estado 

não tem terra pra vender e que crédito também não tem como tirar, pois muitas vezes não adianta 

querer se colocar a culpa. Ressalta que não é por que é do seu partido, querer jogar a culpa no gringo 

Sartori, e que o mesmo chegou a dizer em uma entrevista que era para ajudar a salvar o Rio Grande, 

mas que a “torneira fechou” e que antes se tinha maneiras de tirar dinheiro de depósito judicial, mas 
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que aquilo foi indo. Afirma que o Rio Grande está gastando mais do que arrecadando. Fala que para a 

situação tentar se normalizar e que não é a curto prazo e todos sabem muito bem disso, tem que se 

arrecadar mais do que se gasta. Afirma que neste período é um período de sofrimento e que todos 

estão pagando isso, e que é claro que se tem que reivindicar e buscar uma melhora, mas que a 

situação real do nosso Rio Grande é essa e ela não vem de hoje. 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: Diz ao colega Miguel quando uma pessoa se candidata 

e ele se candidatou e aí falava aos quatro ventos que o partido dele era o Rio Grande, e só nessa 

choradeira não vai levar a lugar nenhum, ele tem que complementa ações, mas ficar no que está não 

dá mais e daqui uns dias não vamos ter para o básico e quem vai ‘pagar o pato’ é sempre o 

assalariado, sessenta e cinco por cento dos funcionários públicos que ganham até dois e quinhentos 

reais. Com relação ao vice-prefeito estar numa caçamba, diz não estar duvidando da competência do 

motorista, da carteira dele, nada disso, só diz achar que vice-prefeito é vice-prefeito e no momento ele 

estava como prefeito. Diz que aqui foi falado politicagem, mas vamos respeitar os colegas motoristas, 

os colegas que têm a caçamba, que são profissionais, e o vice- prefeito faz a ação de vice- prefeito e 

os motoristas fazem ação de motoristas. Diz ser sua opinião. Fala sobre a feira e diz ficar feliz com o 

que a colega Regina falou dos sessenta mil da LOA e agora mais trinta, pois é desse jeito que as 

coisas acontecem. Diz tornar a dizer para não apequenar a feira, a Expocipó, o transporte escolar diz 

que vai rememorar no tempo de comício da primeira eleição de Capão do Cipó, a primeira coisa é o 

transporte para os nossos alunos, e isso vai virar uma guerra e os mesmos vão cobrar isso. Diz que 

podem tirar dinheiro de outra ponta, mas mantenham o transporte escolar dos nossos alunos. 

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

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Dá os votos de 

pesar a família do seu Hélio Nascimento e também a família do seu Jota Becker pelo falecimento de 

seu irmão. Fala ao senhor presidente que trabalhar com orçamento e as receitas básicas do município 

de FPM, ICM e outras, pois não se recorda de todas, ressalta é muito difícil. Afirma que se contar 

somente com estas receitas não tem como tocar um município e que se sabe disso, pois o poder de 

investimento é zero e que não é uma particularidade só de Capão do Cipó e que é de cada município 

do estado ou do Brasil. Fala que a única maneira é se mexer e tentar buscar verba de fora. Afirma que 

isto conseguiram, pois se fizerem um balanço do início da administração, do que veio de verba extra-

orçamentária, não foi pouca coisa. Fala que estavam ouvindo o relato da colega vereadora Regina do 

que foi feito nessa viagem e vem aqui como líder do governo dizer que a comunidade se ligue na 

Cipoense FM no sábado, das dez e meia ao meio dia. Afirma que o prefeito vai dar um relato total da 

sua viagem prestando conta para a comunidade sobre o que aconteceu desta viagem que o mesmo 

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

WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Fala ao colega Miguel que com certeza vão relatar tudo, e 

ressalta que a colega Margutti é menos tempo vereadora e gastou mais dinheiro que a própria gastou 

e nunca viu a mesma falar o que trouxe aqui. Ressalta que não vai se deter nesses pormenores, pois 

a própria sabe do caráter e sabe quantas vezes viajou com o dinheiro da prefeitura dentro de Capão 
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do Cipó, afirma que foram duas vezes. Fala que lá em Brasília conseguiram, pois estava em tempo 

ainda por que se a feira fosse mais adiante não iriam conseguir com a agricultura encaminhar o 

projeto de até cem mil reais que este projeto dá para abranger o som, o banheiro químico, o lonão, 

segurança, aluguel e que tem mais dois itens que não anotou, mas que vão se inscrever e se Deus 

quiser vão conseguir. Fala que com o INCRA conseguiram de vinte a cinquenta mil reais se os 

assentamentos participarem da feira. Ressalta que a Ana estava junto e é assentada e que os 

assentamentos participam com a agricultura familiar e se encaixaram para ganhar este dinheiro e que 

então vão fazer um ofício para encaminhar para lá e que é garantido de vinte a cinquenta mil reais. 

Ressalta que o colega Rodolfo falou que não era para apequenar a feira e que é claro que não 

pretendem apequenar a feira e que ninguém deseja e nem querem uma coisa dessas. Convida o 

mesmo para trabalhar com a própria na feira para fazer ela maior ainda e que são todos os 

vereadores, ressalta que não querem isso nem aquilo, mas não “estendem uma mão” para a 

comissão para trabalharem juntos. Está convidando todos os vereadores e podem até escolher o 

cargo que querem na comissão por que a própria quer que os vereadores trabalhem e que nestas que 

teve até agora não tiveram parte e mais uma vez convida a todos publicamente para fazer parte. Fala 

que dia doze de dezembro será o jantar baile de posse da patronagem do CTG General Gumercindo 

Saraiva, e que está assumindo o Cido de patrão, o Jorge Bilo de vice-patrão, e que a primeira 

tesoureira é a Gislaine e o segundo o Arlan, e que a primeira secretária é a Pâmela e segunda 

secretária é a Silvane. Convida a todos para dia doze, e a animação é dos Garotos do Fandango. 

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

que quando Meneghini e o Anselmo não falavam sobre a receita só diziam que ia fazer, e que é só 

escutar as gravações para verem as ‘amarelinhas’ era aquela música que não andava nas estradas e 

hoje estão vendo as estradas. Sobre a Marilene que a Regina falou, diz para olhar quanto a bancada 

do PP trouxe de emendas e que a Marilene participa com os mesmos. Pede à colega que olhe quanto 

a sua trouxe para Capão do Cipó, daí pode falar se ela gastou mais em diária do que a mesma dá só 

uma olhadinha nas emendas, pois passa de um milhão e meio do Luiz Carlos Heinze. Fala que 

sábado ligaram e não tinha ambulância para socorrer uma pessoa lá em Inhacapetum e levaram de 

carro para Santiago, quando antes se ouvia falar que era só passar no posto que tinha plantão, tinha 

tudo, não vê mais falar em plantão parece que parou o plantão. Sobre o vice-prefeito ele está sim com 

o caminhão, ele estava descarregando uma carga de lixo e pranchou o caminhão, sendo que ele 

sabia que o caminhão estava estragado e estava numa área de APP descarregando lixo entulhos, e 

não era puxando pedra para ninguém. Diz que ele tem que assumir o que ele fez e o que ele está 

fazendo é falar mal das pessoas, principalmente dos vereadores. Diz que ele iria lhe denunciar, até 

está esperando e leva até os papeis que precisava do que falava aqui na Câmara. Agradece e 

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

Partido, SD: Agradece a posse do futuro presidente Marco Peixoto, e os vereadores nessa Casa 

receberam este convite. Diz ficar muito feliz o Marco é um ‘cara’ batalhador para o nosso município e 

sempre foi e sempre ‘brigou’ para os interesses do Capão do Cipó. Fala sobre as estradas e gostaria 

que ficassem iguais as da dona Olga, mas diz receber não pode negar e está aqui o nome seu Elmo 
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Genro, do Hélio, seu Valdecir, Doutor Felipe, um abraço para ele e diz que lhe ligou sobre as estradas 

do Carovi e o prefeito Meneghini mora lá, dá uma cruzadinha pelo Rincão dos Ávila. Diz ao presidente 

que não está se reiterando de falar, porque antes falava e agora não fala mais, diz os colegas é 

chuva, mas tem que arrumar, são quatro máquinas novas vamos tentar arrumar para este povo. Fala 

ao colega Jairo o senhor colocou aqui que não vai acreditar diz achar muito pior ficar sentado na 

cadeira e apreciar já pensar um pouco a produção de maio como vai ficar com a estrada da 377, vai 

ser horrível e os maquinários da Saúde vai terminar e não vai ter o que fazer e assistir de camarote  é 

muito pior do que se dar as mãos e trabalhar. Parabeniza a vereadora Regina de trazer e explanar 

tudo o que conseguiu e visitaram, e isso tem que deixar gravado aqui na Câmara e aquela cópia que 

tens aí, só assim vamos conseguir um município melhor.  Mandar votos de pesar para o Hélio, Jota 

Becker e avô do Christian Lencini. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Quer mandar pesar do pessoal que partiu, o avô 

do Christian e o irmão do seu Jota Becker. Falar da festa de Natal quer parabenizar o Emerson Primo 

lá do Carovi pela bela iniciativa que ele teve que vai sair uma grande festa de Natal e todo mundo está 

convidado. Sobre caminhão tombado diz o Anselmo que faria tudo de novo e vai fazer e vai continuar 

dirigindo, pois é motorista concursado e Deus está com ele e colocou a mão embaixo e o caminhão 

tombou e nem mexeu com o espelho e distombou e está rodando até agora da mesma forma, e se 

quiser ver onde tiver pode ir, ele não esconde nada de ninguém. Diz que pediram para ele tirar uns 

entulhos do Fernando Tamiosso e que seu Nezito falou que podia largar isso ali que precisa para 

aterramento, e ele fez e faria tudo de novo e não vai parar de trabalhar pelo povo. Estradas dos 

Assentamentos e Rincão dos Ávila e outras que estão em péssimas condições diz que já tem uma 

patrola no Assentamento, e se Deus quiser que não chova mais em questão de dez dias vamos ver se 

elogiam, porque só criticam. E Natal sai sim, diz à colega Marilene, podem ter certeza que o Natal vai 

sair. Diz não acreditar de tantas promessa dessa 377 e é óbvio que não acredita e pode sair o maior 

evento que tiver no nosso município, mas vamos ver o que vai acontecer a partir dessa reunião 

domingo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Fala uma coisa que o vereador Miguel falou que estava contrariando 

a ideia, só que o Adão pediu uma carga de pedra, e faz muito tempo que o mesmo é pobre e acha 

que o rico também tem direito, pois eles produzem muito no nosso município, para arrumar as 

estradas. Ressalta que aqui o vice-prefeito virou o caminhão porque estava fazendo favor para o 

Nezito e só ele, e que é para olhar a parte financeira de um contra o outro. Afirma que se precisam de 

alguma coisa vão fazer e que toda semana fazem serviço sempre para a mesma pessoa, e que é 

sempre para o mesmo e que provem o contrário e que todo mundo vê isso ou é só um que não vê e 

por isso que mesmo não entende. Fala que a estrada do Pinheirinho foi patrolada quando o próprio foi 

secretário, pois o próprio cruzou esses dias e que pode ser que tenham patrolado essa semana. 

Ressalta que tinha outro prefeito, lá que é o seu Cinésio, que passou a lâmina para o mesmo poder 

cruzar com o maquinário para colher o trigo e aveia. Ressalta que quem cruzou lá vê que não é de 

hoje o mato que tem na beirada da estrada, e que se levam uns quantos meses para fazer aquilo e 

que então tem coisas que é só sair e fazer, pois está sempre chovendo e que o nosso produtor está 
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“pagando o pato” com os maquinários nas estradas, sendo que é o que produz e dá o sustento para o 

nosso município. Fala que a vereadora Regina falou uma coisa séria sobre a feira que é para os 

vereadores participarem. O próprio acha engraçada uma coisa, e fala que um passarinho contou para 

o próprio que o Ibanez, que é vice-presidente da feira, estão tentando tirar o mesmo da vice-

presidência e que não sabe por que, pois o mesmo disse que ia fiscalizar e cobrar junto, mas que já 

estão dizendo que não querem o mesmo. Afirma que não é a senhora vereadora e que é para a 

mesma não se preocupar, mas que alguém que convidou o mesmo para ser vice-presidente da feira 

não quer mais que o mesmo seja, e que o próprio não entende isso, pois se é para todos os 

vereadores participarem e se for assim o próprio está fora. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 08/12/2015, 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, 1º de dezembro de 2015. 

 

 

 

 


