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ATA N° 04 / 2016 (Ordinária) 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de 2016, 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 2016. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Presidente declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente passa a palavra ao 1º Secretário para que proceda a 

leitura da ata 03/2016, da Sessão Ordinária do dia 23/02/2016, que foi aprovada por unanimidade. 

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

regimental de 05 minutos. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Começa fazendo alguns convites, primeiro dos 

esportes que amanhã na quadra sintética a partir das 19h00min tem jogos da categoria de base e 

logo após tem a decisão de primeiro e quarto lugar da decisão da society que está saindo entre a 

Agrofel e a Estrela Azul e depois a decisão de campeão e vice entre União e Real Madrid. Convida 

todos os desportistas e que estão sempre assíduos na nossa quadra sintética, na praça central. Faz 

convite da diretoria do DBV para a domingueira dia seis, próximo domingo, a partir das 10h00min com 

o almoço no Clube Aliança com valor de dez reais sócio e quinze não sócio. Ressalta que vai ser um 

ótimo cardápio e que durante a tarde uma grande reunião dançante com o Sabiá do Forró, de São 

Borja, que é um grande cantor e vai ter um prazer de ver este rapaz cantar para nós. Fala que quer 

passar um recadinho do vice-prefeito Anselmo, na qual a pedido de diversas pessoas do nosso 

município e decisão tomada juntamente com ele de não retrucar mais críticas nenhuma, pois o povo 

quer ver é trabalho e o que mais viram no vice-prefeito é trabalho. Ressalta que o povo sabe quem é 

ele e que enquanto o mesmo estava na rádio, sábado pela manhã, pensou em dar respostas a estas 

diversas ofensas daqui desta tribuna, mas que o mesmo resolveu fazer um minuto de silêncio, dos 

quais depois quase não pode atender todas as ligações de tanto que chegaram para o mesmo. Afirma 

que teve pessoas que choraram conversando com o mesmo de saber quem o mesmo é, e as 

injustiças que fazem a pessoa dele, e que então nada mais justo do que a palavra do povo e estão em 

um ano eleitoral e vão ver quem é quem depois. Fica indignado, pois acha que os colegas vereadores 

devem ter visto e se não viram e por que não querem no facebook uma frase que dizia assim: “cinco 

anos estudando leis para ver ignorantes aprovando leis”! Pergunta o que significa isto e repete “cinco 

anos estudando leis para ver ignorantes aprovarem leis”. Pede a esta pessoa, que é eleitora do 

município, que venha se candidatar no Capão do Cipó, por que se estão aqui é por que o povo 

colocou aqui, e que se tem segundo grau, o fulano tem ensino médio e ensino fundamental ou é 

professor formado, tem mais aperfeiçoamento, o povo achou que aquele rapaz que não é formado 

deveria estar aqui, que o professor formado deveria estar aqui e que a senhora também que não tem 
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muito estudo podia estar aqui por que defende e trabalha para o povo. Fica indignado de saber que 

são pessoas de alto nível da sociedade, que são pessoas formadas, com gabarito, mas que esta 

pessoa que falou o próprio nunca viu a mesma aqui assistindo a sessão e que isto indigna o próprio e 

fica triste por isto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

(PT): O vereador fica com 07 (sete) minutos, pois o vereador José Rodolfo de Brum lhe cedeu 

02 (dois) minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9.  Fala ao vereador Jairo que gostou do que o mesmo falou aqui e que quem falou na 

terça passada do vice foi no próprio, diz que se já está dando para chorar, já está dando para ser 

Jesus Cristo. Afirma que não tem nenhum vereador que é piá e que então não vão a um programa de 

rádio, que é comunitário, e que lá não tem que fazer política, pois se vai tratar de um assunto trate 

daquele assunto e não misture assunto que é discutido aqui lá na rádio, e que é só isso. Ressalta que 

não tem nada contra ninguém, e se tiver que falar algo o próprio fala para qualquer um. Fala que 

querem que troque os rolamentos da bicicleta da academia que tem em frente à Igreja Quadrangular, 

e que roçar já roçaram, pois tinha até amoroso, mas que a bicicleta não funciona por falta de trocarem 

os rolamentos e que é simples, pois os rolamentos são todos baratinhos. Ressalta que é o rolamento 

seis duzentos e dois e que uma hora arruma, e que nenhuma presta e que estourou todos os 

rolamentos. Fala que o seu Eli, que muitos conhecem por Tói, pediu para falar avisando o pessoa que 

um pastor que estava aí semana passada, o Joel, está voltando para Capão do Cipó, no máximo 

quinze dias e que o mesmo e sua esposa para agilizar os documentos de um terreno para agilizar a 

igreja. Ressalta que pediu para avisar, pois tinha um pessoal que dizia que ele não ia vir mais, mas 

que o mesmo ligou e diz que vem e que no máximo quinze dias está aí, o seu Eli pediu para o próprio 

falar para a população. Hoje não vai falar muito do município e sim do governo do Estado que, queira 

ou não queira, é o nosso governador. Afirma que não votou e que todo mundo sabe. Fala que vai 

subir mais dez centavos no combustível e que vai ser só no Rio Grande do Sul, e que é para pensar o 

quanto que vai custar para os municípios, isto que todo dia precisa ir gente da saúde e as estradas 

ruins. O próprio fica se perguntando, pois hoje não interessa quem seja ou quem não seja, e que falar 

que o Tarso fez zoeira e um monte de coisa, afirma que foram aprovadas as contas do mesmo de 

baixo a cima. Ressalta que o Tarso deu sete carros novos para a Saúde de Capão do Cipó, e que não 

foi só para Capão do Cipó e sim para os quatrocentos e noventa e sete municípios, o mesmo investiu 

dinheiro do estado nos municípios. Ressalta que deu um ônibus de transporte escolar, construiu 

ginásio no Carovi, deu o posto de saúde que estão construindo no Carovi, fez a academia popular 

aqui na praça, fez a quadra de grama sintética da Consulta Popular, do dinheiro do governo do estado 

e que todo mundo votou. Diz que o Rodolfo está aqui e que foram setenta e cinco por cento de 

aumento do salário dos professores e que segurança nunca faltou e que os policiais batiam palma e 

que era todo mundo faceiro, e que não tinha aumentado o ICMS, não tinha aumentado gasolina, não 

tinha aumentado luz, não tinha aumentado bebida e não tinha aumentado nada. Ressalta que 

simplesmente aumentaram tudo isso e não tem segurança, professores não recebem e o estado todo 

mundo sabia que estava quebrado, a quarenta e quatro anos tinha essa dívida impagável, e que aí 

tinha dinheiro e agora simplesmente não arrumam nosso asfalto que é um buraco só, e o próprio não 



042 

 

acredita ainda, pois o estado do Rio Grande do Sul o tamanho que é, rico que é, e que todos são 

trabalhadores, ninguém é vagabundo e está numa crise dessas que não há solução. Diz que sempre 

fala que tem que fazer acontecer para depois dizer que tu é bom, mas agora criticar o que os outros 

fazem e que o Tribunal de Contas aprovou as contas de uma maneira ou outra o cara foi bom. Diz que 

tomara que daqui um ano mude a situação do estado por que o jeito que estão fazendo este tapa-

buraco, e como é que os do DAER vão tapar buraco se não recebem nenhum salário e tapar de pá. 

Fala que o vereador Rodolfo está dando dois minutos. Ressalta que é para imaginar em tapar buraco 

de pá, e que se entrar uma carreta em cima não sobra nada e que se fizerem um tapa-buraco não vão 

arrumar o asfalto por que quem foi e falou com o secretário aquele dia em Porto Alegre diz que de 

dinheiro tinha quinze milhões do Banco Mundial e até junho que se não fizerem até ali simplesmente 

limpa e não existe mais. Ressalta que não é só no Capão do Cipó buraco, afirma que foi para Lajeado 

e Estrela esta semana, e que tem um trecho bom em Santa Cruz e Cruzeiro tem três pedágios e que 

ali o pedágio está mantendo e que então tem coisas. Acha que deve ter muito dinheiro no estado e 

que em alguns lugares não tem transporte escolar para as crianças em alguns municípios. Se 

pergunta como é que o outro tinha carro para dar, dinheiro para pagar segurança e tinha dinheiro para 

pagar os professores e tinha dinheiro no SUS, pois o SUS é estado. Se quiserem falar do governo 

federal podem falar e se tem “tranqueragem”, tem mesmo, mas o asfalto do DNIT, que é do governo 

federal, estão duplicando em tudo que é cidade e estão trabalhando. Afirma que as obras do governo 

federal não pararam, e que só parou no Rio Grande do Sul. Fala que o dia que foi para Mato Grosso 

falaram que só podia que aqui estavam tudo os “dinheirudos” por que estão pagando conta para o 

estado. Fala que simplesmente o governador tinha que entrar e pensão vitalícia cortar e nunca mais, e 

que se cortar muita despesa que tem, vai sobrar muito dinheiro, por que Capão do Cipó só na Saúde 

gastavam quatro reais, que era o litro de gasolina o ano passado, e que agora está a quatro e trinta e 

cinco, diz que é trinta e cinco centavos. Diz que na Saúde vai no mínimo quatro ou cinco vezes para 

Santiago e de Capão do Cipó a Santa Maria também. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo 

regimental ao vereador Jaques Garcia, e não fez uso de seus 03 (três) minutos restantes. 

VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Pede para Secretaria de Obras uma solicitação de umas pedras ali na 

estrada que vai para o senhor Neves têm três bueiros, quer dizer três mata-burros, e ele solicita 

pedras próximo aos mata-burros. Para a Secretaria de Educação, gente sabe que recém começaram 

as aulas, e que de repente ainda não se organizaram bem, e que o transporte que faz o Progresso 

pela parte da manhã, ontem deixou duas meninas, por excesso de estudantes, e hoje deixou mais 

uma menina do Julio Biasi e um jovem que vai para o Carovi. Diz que os pais estão reclamando, com 

razão claro, porque as crianças ficaram na estrada. Fala que a diretoria da capela do Progresso, da 

Capela São Luiz, vai fazer uma festa da capela, dia vinte deste mês, e já está adiantando convidando 

todos vocês ouvintes, e o pessoal que está aqui também, da capela, dia vinte então de março e 

convida a todos os colegas também. Sobre o laboratório da Doutora Eleonora, diz que ela não está 

vindo mais para coletar material aqui, e diz ter procurado a secretária e ela lhe explicou, porque várias 
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pessoas lhe questionaram, que tinha que ir para Santiago para tirar o sangue  e levar urina, e que 

tudo vira em despesa para a pessoa, e se não tem carro tem que passar o dia, e se tem carro devido 

o asfalto ruim também sai caro. Então que ela lhe colocou, e a doutora Eleonora fazia tempo estava 

ali, acha que não era um contrato, que vai sair uma licitação, e que o colega pode lhe complementar 

depois, melhor, e que logo com certeza ela voltará, mas haverá licitação para mais um laboratório. E 

hoje acabou de entrar a pouco aqui, nesta Casa, e diz que gostaria de falar, um projeto, o qual diz 

ainda não ter lido, e diz não saber se os colegas leram, que é para a iluminação do parque, e a colega 

Regina, presidente da feira, que sempre lhe desejou sucesso, chegou alterada querendo que dessem 

parecer verbal, hoje ainda. Diz que falou várias vezes e fizeram que a população não pode sofrer e 

padecer por nada, e que todos os Projetos que entram urgência, dão os pareceres e votam, só que 

este projeto a mais de dois anos foi a última feira, deve ter tempo de ter vindo semana passada, 

porque a colega disse que o povo vai saber, dos Vereadores das Comissões. Gostaria que o povo 

que vai ouvir daqui a pouco, saiba que todos os Projetos que entram nesta Casa, de urgência, votam, 

e que a semana passada votaram quatro projetos, Projetos da Saúde, e o povo que saiba, que todos 

os projetos que vem de urgência, o povo não vai padecer, e este aqui provavelmente não é que não 

vai passar, mas que mais de dois anos podiam ter feito isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que quase todas as ações do Executivo elas tem que ter 

um aval do Poder Legislativo, é aonde faz com que os vereadores exerçam um dos papéis de 

vereador, é dar o aval do que vem do Executivo. Ressalta que tem a tranquilidade que a 

administração faz tudo dentro do que é correto, pois se precisou da aprovação legislativa tem que vim 

para o legislativo. Quer, com este pequeno relato, falar a respeito deste projeto de lei que tem por 

numero 007-2016, que está solicitando uma aprovação legislativa para melhoria da rede elétrica ali do 

parque. Afirma que as coisas no poder público dependem de licitação, de pesquisa de preço e que 

não é que nem uma empresa privada que a pessoa mete a mão no bolso e compra, e que o certo é 

fazer isto e fazem o certo. Ressalta que estes sessenta e oito mil que estão solicitando é para 

melhorar nosso parque e o próprio não entende como uma justificativa plausível dizer que a última 

feira saiu a dois anos e o próprio acha que não é justificativa, e também não quer levar que a não 

aprovação desse projeto de lei, não quer acreditar que seja com cunho político, que tenha rivalidade 

política a não aprovação deste projeto, pois dizer que não teve tempo de ler é bem simples, pois o 

projeto tem duas páginas e todo mundo sabe, pois são sessenta e oito mil reais que vão ser aplicados 

na rede elétrica para a melhoria, todos sabem que esta feira já se aproxima e que a feira é um evento 

regional e é um evento que a comunidade de Capão do Cipó espera e que então o mesmo não 

entende o porquê não se votar este projeto hoje, e que não tem justificativa não votar, e que se ouve 

erro no atraso, o próprio entende também que não foi erro, pois chega um momento que viu agora 

que se tem que se fazer a suplementação orçamentária e o projeto está vindo. Não entende por que 

este projeto tem que ser esperado simplesmente por algum capricho e o próprio acha que não, está 

pedindo a compreensão dos colegas. Ressalta que não está se alterando aqui na tribuna, está 

colocando tecnicamente a justificativa é para dar agilidade para depois quando chegar à feira não ser 
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dito falto isso e isso estava errado. Ressalta que querem preparar um evento que fique a contento de 

toda região e principalmente do nosso povo, e que então neste sentido pede a compreensão dos 

colegas para que se faça a votação deste projeto hoje. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Convida para domingo agora, dia seis de março, que tem um 

grande almoço no clube aliança do DBV, e diz que fica o convite para todos vocês. Parabeniza o 

Diego pela patronagem, da reunião com o novo professor de dança, um excelente professor, e fica 

aberta aqui em nome da patronagem, e avisa que ficam abertas as inscrições para levar sexta-feira e 

que os ensaios começam seis e quinze ou seis e meia. E falando desse Projeto, diz que não tira razão 

da colega Marilene de ter dois anos para fazer e que não vai “tapar o sol com a peneira”, e se quiser 

chamar de incompetência pode ser incompetência sim da administração, e muito anos não ter feito 

isso, só que sabe que são duas páginas para ler, e diz que em quinze minutos leu essas duas 

páginas, e diz que agora seria a vez da colega Marilene e de você Jaques e de você Diego, que são 

os das comissões, acertarem e não ajudarem a prejudicar ainda mais a feira este ano. Diz que este 

projeto não é para quinta Expocipó, é para o Parque Amândio Alcântara e vai ficar para sempre lá, e 

diz que não foi feito, e que sempre falou aqui da feira. Diz que falou, mas que não faz quinze dias que 

o Meneghini “bateu o martelo” que sim, que esta feira vai sair. Fala que sempre falou e “jogou bem 

aberto”, e que sua parte estava falando, e que se preocupava era com a estrutura ali da feira, e diz 

que tinha certeza que os colegas iam votar hoje e dar o parecer verbal, e se não, diz ao povo do 

Capão do Cipó, que não vão dar o parecer porque não querem, não é por falta de tempo, não é por 

falta de ler. Fala que, infelizmente, entrou politicagem no meio e estraga tudo, e o Jaques vai vim aqui 

falar, o Diego vai vim aqui falar, e diz ter sentido falta do presidente, pois quando falaram com o 

prefeito, o presidente deu sua palavra que iria incentivar os seus colegas em votarem a favor, e sabe 

que o senhor tem voz e vez aqui dentro, se o senhor aconselhasse e puxasse e pedisse tem certeza 

que nenhum colega ia se negar a apoiar isso aí, só que vai ser terça-feira que vem, diz ao povo que 

está lhe ouvindo, dia oito de março que vão dar o parecer e dia quinze de março vai entrar em 

votação aqui, e aí se foi o mês de março. Diz que foi uma coisa que foi errada e não está “tapando o 

sol com a o peneira”, que sua administração fez errada e que agora a feira vai precisar pagar por isso 

sendo que os colegas Margutti, Jaques e Diego poderiam ajudar a consertar isso daí, mas não vão 

querer para misturar a política não querem, senão o povo aí fora ia ficar muito feliz e iam agradecer 

vocês, pois isso não é para Regina, que isso não é para o seu Alcides, é para todo povo do Capão do 

Cipó, é para nosso Município. Diz ser uma pena e sente muito que os colegas estão levando a coisa 

para este lado, mas infelizmente as decisões são de vocês, que brigar com os colegas não vai, não 

pode, e que ainda vai continuar lutando do jeito que pode. Vai continuar se esmerando, trabalhando e 

convidando o pessoal para trabalhar junto, até onde puder, e que para desistir só se lhe vencerem 

mesmo, e que ainda tem esperança que os colegas no final dessa sessão coloquem a mão na 

consciência e votem sim, que isso não vai prejudicar nada vocês, é puramente político, e fazer valer o 

que vocês falam, que não vão errar junto com a administração. Diz para mostrarem que os 

vereadores vão votar aqui e fazer valer o que vocês falam aí fora e que tudo que for para o bem do 
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município vocês votam, e vocês sabem que se não votar hoje, vocês sabem que vai atrasar, e diz 

continuar contando os colegas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os 

trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Pede para trocar umas lâmpadas na localidade 

do Carovi de frente a Igreja Quadrangular, pois diz que tem umas quantas lâmpadas queimadas de 

frente a casa do Preto também, e no bairro Santo Antonio de frente com a casa do seu Valdomiro 

também tem umas lâmpadas queimadas e que então o pessoal ligou e pediu para que tomasse esta 

providência de dar uma olhada. Ressalta que o pessoal do Carovi está ligando, que nem começou 

direito o transporte escolar e já estão quebrando, pois perderam o transporte e o rapaz foi levar sua 

irmã no colégio e capotou o carro, mas é claro que isto não justifica, mas se tivesse o ônibus isto não 

teria acontecido, e que então deverão tomar uma providência e não passar a mão por cima de quem 

tem estes “cacos” para colocar na estrada, por que afinal nossos filhos que estão dentro destes 

ônibus e que então têm que dar segurança, e se já fez a primeira linha e a segunda já quebrou e 

ontem de tarde já não fez, e hoje já não fez e que então já está na hora da Secretaria de Educação 

tomar uma providência e descartar estes que não estão fazendo transporte. Fala que tiveram uma 

reunião na quarta passada aqui com os mutuários da Minha Casa Minha Vida, e que o pessoal ficou 

esperando o dia inteiro o pessoal da CHRENOR, mas que não apareceu ninguém e que aí ficaram de 

vim ontem e não vieram, e hoje o prefeito ligou para o próprio dizendo que estavam chegando. 

Ressalta que tiveram reunido pela parte da manhã e pela parte da tarde com um rapaz engenheiro, 

um rapaz de Tupanciretã, que ele está querendo pegar estas casas para fazer e dar continuidade, por 

que uma coisa que não entende foi que veio um engenheiro da PROVÍNCIA e olhou e liberou as 

casas, e que acha que o mesmo cruzou pela avenida de longe e liberou, segundo o rapaz os 

banheiros estão mais alto do que o piso da casa e que então a água vai correr para a casa e não para 

o banheiro, e que então o mesmo vai ter que refazer todo este trabalho. Afirma que foi pago cinquenta 

por cento e mais de cinquenta por cento está por fazer, e que foi pago setecentos e oito mil e que 

agora tem só quatrocentos e cinquenta para terminar as casas. Ressalta que tem uma pendência de 

trinta mil que se a CHRENOR e a PROVÍNCIA assumirem, afirma que este rapaz lá de Tupanciretã 

está disposto a pegar estas casas, que é o Cleber Oliveira Construções. Diz que é uma esperança 

para quem tem estas casas de poder morar nas suas casas, e que colocava para o mesmo de como 

era que funcionava a vistoria destas casas, pois tem casa que está caindo e casa que caiu, e o 

mesmo disse que é o engenheiro da PROVÍNCIA que faz a vistoria e a medição para liberar o 

dinheiro. Ressalta que tinham até que chamar para que este “cara” viesse até Capão do Cipó, pois 

este “cara” só pode ter medido de avião para ter liberado estes setecentos e oito mil e as casas estão 

tudo caindo. Ressalta que o rapaz disse que vai ter que refazer as casas e colocar novamente massa, 

da CHRENOR, e desta empresa por que não é a prefeitura que fiscaliza, pois é o banco que financia 

para poder fazer o pagamento. Ressalta que alguma coisa tem que ser feito e o prefeito tem que 

negociar. Acha que se hoje de tarde o prefeito conseguiu falar com o pessoal da CHRENOR e da 

PROVÍNCIA e acertar, talvez as primeiras vinte, se ele começar em trinta dias, o mesmo promete 

entregar as primeiras vintes que estão começadas, só que as outras demora mais tempo. Ressalta 
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que a prefeitura vai ter que ajudar fazer a parte dela também para conseguir, pois todo mundo está 

engajado para que saia estas casas, por que senão pega mal não para a prefeitura, mas sim para 

estas empresas que vem no Capão do Cipó se achando dono de tudo. Fala à vereadora Regina que 

por ele bota em votação, mas que não pode passar por cima das comissões, e que então não adianta 

dizer que deu a palavra, só que sem as comissões dar o parecer o próprio não pode votar, até por que 

o mesmo se lembra que nos outros anos tinha parecer de projeto, e vai dizer o projeto era da 

professora Rejane lá do colégio, afirma que tinha parecer e tudo, só que faltou um para votar contra e 

não foi colocado em votação. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume 

os trabalhos da Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Começa reforçando o pedido do colega Alacir, do Carovi, que a 

comunidade os pediu, que seja trocada aquela lâmpadas lá em frente ao Preto e em frente à igreja 

que desce para a professora Sandra, e ali no nosso amigo Valdir também, o pessoal os pediu que o 

Executivo mande trocar o rolamento  da academia ali, que está estragado, então a nossa comunidade 

os pediu que fizesse o pedido. Também não pode deixar de comentar sobre a reunião que tivemos 

quarta-feira, pela manhã, sobre as quarenta casas, que se reuniu o pessoal aqui nessa Casa, e diz 

que foi no Passo do Tibúrcio buscar as pessoas, e a Chrenor fez nosso povo de bobo, aonde 

juntamente com o prefeito, na nossa frente, conversando com os donos dessas propriedades, dessas 

casas, esperaram a Chrenor e ficou para parte da manhã, passou a manhã, ficou para tarde e não 

apareceu ninguém. Acha que estão fazendo nosso povo de trouxa, nosso povo não é trouxa, porque 

eles merecem ter estas casas como todo mundo merece, e vieram aqui se reunir para eles 

conversarem, para darem explicação para nossos moradores quando iam receber suas casas e 

quando iriam terminar suas casas e não deram a mínima atenção. Então aos moradores dessas 

casas, isto é uma falta de respeito da empresa, e tinham que ter mais consideração com as pessoas 

do município. Sobre a reforma da ponte do Camaquã, dito pelo colega Rodolfo, os nossos 

caminhoneiros estão pedindo que o Executivo mandasse novamente fazer aquela reforma, que 

amanhã depois começa a colheita da nossa safra de soja e as carretas passam todo dia para 

Santiago, que vem da Agrobio e precisa ter o trajeto daquela ponte para conseguir passar com estas 

cargas de soja.  Comentando sobre o Projeto da colega Regina, diz que não mistura política, e que 

revirando o passado, quando era do seu tempo, a colega nunca disse que ia ajudar a Expocipó. 

Questiona como as coisas mudaram nessa Casa, e nunca foi contra a comunidade, e que aprove e 

deixe de aprovar, e o projeto chegou hoje aqui, o prefeito foi vereador quantos anos de mandato, será 

que ele não sabe o regimento da Câmara de Vereadores, e agora em “cima da cerca”, como diz o 

ditado, só lembra-se de São Pedro quando chove. Questiona porque não mandou antes o projeto se 

sabia que isto iria acontecer. Acha que as pessoas se unindo e chegando às pessoas com respeito as 

coisa dão certo, não chegar “atropelando” porque aqui ninguém é bando de louco, ter respeito com as 

pessoas. Outra coisa que diz a colega Regina e não vai mandar recado, é que não vai participar da 

Expocipó, e que vai lá todos os dias e não vai participar, e a mesma coisa aconteceu no passado era 

só crítica, e a colega, mesmo vereadora, só criticava e nunca sequer disse que ia ajudar na Expocipó 

para os nossos moradores do município, então uma mão lava a outra. Diz que nunca se esquece do 
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passado, que “apanharam” muito no passado, até o prefeito era presidente da Expo no passado, e 

que hoje ele está em exercício, então e só vocês lembrar do passado como aconteceu aqui. Fala que 

terça que vem se programa o projeto e não tem discussão, só que nem leram este projeto e querem 

“botar goela abaixo”, que as coisas mais necessitadas do município sempre aprovaram e nunca foram 

contra. Ressalta que um projeto não vai parar a Expo, e tiveram dois anos pela frente, sabendo que 

iam fazer a Expo, tiveram capacidade de mandar o projeto, ou está faltando muita inteligência ou 

gestão, e, como diz o colega Ibanez, o prefeito tem que sentar naquela cadeira e pensar alto e não 

baixo, e não deixar as coisas para cima da hora, e daí vem a correria e não adianta mais, e a “água já 

está pelo pescoço”, só falta afundar. Diz torcerem pela Expocipó, que dê uma Expo muito grande para 

o nosso município, só que tinha que ter pensado antes, falta dois, três meses e bateu o desespero e 

com desespero não chegamos a lugar nenhum. Diz para sentar, botar os pés no chão e botar a 

cabeça no calvário, senão o “barco afunda” e afunda rápido. Não são contra os moradores do 

município, nem contra o município, mas se a gente for puxar o passado, como eram criticados e que 

muitos projetos nunca iriam votar antes dos quarenta e cinco dias, então estão sendo parceiros da 

administração e sempre aprovaram e jamais seriam contra. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. 

Faz um agradecimento ao secretário de Agricultura pela roçada que fez no cemitério da família ali 

perto do parque da feira, pois estava terrível e de chorar, então agradece ao seu Nelci Preto pela 

roçada em frente e ao lado do cemitério e deixa o agradecimento da família que mandou agradecer. 

Fala que vendo os colegas falar e comentários de gente, ressalta que até não tem palavras para certa 

gente, mas uma coisa que quer dizer aqui nesta Casa e que bom que este país e este estado 

tivessem uma Câmara de Vereadores igual a esta aqui. Afirma que todos que passaram por aqui 

devolveram dinheiro para o Executivo Municipal ou fizeram trabalho social a bem da comunidade do 

Capão do Cipó. Fala que é inadmissível um funcionário público usar uma rádio, usar um blog para 

falar tanta besteira e tanta ladainha e conversa fiado. Ressalta que não dá para admitir que falem dos 

colegas vereadores de Capão do Cipó. Afirma que é daqui que sai o aumento para este funcionário 

que critica os vereadores, e que a menos de dois meses vai vir reajuste para os funcionários, e que é 

a câmara que aprova, e que o prefeito deveria ter uma conversa com os seus funcionários, pois o 

próprio nunca viu na sua vida a falta de respeito onde que ficou. Acha uma desmoralização total e que 

sempre disse nesta Casa que se o Executivo e o Legislativo não trabalharem junto não irão chegar a 

lugar nenhum. Afirma que é para botarem na cabeça isto e que não importa o governo que vai 

governar Capão do Cipó, diz que se não haver uma parceria e não deixar muita coisa de lado é uma 

grande injustiça um município rico como Capão do Cipó estar passando pelo que faz certas pessoas 

no Capão do Cipó. Afirma que sempre disse que se os “caras” fossem bons eles estavam lá na casa 

deles, e que grandes coisas não devem ser por que se fosse não estariam em Capão do Cipó e que 

isto podem ter certeza, por que se tu não é bom na tua terra imagina na terra dos outros. Fala que é 

inadmissível que alguém tenha coragem de vim na câmara e deixar resíduo de sujeira, e que isto 

deveria levar para frente de sua casa que é o maior lixo que deve ser é na frente da casa do “cara”, 

pois é uma falta de consideração com o Poder Legislativo de Capão do Cipó. Ressalta que tem pena 
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desta gente, por que os vereadores são passageiros e o município vai continuar e o Capão do Cipó 

vai continuar, e que é o seu pensamento. Fala que viu alguns colegas falando e que ontem ia daqui e 

ficou tão feliz que estava uma parte arrumada e logo adiante caiu num buraco e quase arrebentou de 

novo, e teve que trocar a camionete nova com doze mil quilômetros, pois caiu em um buraco e 

entortou a balança, e que ontem quase perdeu outra. Fala que quando o Pedro Westphalen estava 

aqui, estavam tampando os buracos, mas que o Pedro foi embora e agora terminou a massa e que 

não estão mais tampando buraco na 377. Ressalta que é desastroso e não sabe se volta, e que é a 

esperança do mesmo, mas não sabe se volta.  Vendo os colegas falar de ônibus estragado no Carovi, 

afirma que chegou mais um que a administração ganhou e que então que mande para lá para atender 

descentemente aquela comunidade que precisa. É a sua posição e tem certeza que é de todos os 

colegas que estão aqui nesta Casa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Reforça para a comunidade a 

respeito dos exames, e que a prefeitura só vai licitar por que foi apontamento do Tribunal de Contas e 

que então como prezam pelas coisas corretas, pois a orientação do Tribunal é que se faça licitação 

para o laboratório que está atendendo aqui no município. Afirma que até que saia a licitação as 

pessoas não irão ficar desamparadas, só que tem um porém que tem que se deslocar até Santiago no 

laboratório biomédico através do consórcio municipal de saúde e poderão fazer seus exames. 

Ressalta então que até que se encaminhe está licitação tem que se deslocar até Santiago para fazer 

exame. Reitera que é uma orientação do Tribunal de Contas e não tem como fugir disso. Fala que 

ouvindo a manifestação do colega Alacir interessante que o mesmo colocou sobre as casas, e que o 

mesmo acompanhava as reuniões e que muitas vezes nesta tribuna foi atribuído a culpa para a 

prefeitura. Diz que falavam que as casas não estavam saindo por que a prefeitura não estava fazendo 

e que a prefeitura estava errando “nisso” e que então muitas vezes de forma com falta de 

conhecimento atribuíram erradamente a culpa à prefeitura e por isso que é importante participar dos 

debates reuniões, que aí as coisas acabam sendo esclarecidas. Quer deixar aqui este registro e que 

não foram poucas vezes que se dizia que as casas não estão saindo por que a prefeitura “isso, isso e 

aquilo”, sendo que está provado e comprovado que a prefeitura não tem responsabilidade sobre este 

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

Representante de Partido, PT: Fala que a vereadora Regina falou no projeto da feira, e que fica 

preocupado pelo seguinte e que também ninguém é contra feira nenhuma, e que este projeto é para 

liberar o recurso para fazer a parte elétrica da feira. Afirma que ninguém vai pagar empresa amanhã e 

que primeiro terão que fazer o serviço para depois pagar, e que no projeto está como se quisessem 

que já liberasse o dinheiro ou vão pagar para a empresa faze o serviço. Ressalta que aí está o 

problema e que não tem nada contra a feira e que podem fazer, que é só dar licitação “bonitinha” que 

amanhã dá tempo dos vereadores votarem. Afirma que ninguém deu parecer, pois estava lendo o 

projeto agora, e que é para fazer a rede de luz e que falaram que dá sessenta mil para fazer toda a 

feira, e que vão oito mil só na parte elétrica, mas que é para o parque. Ressalta que não se faz feira 

sem funcionário público e não se faz feira com sessenta mil, e que a última feira o próprio era 

secretário e o Ibanez sabe, foram gastados duzentos e trinta e cinco mil só da Secretaria de Obras e 
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fora o que os stands pagaram. Ressalta que não foi só das Obras e sim do secretariado inteiro, e que 

tem dinheiro do recurso livre que então retire do recurso livre, pois o município tem uns dois milhões 

que pode mexer sem pedir autorização da câmara e que então é para tirar e fazer que não tem 

problema nenhum. Como presidente da comissão, não vai dar parecer hoje e que semana que vem 

todos votam e já podem tocar a feira, fazer o edital da licitação, e também ninguém vai pagar a feira 

amanhã, e que isto não existe em lugar nenhum do mundo e que ninguém aqui é bobo. Agradece e 

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

inicialmente agradecer ao secretário Adair pelo trabalho que fez na nossa escola, transportando 

adubo, arrumando lá a parte do pátio. Como o colega Alacir comentou tem um transporte escolar lá da 

nossa escola, não deu tempo de arrumar o transporte escolar em dois meses e meio, antão não 

começou o transporte, fez meia viagem e “pifou” ficou na estrada, caixa, chapa de pressão, é 

inadmissível que uma empresa participa de um processo licitatório e na hora de prestar o serviço, 

ganhando o dinheiro do município, mande um “caco”, um pedaço de transporte para transportar aluno. 

Amanhã juntamente com a diretora estarão reunidos com a secretária para acertar vários detalhes. 

Convida a comunidade para o dia treze de março, para a festa de reinauguração da escola, está muito 

bonita lá e ficam todos convidados para ir até escola, festa popular a partir de sábado pode ir lá ou 

ligar para encomendar o churrasco. Agradece o mutirão, o segundo mutirão nessas férias, agora já no 

início que o Miro coordenou os presentes Denílson, Moises, seu Manuel, seu Pedro e mais uns que 

esqueceu o nome, mas saibam que a todos agradece pelo empenho lá na nossa escola. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Partido, PMDB: Fala que no funcionamento do serviço público quando se vai contratar um serviço, 

que excede o limite mínimo do valor da licitação que é oito mil reais, no momento que fazer o edital da 

licitação tem que colocar de onde vai sair este dinheiro e que este dinheiro tem que estar liberado, 

pois este dinheiro tem que ter dotação orçamentária, e que então não tem como fazer do jeito que o 

colega Jaques colocou de licitar depois, tem que estar especificado antes para as coisas serem feitas 

certas. Neste sentido faz um pedido de amigo aos vereadores mostrar a comunidade que não tem rixa 

política e nem picuinhas e pede para votarem este projeto. Ressalta que é um pedido que está 

fazendo mais uma vez para que se vote este projeto hoje e deem um exemplo de que estão deixando 

de lado muitas vezes interesses pessoais e estão pensando o que realmente interessa para o 

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

WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Esclarece sobre o projeto, diz ao Diego que foi a própria 

mesma que pediu para que mandasse hoje este projeto para a câmara, pois tinha certeza que iriam 

ler, pois são só duas folhas e que iriam dar o parecer verbal e que iriam aprovar. Ressalta que é para 

parar de dizer que a própria criticava as feiras anteriores, pois a mesma nunca criticou. Afirma que 

sempre criticou que quem deveria fazer a prestação de contas era a Secretaria da Fazenda. Diz ao 

Diego que faz um desafio ao mesmo que é para pegar as gravações e escutar e que aí vão ver, pois a 

própria sempre cobrou, e que o Diego está esquecendo que o Jaques que era o “chefe da matilha” era 

o que mais criticava as feiras, tanto é que o mesmo fez uma reunião na casa dele, na segunda feira 

para tentar embargar a feira de uns canos que foi lá na terra do seu Osvaldo Froner. Ressalta que 
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estava em Santo Ângelo e chegou de gaiato naquela reunião achando que era outra coisa. Afirma que 

o mesmo era “o cabeça”, o mentor de tudo e que agora o Diego vem dizer que só a própria fala as 

coisas. Afirma que é para o mesmo pegar a fita e escutar que a própria disse que pela Adriana e pelo 

seu Alcides a própria “botava a mão no fogo” por eles e pela parte financeira. Diz que é para o Diego 

parar de falar que a própria criticava a feira, e que criticava a parte financeira dos vereadores, pois 

está ali quem deveria fazer a prestação de contas era a Secretaria da Fazenda, pois tinham aparecido 

com duas linhas e é isto. Diz que sempre quis ajudar nas feiras só que nunca quiseram a própria. 

Afirma que nunca quiseram a própria, inclusive nesta última, pois a própria saiu aí e teve gente que 

não gostou, só que ficarem jogando para lá e pra cá. Ressalta que ainda tem esperança que aprovem 

e vai dizer que sempre se colhe o que se planta, mas que se não quiserem tudo bem, que o povo aí 

fora já ouviu. Afirma que ouviu as versões dos mesmos e já ouviram a versão da própria, e que vai ser 

o povo que vai cobrar se a própria estiver certa ou errada, e vão cobrar dos vereadores também. 

Espera que a parceria da feira possa continuar e que não é para o mesmo saltar fora. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Pede a presidente da feira para conversar com 

os vereadores para terça que vem dar o parecer verbal já que hoje não vai dar, para que saia o 

projeto terça que vem porque primeiro tem que licitar, então não é urgência de pagar, como já vimos o 

que foi pago antes do colégio, que foi pago antes, casinha foi pago e está tudo pela metade. Diz que a 

primeira coisa a fazer é ter o capricho de limpar aquele parque da feira, em primeiro lugar, até fica 

vergonhoso para os mesmos falar de fazer feira e aquilo lá está uma imundícia, porque pode olhar 

alguém pode duvidar do que esta falando, mas vão lá olhar é uma imundícia, os fios de luz foram 

colocados na última feira e estão no chão e vão ter que trocar muitos, assim como as lâmpadas 

quebraram tudo e está lá para quem quiser ver. Diz não estar criticando, só faltou secretário 

competente tirar aquilo lá juntar e não perder, pois vai gastar muito coisa lá que não precisava. Pede a 

presidente da feira que negocie com as comissões para terça que vem dar o parecer verbal e colocar 

o projeto, dá tempo, está tudo tranquilo, e quando estiver outro projeto de urgência que venham um 

pouquinho antes para os mesmos, porque o projeto vai ser lido hoje, agora daqui a pouco, se vota 

terça que vem é uma coisa simples bem democrático. Diz que vai fazer um contraponto com o Miguel 

está de aniversário hoje, aniversariante do dia. Parabeniza o colega Miguel, muitos anos de vida para 

o colega que está de aniversário hoje. Diz que a feira vai sair, tem tempo, vão votar este projeto 

semana quem vem e tudo vai dar certo. Diz que o “cara” que colocou em blog ele que concorra aqui 

no Capão do Cipó e mostra a cara e não venha fazer coisa na frente da Câmara e vem mostrar a 

cara, ele deve ter vergonha do lixo que é a casa dele, por isso que ele trouxe o que estava sobrando e 

ele veio trazer aqui. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

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

Quer agradecer o presidente Alacir, em nome presidente do SD, Renato Bender, do Capão do Cipó 

mandou lhe agradecer a cedência da Câmara, a Carlizi também pela abertura aqui do tempo que foi 

ocupado esse plenário. Diz para comunidade que o partido SD diz ter ficado muito feliz que eles 

vieram aqui e não vieram para influenciar ninguém a quem fazer coligação, deixou livre o partido aqui 
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e quem conhece cada um para que fizesse a coligação que fosse necessária no município, que não 

vão influenciar A o B, lado nenhum que isso vai ficar a cargo da executiva do SD que fazem a 

coligação necessária para que o partido não ficasse apenas discado tenha pelo menos vez e voz do 

seu município. Outra coisa diz à vereadora Regina ter ouvido seu pedido aqui para que fosse 

aprovado este projeto e uma coisa lhe resta e quer fazer um pedido para os mesmos que participem 

todos os nove na feira, esta não é primeira e última vez que vão fazer uma feira que vocês merecem, 

o povo que elegeu cada um, é participar por mais que tudo que vice não manda muito. Diz ser um 

coitado e fala que serve para ser só companheiro dos mesmos, e que pensem com carinho porque a 

feira é de vocês, hoje é um lado que esta lá, mas no futuro pode ser outro lado que vai tocar a feira 

então. Diz que a feira é para todos, para a comunidade, para o povo, eleitores e vereadores. Diz que 

gostaria muito que os nove estivessem participando da feira fosse “cabeça” tanto quanto os outro. 

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

Partido, PDT: Fala da falta de luz nas comunidades lá do Carovi, pediu seu Daltro Borges Dutra que 

ele vai à igreja quase todos os dias e precisa de uma lâmpada, diz ter falado com o “Burro”, e se não 

fosse hoje até amanhã teria lâmpada, então seu Daltro fica tranquilo. Fala que seu Darci foi o “cara” 

que forneceu as madeiras para todas estas casinhas e não recebeu até hoje, quase oito mil reais, um 

“cara” pobre que mora aqui no Jari, ele estava ligando para o seu Alcides só que não podemos 

interferir, a única coisa que a gente fica sentido o que ele falou para os mesmos, que vendeu horrores 

de madeira para todos os assentados aqui e nunca o calotearam e inventou de vender para as 

casinhas e não recebeu um “pila” coitado dele. Tem o telefone dele qualquer coisa liguem. Diz entrar 

num assunto polêmico, mas como diz o Anselmo temos que dar a resposta em silêncio, mas como vai 

deixar sair uma vez, duas vezes e não vai rebater. Diz que uma vez o colega presidente da Câmara 

falou aqui e depois falou de novo, diz não ter entendido muito bem a primeira vez, até na segunda 

pegou bem, foi na sessão passada, àquela audiência sua diz que o colega não estava presente lá 

com o Osvaldo Froner, estava o Doutor Valdir, o Osvaldo, o doutor Télvio que era o seu advogado, o 

Juiz aconselhador, e se o senhor vem aqui na tribuna, às vezes, dizer que o fulano mente, beltrano 

mente, desculpa lhe dizer, mas o colega também mente e disse que havia ido lá beijar as mãos do 

prefeito, pedir desculpa. Isso diz não ter feito porque não precisava, o Doutor Valdir perguntou o que 

podemos fazer para acertar isso e serem todos amigos e conhecidos, o qual lhe disse que desde que 

ele nunca mais lhe ameace terminava ali. Diz ele que não iria nunca mais lhe ameaçar, então não 

pode dizer isso, por que era sua pessoa que estava lá até o final. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: CONVITE, do Corede Vale do Jaguari, para reunião, dia 03 de março de 2016, às 15h, na 

URI Campus Santiago. OFÍCIO, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santiago, Unistalda e 

Capão do Cipó, informando composição da nova diretoria 2016/2019. OF. GAB 029/2016, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Leis do nº 818/2016 a 822/2016. OFÍCIO 54/2016, do Ministério 

Público, solicitando, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia integral e atualizada da Lei nº 611/2012. OF. 

GAB 034/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 007/2016. PROJETO DE LEI N° 

007/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 
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suplementar no orçamento do exercício de 2016”. REQUERIMENTO, do Líder de Governo, solicitando 

urgência especial ao Projeto de Lei 007/2016. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima sessão, que será dia 08/03/2016, 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 o 1º Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 1º de março de 2016. 

 

 

 

 


