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ATA N° 06 / 2016 (Ordinária) 

Aos 15 (quinze) dias 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 05/2016, da Sessão Ordinária do dia 08/03/2016, 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 JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala de um cidadão que nos deixou 

precocemente, que foi o seu Valdemir Pinto, o qual sempre respeitou, homem integro, correto, mas 

assim como vai chegar a hora de todos nós, a hora dele chegou. Esteve no velório, acompanhando 

um pouco, aonde viu a importância que esse cidadão tinha e Capão do Cipó deve muito, pois muito 

ele divulgou o nosso município por esse Rio Grande a fora, e pessoas assim fazem bem para o 

município. Segundo assunto é agradecer a presença do presidente na festa da escola, a qual não 

pode estar, de última hora recebeu uma visita importante em sua casa, seu filho que fazia dois anos 

que não vinha até Santiago e chegou em cima da hora, em uma escala indo para o Uruguai e Chile, e 

ficou com ele. Explicou ao presidente Miro, e em nome dele agradece a presença de quem foi lá. 

Agradece aos pais que foram lá no dia que a direção, a professora Eliane, fez a reunião de pais para 

apresentar o funcionamento da escola esse ano. Esteve na casa do seu Ariovaldo, no assentamento 

Santa Rita em um jantar que o pessoal fez, aonde trocaram ideias, conversaram sobre política e foi 

convidado a fazer parte do partido PSB. Sente-se honrado, gostou de todo ao ambiente que estava lá. 

Não tem nada a esconder, e diz já saber dos comentários que se estendem pelo Capão do Cipó. 

Comunga com muitas das ideias que conversaram aquela noite lá, não concorda com muitas coisas 

que o nosso município, hoje, está. Não concorda com o número de secretarias, acha um absurdo e 

não é necessário. Poderia ficar falando meia hora do que acha que o nosso município precisa, mas é 

opinião particular e não vai aqui colocar, no momento. Em nome do “Bugre”, que se faz presente, 

agradece o convite. Acabou de assinar, também, um projeto de iniciativa popular para baixar o salário 

dos vereadores e se esse projeto passar, ficar o valor que pensa que tem que ser e defendia lá na 

constituição do município, está em ata quando criaram o município, que era um salário mínimo, aí terá 

que concorrer, do contrário não concorre a reeleição. Frisa que se esse projeto for aprovado e ficar 

um salário mínimo irá concorrer. Essa é uma posição sua, sempre defendeu isso e diz achar que 

devemos começar pensar Capão do Cipó, hoje de manhã conversando com o secretário das 

Finanças, quase cinquenta e dois por cento do que é arrecadado está indo em folha de pagamento. 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 
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Diz que uma época era trinta por cento, mas, hoje, houve um ‘descasamento’ e ele lhe explicou que a 

arrecadação baixou, as despesas subiram, a economia decrescendo, o desemprego aumentando, a 

arrecadação de ICMS e IPI diminuindo e a folha aumentando. Diz que ano que vem será cinquenta e 

oito e no outro será sessenta e depois como será, questiona. Diz ver assim e ninguém irá lhe dizer o 

que deve ou não fazer, e tem Deus para dizer e segue suas opiniões e se apostar errado, não 

pretende estar certo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Pede uma 

solicitação à Secretaria de Planejamento, mandar tampar os canos da rede d’água antes de chegar ali 

na entrada do seu Juca Picoli, próximo ao senhor Odilon, ali já trocaram três vezes os canos, mas não 

tapam, então maquinário pesado passa e racha os canos, que seja providenciado então. Fala sobre a 

falta de água constante no interior, onde o Progresso e a Sepé são premiados sempre, parece que na 

comunidade do Dilcione, o Rincão do Vargas, também e diz ter falado com o senhor Luiz, hoje, e ele 

lhe explicou, pelo que o eletricista da prefeitura falou, é devido a constantes quedas de luz, então que 

queima uma peça pequena que acaba quebrando, e que custa uns cento e cinquenta reais, só que 

passam trocando e alegaram que é isso, pelas quedas de luz, a comunidade sofre também todos os 

dias. Fala que hoje aqui na cidade não tinha água no centro da cidade, não deu queda de luz que deu 

para perceber. Comenta sobre o plantio das árvores que estão fazendo, os canteiros muito bonito, só 

que um tempo atrás, e diz ter  questionado porque que não plantaram na esquina do Bradesco, e nem 

do Banrisul, bem na esquina, alegaram que aquela arvorezinha cresce e atrapalha o trânsito, o que 

plantaram ali, cipreste, não sabe que tamanho vão deixar o cipreste, que saiba  cresce mais que 

aquela outra, mas foi bom, o bom planejamento que não foi bom, mas as árvores  vai fazer bem. Fala 

em nome da Diretoria da Capela do Progresso, a Capela São Luiz, reforçando o convite a seus 

colegas vereadores, comunidade do Progresso, comunidades vizinhas e o povo em geral, no 

domingo, às dez horas, missa e ao meio dia no almoço com churrasco e a tarde reunião dançante 

com conjunto lá da fronteira, música muito boa. E também se desculpa com o colega professor 

Rodolfo que também não pode participar da festa porque seu filho, de Cascavel, está retornando para 

o Norte e foi fazer uma visita para eles, que amanhã à noite estará indo, então se desculpa. E sobre o 

projeto de redução de salário cada um tem uma opinião, e o colega já deu a sua, até falou para o 

“Bugre”, porque não vem junto para prefeito, vice-prefeito e secretários, e diz que não vai concorrer, 

provavelmente não, noventa por cento, e que é contra redução de salário de vereadores que não 

importa quem estará aqui nos próximos anos, mas é contra que nossa Câmara é enxuta a despesa é 

pequena. Fala que só quem acompanha um trabalho de vereador, até convidou para concorrer o 

“Bugre”, com certeza será candidato, quem sabe um próximo vereador, e sentirá. Diz que podem dizer 

que um vereador não faz nada, muita gente pode pensar, mas os colegas sabem a responsabilidade 

que tem um projeto, hoje mesmo chegou uma “chuva” oito ou nove projetos, você tem que ter tempo 

de estudar, você é responsável por eles. Acha sim que vereador merece uma remuneração, ou é de 

todos ou de ninguém e porque prefeito é privilegiado a ganhar mais, Vice - Prefeito e secretários. Fala 

que se hoje está com mais de cinquenta por cento na folha de pagamento é de excesso de 

funcionários, não é a câmara que está dando esta despesa toda, diz ser sua opinião. Agradece e 
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devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Não tem como deixar de 

falar, até já mencionado pelo colega Rodolfo, que o antecedeu, sobre o falecimento do senhor 

Valdemir Pinto, pessoa esta que levou o nome do Capão do Cipó em vários lugares. Sabe da 

dificuldade que é de assumir uma entidade, um compromisso e o seu Valdemir Pinto estava sempre 

presente levantando a bandeira do tradicionalismo, tradicionalismo este que a gente não pode deixar 

cair, e levou o nome do nosso município, como disse antes, aos quatro cantos desse Rio Grande. 

Lamenta o falecimento precoce, em função de um acidente que aconteceu e terminou culminando 

com um infarto e levou, precocemente, esse amigo ilustre, esse amigo do município. Outro assunto é 

a respeito das redes de água, como todos estão vendo, a segunda parte do projeto de redes de água 

está andando, está acontecendo e, fala isso, pois através do feitio dessas redes de água está 

solucionando um problema crônico do nosso município. Diz todos saberem da necessidade que tinha 

de se levar água de qualidade às famílias, pois só quem sofreu e sofre de falta de água sabe da 

importância disso, de chegar no final do dia de trabalho, cansado, e abrir uma torneira e não ter água 

e ter que pegar balde e tonel e ir buscar água, muitas vezes, não potável. Diz que isto que está 

acontecendo irá deixar, praticamente, sanada as questões de água aqui. Com o aumento de 

encanamentos e redes de água vem, também, os problemas, como foi mencionado antes, da questão 

de faltar água. Sabe e acompanha o trabalho do pessoal do Demac do município. Sabe do empenho e 

do compromisso que eles têm, mas infelizmente eles sabem mexer com encanamentos e não com 

rede de energia. Como todos sabem estamos sofrendo, diariamente, quedas de energia, o que vem 

acontecendo o que a colega Marilene disse antes, acaba faltando força ou caindo a rede e acaba 

queimando o automático dos poços de água, que é o que faz ligar e desligar as bombas, quando ano 

queima uma bomba. Mesmo que se faça o esforço, e diz acompanhar e ser testemunha do empenho 

dos funcionários do Demac, infelizmente tem problemas que não cabem ao nosso controle e acaba 

acontecendo quedas constantes de energia e eventual falta de água, mas tem a certeza que o 

trabalho está sendo feito, com a conclusão desse projeto, mais de noventa por cento do município 

terá água potável em suas casas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9.  Diz que não pode deixar de falar do falecimento do seu Valdemir Pinto, 

especialmente para sua pessoa, que esteve dois anos em frente à patronagem do CTG Gumercindo 

Saraiva, ele foi muito importante para nosso CTG. Lembra quando estavam sentados aqui decidindo, 

estava ele e a Abigail e disse que não iria dormir até a chegada da Chama, isso há dois anos, que nós 

distribuímos a centelha da Chama para a 10ª (décima) Região Tradicionalista e ele assumiu esta 

parte, daí a Abigail disse: “Deita, dorme e descansa, pode ficar tranquila”! Só ficou tranquila mesmo 

porque ele assumiu esta parte, e sabia da sua grande competência e dedicação a nossa tradição. 

Também se fez presente, juntamente com alguns colegas aqui, prestando o seu carinho para a família 

e desejando que Deus dê forças para enfrentar esta fase difícil da vida deles. Agradece aqui em 

público, mais uma vez, tudo que ele e a sua família fizeram para o CTG Gumercindo Saraiva e por 

todo nosso município do Capão do Cipó, que ele e o neto carregaram juntamente com o Vargas o 
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nome do nosso município de Capão do Cipó até lá no “garrão” do País, como diz o gaúcho, buscando 

a Chama. Espera que os filhos, a família dê seguimento a este grande amor que ele tinha e não pare 

por aí. Quer dar os parabéns sabendo que tanto a festa na praça, a mateada da praça, em 

homenagem ao aniversário do Júlio Biasi, quanto a festa do Carovi, estavam excelentes, o pessoal 

participou, e que não pode se fazer presente porque já tinha este casamento como já tinha falado 

aqui, mas quer parabenizar a todas as pessoas que trabalharam diretamente ou indiretamente para 

que estes eventos acontecessem. E como a colega Margutti falou, diz também ter ido se informar ali 

com o pessoal da água, que o pessoal lhe ligou falando de falta de água sempre, parece que ontem 

eles estiveram trocando esta peça e hoje queimou de novo. O problema que o seu Luiz lhe explicou é 

que a luz não chega a cento e oitenta e não sabe qual é a potência lá, é muito baixa e deve ser 

quando ligam os pivôs de noite que daí diminui a força da energia elétrica e acaba queimando, daí 

não tem como tocar o motor da água lá. Diz não saber o que fazer mais com a AES Sul, manifesto a 

gente já fez, ofício a gente já fez, e reunião já marcaram, trouxeram o pessoal aqui, todo mundo 

participou, mas nossa luz está sempre assim. E sobre o abaixo-assinado também quer deixar sua 

opinião, pois faz muito tempo que assinou este abaixo-assinado, e que desde a primeira campanha é 

uma ideia sua também. Concorda com a dos colegas sim, só que sempre disse que vereador não é 

uma profissão, você vem aqui de noite, e durante o dia pode trabalhar em outro setor, como tem 

vereador que é funcionário da prefeitura, como tinha antes também, então não é profissão. É uma 

ideia sua, e não precisa que ninguém aceite aqui ou não, é uma ideia particular. Fala sobre a feira, 

que estão trabalhando bastante, o pessoal está procurando os stands, e diz que sua preocupação 

ainda é com a estrutura, e ontem esteve lá e o pessoal do lonão veio ali para fazer um orçamento, e 

de novo conversaram com o Alcides, que estava junto, e ele disse que hoje o pessoal ia começar a 

limpar a feira. Acha que está se encaminhando e muitas coisas nesta feira que passou e as outras 

foram feitas meio correndo, lembra bem outras também, e tudo deu certo, e espera que esta dê certo 

também. Diz que sua parte está fazendo, e a administração com certeza vai fazer a dela também e os 

munícipes aqui do Capão do Cipó vão ter uns dias de entretenimento e de lazer ali, e espera, se Deus 

quiser, que dê tudo certo. 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. Fala sobre a perda do seu Luiz Valdemir Pinto, 

pessoa que muito trabalhou em prol do CTG Gumercindo, das tradições gaúchas, sempre presente na 

Chama Crioula, uma pessoa que fará muita falta ao CTG, pois encampava, assumia e fazia sua parte. 

Presta sua homenagem a família dele, pelo trabalho que fez na comunidade cipoense e em todas as 

demais que passou, nos CTGs onde laçava, sempre presente. Recebeu reclamação do Carovi, pois 

tem uma Kombi lá que falta fechadura na porta, não tem espelho, não tem pára-choque, e a 

Secretaria de Educação desse uma avaliada nela, tem que ver o estado dele, pois se sabe que há 

pouco tempo atrás uma virou e uma pessoa morreu, no inicio da administração, sabe-se lá o 

problema. Pede que imagem se precisar sair e uma porta dessas não abrir, são alunos dentro e que 

tem uma comissão que avalia os transportes, a qual fez parte quando era da administração,e  a cada 

tempo tinha que trazer nas rampas e olhar. Diz que tem que avaliar essa Kombi para ver se, 
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realmente, está assim para que o proprietário corrija, já que ele participou de licitação com veiculo 

bom. Participou sábado a tarde da matedada na praça, a qual estava muito boa, o pessoal veio, pais, 

alunos, professores e a noite esteve no Carovi, no jantar para arrecadar recursos para ajudar na 

merenda. Fica impressionado, pois hoje circulava nos meios de comunicações que o governo do 

estado, só em cafezinho, gastou seiscentos mil reais, deu na rádio Sepé Tiarajú, hoje, e vem trinta 

centavos de merenda para as crianças. Fica muito preocupado com isso. Diz ser parceiro de tudo e 

veio aqui um abaixo-assinado e não assinou e nem irá assinar, pois deve não concorrer a vereador e 

por isso não irá assinar. Quer que venha projeto baixando do vice-prefeito que, em quatro anos, 

trabalha só quatro meses, que assume no lugar do prefeito ou quando o prefeito se deslocar fora do 

estado mais de quinze dias, senão ele não assume. Diz que ele ganha quarenta e oito salários e 

trabalha quatro meses, e a lei diz isso e alguém pode lhe provar o contrário, pois não existe lei e 

ganha metade do que o prefeito ganha. Pede então que venha baixando do prefeito, do vice-prefeito e 

de secretários, que assina o conjunto. Diz que vê uma corrupção no nosso país, mas não viu nenhum 

vereador envolvido. Pergunta qual vereador citado na Petrobrás e outras coisas, mas deputado são 

vários, são noventa e nove parlamentares envolvidos e não viu nenhum abaixo-assinado para baixar 

desses ‘caras’ que são corruptos. Diz que a Câmara de Vereadores de Capão do Cipó gasta três 

ponto oito e tem sete por cento, o restante é devolvido. Diz que o governo municipal vai agora para 

cinquenta e um ponto trinta e oito, mas não é a Câmara de Vereadores a culpada disso, e cada um 

tem que fazer sua parte. Pede que venha um abaixo-assinado para equiparar todos que é parceiro, ou 

faz uma pesquisa nas Câmaras de Vereadores da região qual devolve mais dinheiro para o Executivo 

no fim do mandato de presidente, seja o que for e o partido que for que esteja aqui. Lembra a essas 

pessoas que quando não era município o Capão do Cipó, e o Ibanez sabe, quem ajudava a população 

aqui, se as pessoas que fizeram abaixo-assinado agora ou as que moravam aqui e quando 

precisavam pegavam o carro e iam para Santiago socorrer o pessoal. Diz estar falando isso por que 

não irá concorrer a vereador. Pede que lembrem bem, e frisa que o colega Ibanez sabe quem corria e 

trabalhava. Fala que hoje é fácil vir aqui, mas vereador aqui do Capão do Cipó fazem a parte deles e 

muito bem. Destaca que os vereadores podem criar um fundo aqui na Câmara de Vereadores e o 

dinheiro ficar aqui e podem emprestar para o Executivo quando estiver mal e não souberem 

administrar botando muita gente na prefeitura para trabalhar. Diz que a Câmara está sempre sendo 

parceira ajudando ou é na Saúde ou em todas as áreas e todos os vereadores devolvem sempre 

dinheiro. 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. Em nome dos colegas vereadores, diz que já foi comentado sobre o falecimento do nosso 

querido amigo Luiz Valdemir Pinto, que nos deixou essa semana que passou, diz não ter nem como 

agradecer pelo que esse senhor, pessoa carinhosa, várias vezes carregou o nome do nosso 

município e do nosso CTG, e uma pessoa muito querida por todos. fez sua parte até o último 

momento, acompanhou, fez sua obrigação, pois foi uma pessoa que sempre ajudou e carregou o 

nome da Câmara de Vereadores e sempre divulgando nosso município. Deixa votos de pesar a 

família dele. Em nome do Miro, do Carovi, agradece através dele, que é o presidente do CPM, a todas 
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as pessoas que compareceram no jantar sábado. Faz convite do presidente de sue partido, seu 

Osvaldo Froner, e do vice-presidente, Elisandro do Carmo, para amanhã toda a Executiva do PP, 

Partido Progressista, reunião, a partir das sete horas, na casa do Osvaldo Froner. Diz que todos os 

membros da Executiva do Partido Progressista estão convidados. Como a colega Margutti comentou, 

lá do Rincão dos Vargas, a falta de água, diz que lhe ligaram, também, pela parte da manha, e lá no 

Entre Rios, mais uma vez lhe ligaram sobre a caixa que está no chão. Pede que o executivo mande 

levantar aquela caixa, pois o pessoal precisa de água lá. Outra coisa que diz preocupar bastante é 

esse aumento que será para esse ano, a partir de abril, dos onze por cento, que a folha de pagamento 

irá atingir cinquenta e um por cento. Diz que isso preocupa bastante os moradores e vereadores, pois 

a arrecadação do município, hoje, é para pagar a folha de pagamento. Diz ser um ponto que preocupa 

muito no município. Comenta que quarta-feira passada uma retro foi fazer um serviço para um 

proprietário, em um açude, e caiu dentro do açude e tiveram que abrir para fazer e, infelizmente terão 

que gastar mais, pois fundiu a retro. Diz que terão que fazer a mão-de-obra e era um operário que 

estava de motorista. Diz não ser contra operário, mas sua pergunta é quem será o responsável dessa 

retro. Diz que o operário foi, pois pediram para ele ir, e não é contra ele ir, mas é muito sério isso. Diz 

que agora nós iremos ‘pagar o pato’, e se fosse um operador, talvez não tivesse acontecido, e se 

sabe que o descuido, às vezes, acontece com todos que trabalham em maquinário. Fica sua pergunta 

de quem será o responsável, pois ele foi por que foi mandado, senão ele não iria. Questiona onde 

estava o operador e quem será o responsável. Quer ver quanto irão gastar para abri essa retro, mais 

mecânica, peças e quanto tempo irá ficar parada. Diz não ser contra fazer o serviço para o ‘cara’ lá, 

mas essa questão deixa para o executivo responder, pois várias vezes comentaram na Casa que 

coloquem os operadores que passaram em concurso e não quem não é para aquele setor. Frisa 

agora o que aconteceu, e quer ver quem será o responsável desse maquinário. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9. Diz ter sido um comentário feliz dos colegas Regina e Rodolfo a respeito do 

seu Valdemir Pinto, e fizeram uma moção, hoje, em nome da Câmara. Diz ser uma grande perda para 

o tradicionalismo cipoense, uma pessoa dedicada no trabalho dele e vai ser, para nosso CTG e 

município, uma grande perda. Diz que a colega Regina, realmente, falou tudo. Sobre as quedas de 

energia elétrica diz que, hoje à tarde, chegou ali na prefeitura e estava um funcionário colocando para 

o prefeito sobre a AES Sul, que ele ligou e estava em 73 mega hoje e precisa 220 para tocar energia, 

o que não irá tocar nem um poço daqui uns dias. Questiona o que farão, pois ontem trocaram as 

peças e hoje queimou de novo. Diz que o Meneghini chegou baixar a cabeça sem ter o que fazer, pois 

depende da AES Sul, que não adianta mais, pois perderam a vergonha mesmo. Diz que elogiar eles é 

mesmo que dar um doce, não tem mais cura, e não tem mais o que fazer. Diz ao colega Diego que 

ouviu o mesmo colocar aqui a respeito dos salários, inclusive o colega citou os onze por cento que 

está aqui para ser votado, e diz que se a folha vai chegar a cinquenta e um, cinquenta por cento 

culpada é câmara, pois são os vereadores que votam os projetos que estão nas mesas. Ressalta que 

se vai chegar a cinquenta por cento, culpado são os vereadores 2que vão votar. Diz que ao menos 

têm que assumir cinquenta por cento da culpa, a metade vem de lá e o resto está aqui dentro. Outra 
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coisa diz ser o salário do prefeito que chegou ao valor que chegou por que os vereadores votaram 

quatro anos atrás para ter o salário que tem hoje prefeito, vice, secretários e vereadores. Diz que se 

querem a mudança, aqui nessa Casa, tem que dar o voto e dar o exemplo, pois espera do país e de 

Brasília só dá vergonha para o povo brasileiro. Diz que a única coisa que está dando é vergonha na 

cara, que isso eles perderam, já não tem mais, pois estão roubando e dizendo que não são eles. Diz 

não ter mais o que fazer e quem tem que dar o exemplo são os vereadores. Destaca que o salário é 

votado pelos vereadores. Diz ao colega Rodolfo, quando o mesmo foi presidente da câmara e sugeriu, 

que votaria a favor sim de uma redução, e não será só em Capão do Cipó, pois a maioria das 

Câmaras de Vereadores está fazendo abaixo-assinado para baixar os salários, pois são os 

vereadores que votam o salário dos vereadores, prefeito, vice e secretários. Diz que está na câmara, 

e se baixar diz a mesmas palavras que o colega Rodolfo disse: Está concorrendo, também se baixar. 

Diz que o salário, que nem é salário, o subsidio dos vereadores, se alguém quer viver de salário de 

vereador não é essa a função, pois não estão aqui para viver com salário daqui e sim para atender os 

interesses. Diz que deveriam pagar as custas para trabalhar pelo povo cipoense. É sua opinião, não 

discorda da opinião dos colegas, e cada um aqui é livre para dar sua opinião, mas se baixar o salário 

irá concorrer e por seu nome na convenção, diz ao presidente Renato que se faz presente, senão diz 

que não contem consigo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. 

Associa-se a moção de pesar ao seu Valdemir Pinto, sem palavras para falar aqui na Tribuna dele, 

pois todo mundo sabe quem ele foi e o que ele fazia pelo tradicionalismo cipoense. Pede que os filhos 

dele, que sempre o acompanharam, a família continue essa trajetória bonita que ele deixou para nós, 

pois através deles que acredita que o nosso tradicionalismo ainda vive aqui no município. Parabeniza 

aos campeões do campeonato municipal de futebol onze, ocorrido no último domingo, no campo 

municipal, grande jogo, uma grande decisão entre o União e Independent contra o Real Madri. Diz 

que sempre no futebol vai ver espetáculos, sabe que no tempo normal foi um a um e o “Pelego” 

parece que quis dar uma de Rogério Ceni e fez um gol de falta, estavam perdendo e depois foram 

para os pênaltis e ganharam a partida. Parabeniza ao União, ao Independent e em especial ao 

“Pelego”, que deu o título, mais uma vez, pois onde ele joga é um destaque a equipe em que ele está. 

Parabeniza ao CPM, os festeiros da escola Julio Biasi, professores, alunos, pais e comunidade que 

participou na praça, sábado a tarde, e diz que esperava mais gente, pois é em função da escola e 

sempre se sabe que a escola atrai o público escolar, que são os pais, alunos e a comunidade em 

geral e achou pouco, mas um evento muito bem organizado, bem estruturado. Parabeniza a diretora 

Cecília e aos demais. Agradece ao executivo municipal, pois falou aqui, dias atrás, que em quinze 

dias a academia do bairro Santo Antonio estaria lá, e justamente está lá todos os aparelhos, devendo 

ser instalados até sexta-feira dando alegria aquela comunidade, principalmente aos que necessitam 

exercício físico, que são as pessoas de mais idade. Sobre o salário dos vereadores diz achar bonito 

quando a pessoa vem aqui e se retrata, fala. Lembra que na primeira votação do salário dos 

vereadores foi em sessão secreta, não era vereador, e hoje estão aqui falando para o povo “cara a 

cara” o que acham. Diz ao “Bugre”, que pensa e disse aqui é pré-candidato a vereador, novamente 
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que, independente do salário de vereador é pré-candidato, mas vota contra baixar o salário, pois sabe 

o que é um vereador. Diz não ter hora para atender as pessoas que chegam a sua casa e para ajudar 

aquele que vai até sua pessoa e pede. Fala que o salário, aqui hoje, em relação ao salário dos 

contadores que é mais de cinco mil reais, é muito pouco. Diz achar pouco e fala como vereador e 

coloca sua posição aqui. Vota contra e gostaria que até aumentasse quarenta por cento o salário do 

vereador, não por que é vereador, mas para quem vai os suceder futuramente. Diz que o secretário 

de Obras lhe passou que lá do asfalto até o Carovi as estradas estão prontas e amanhã irão lidar na 

ponte que está estragada, que é a parte de Santiago, não a nossa, mas irão arrumar. Diz que diz 

primeiro de abril o vale- alimentação para os funcionários será corrigido para quinze reais e sessenta 

e cinco centavos, o auxílio para o PIM e os Agentes Comunitários de Saúde de cento e cinquenta 

para cento e setenta reais e os valores das diárias de campanha vai a quarenta e quatro reais. 

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

o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9.  Falar do seu Valdemir Pinto, diz achar que não 

vai ter mais ninguém com garra e coragem de ficar trinta dias fora de casa, em cima do lombo de um 

cavalo, como ele fez. Diz que na Semana Farroupilha, que tinha a sessão solene, falou para ele, duas 

vezes, que tirava o chapéu para ele, e ele se emocionou chorou na plateia. Diz que não terá outro 

para fazer esse tipo de coisa. Deseja forças à família, pois não é fácil, mas ele está junto de Deus e 

melhor que aqui. Diz que o Jairo falou na inauguração da academia, mas diz que ali é simples, é só 

trocar os rolamentos da bicicleta, e o pessoal disse que se trocarem, eles pagam, se tiver um custo, é 

baratinho. Fala quer tem uma boca-de-lobo para baixo da academia que faz uns quatro meses que 

está quebrada, é o maior perigo, vai cair alguém lá dentro, criança ou adulto, bem na esquina e não 

são capazes de fazer uma laje para botar em cima para tapar. Faz convite da Executiva do PT para 

filiados participar de uma reunião, amanhã, no assentamento Santa Rita, as sete e trinta da noite. Diz 

que só quem responde, novamente, pela Executiva do partido é o Claudio, presidente, a Marta, a Lair, 

o Alceu, a Carmem e o Jandi. Diz serem esses que podem fazer acordos políticos ou não políticos, e 

o Jaques não é da Executiva e não tem que fazer acordo com ninguém ou sentar com partido 

nenhum, os únicos são essas pessoas. Sobre baixar salário de vereador diz ser demagogia, e o ‘cara’ 

para provar que é bom, diz estarem aqui os nove vereadores que deram a cara para bater e a maioria 

do povo elegeu esses e a maioria absoluta dos votos do Capão do Cipó está aqui hoje, amanhã e o 

ano que vem, diz que só Deus sabe quem. Frisa que o ‘cara’ para ser bom tem que dar a cara para 

bater. Quer ver se prefeito se elege sem vereador. Diz que um vereador vai ganhar menos que um 

CC, e que o CC que menos ganha na prefeitura, que é o maior cargo político que tem ali dentro, e o 

vereador concorreu, batalhou, se elegeu, ajudou ao prefeito se foi do partido Del, se elegeu ou não, 

mas está aqui, ganham mil e quatrocentos reais, e um vereador aprova lei, aumenta salário de 

prefeito e de funcionário público que estão ali por concurso e não tem que mexer, aí ganha um salário 

mínimo. Diz que o próprio Tribunas de Contas do Estado disse que é demagogia com os vereadores. 

Disse ao “Bugre”, que está aqui e tem uma lista, esses dias lá no “Grandão”, que ele arrumasse mil e 

quinhentas assinaturas e bote mil e quinhentas pessoas aqui na Câmara para dizer quem assinou a 

lista ou não, e vota contra. Diz que andaram mentindo dizendo que os vereadores cipoenses 
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ganhavam sete mil reais e muita gente assinou a lista nessa opinião. Diz que o ‘cara’ para ser bom dá 

a cara para bater e daqui uns dias têm eleição. Sempre diz que vota contra e disse para o “Bugre” 

que, independente dos vereadores que vão estar a favor ou não, cada um tem sua opinião própria, e o 

voto é livre, cada um vota em quem quer e ninguém vota obrigado, nem a cabresto. Diz que o prefeito 

ganha doze mil aqui, o vice cinquenta por cento, os secretários quatro mil e cem e o CC o que menos 

ganha que falou, tem uns que ganham mais de dois mil, os coordenadores, que são só para trancar 

canto dentro da prefeitura, e esse ninguém fala, e é o maior cargo político ali dentro, não fez 

campanha, não dá a cara para bater e só vai no favor e a favor dizendo estar do lado e pedindo cargo. 

Diz ter coisas que antes de começar tem que pensar bem. Questiona por que não baixa o salário de 

deputado estadual que ganha vinte e sete, ou federal trinta e cinco, fora o Ministério Público que 

ganha trinta cinco a trinta e oito. Pede que se “atraquem” com esses “caras” lá. Di que o vereador é o 

pára-choque, e tudo que acontece no município vão pedir na câmara, primeiro. Pede que lhe provem 

o contrário que daí será a favor. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: O vereador usou seu tempo 

juntamente com o tempo de líder de partido, pois coincidiu de um ser após o outro. Avisa aos 

criadores do município, e avisa por que acabam deixando para o final e depois acumula e alguém 

pode esquecer e que aí corre o risco de multa, e que se, infelizmente, houver isto não tem como o 

funcionário que está ali atendendo fazer milagre a respeito da declaração anual de rebanho. Ressalta 

que isto aí falam por que todos os anos acaba gente esquecendo e depois chega e agora, afirma que 

agora, infelizmente, é online, direto com Porto Alegre, e que o funcionário que está sentado ali na 

frente, ele está sendo monitorado em uma central e o sistema tranca e não tem o que fazer. Ressalta 

que o prazo começou em janeiro, fevereiro, março, abril e maio e que até maio tem que entregar a 

declaração anual de rebanho e que aí em maio já tem a vacina contra a febre aftosa. Outra coisa 

importante é sobre a vacina da brucelose de quem tem terneiras de três a oito meses, tem que 

também entregar o atestado de vacinação contra a brucelose, deixa bem claro este aviso, pois até em 

função de trabalho, por que todos os anos acontece de alguns esquecerem e avisam por que não é a 

intenção de prejudicar ninguém ou multar por não ter o que fazer. Para produtores que pegaram 

semente de milho do sistema troca troca do governo do estado, ressalta que já está aberto o 

pagamento e que o valor é oitenta e seis reais o saco de vinte quilos e que pode se dirigir diretamente 

ao setor de arrecadação. Afirma que o funcionário que está lá vai emitir uma guia e o produtor paga, e 

o porquê tem que pagar agora, por que da mesma forma para fazer um novo pedido o produtor tem 

que estar pago e que então o valor é oitenta e seis com quarenta e que pode passar direto na 

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

WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Só para encerrar sua parte do abaixo-assinado do “Bugre” e 

de outras pessoas que estão organizando aqui de Capão do Cipó, ressalta que nunca entrou na 

política para ganhar dinheiro e sim por que gosta, e acha que quem entra na política para ganhar 

dinheiro se “ralam”. Também concorda com muitas coisas que os colegas falam, a Margutti, o Jaques, 

o Ibanez, o Jairo, o Rodolfo, o Diego e o Miguel falaram, afirma que concorda e que é a favor de 

baixar o salário do prefeito e vice e de todos os CCS por que esses sim, realmente, são cargos que 
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estão ali por que alguém chamou para dentro. Diz que esta conversa que tem que vereador não faz 

nada, este “chapéu” não usa, por que primeiramente ficou até triste quando ouviu isto aí, mas depois 

olhou para trás e viu a sua trajetória aqui em Capão do Cipó e tem um “dedinho” aqui dentro também. 

Afirma que gosta do trabalho quando assume, foi a primeira secretária de Saúde, ressalta que não 

tinha nada e que trabalhou muito para conseguir implantar o PSF o PACS, tudo as coisas, e que ficou 

um ano trabalhando sozinha lá dentro sem ninguém, e que fazia tudo, atendia telefone, marcava 

consulta e a população era praticamente a mesma, por que quase quinhentos habitantes não 

frequentavam ali. Fala que depois se elegeu a vereadora e não conseguiu fazer nada, afirma que não 

teve nada e que agora quando é a sua administração está muito difícil de conseguir as coisas, 

também. Mostrar seu trabalho já mostrou lá atrás, só que agora aqui teve pouca oportunidade, e que 

na feira agora está se dedicando muito e que está deixando suas coisas em casa e está vindo ali e 

está tirando dinheiro do seu bolso, e foi a mesma coisa quando assumiu o CTG mostrou seu trabalho 

e claro que foi com todos da patronagem e que então na feira quer fazer tudo dar certo, mas que a 

sua parte está fazendo e que então as pessoas têm que cobrar de si o que cabe a própria. Agradece 

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

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Fala sobre AES Sul, diz ter falado com 

algumas pessoas de cem quilowatts a duzentos e noventa, não tem o que agüenta. Diz que não teve 

o presidente que não trouxe os “caras” da AES Sul aqui e que resolviam um mês ou dois meses 

aquela rede que começaram, a qual diz não ver mais trabalharem naquela rede nova que vem de 

Santiago. Diz voltar no caso dos vereadores e vai falar no caso da Regina, e pergunta se lembra do 

primeiro Santana que tinha na prefeitura e a Regina dizia que era da Saúde, mas quem é que ajudava 

a população a Regina sabe bem e até foi lá na sua casa ela e o Antônio Carlos para levar um cidadão, 

um rapazinho para Santiago, era os vereadores que não trabalhavam, porque na época não tinha 

nada. Diz que aqui quem baixa salário e sobe são os vereadores, a Mesa Diretora coloca um projeto 

aqui e baixa, pode baixar salário de prefeito, vereadores de CCS, porque os concursados ganharam 

por direto e ninguém baixa salário deles porque eles trabalham, fizeram concurso e eles têm o direito 

de ganhar reposição, tem tudo. Diz que viu em Ijuí os vereadores que não iriam concorrer mais, eles 

baixaram para um salário e o prefeito não arrumava secretários porque um secretário ganhava 

mesmo que um vereador e quem não iria concorrer baixou os salários dos próximos. Fala que aqui é 

bem fácil de baixar, diz que quer ver eles concorrer aqui no Capão do Cipó, tem que concorrer não é 

só dizer que quer baixar os salários, tem concorrer nem que seja para dois e não só para um, tem que 

concorrer eles sabem e não é porque deu a palavra, quer ver concorrer se baixar para dois. Agradece 

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

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Diz ao colega Jairo Charão que 

bom que saiu a academia, isso era uma promessa antiga. Diz achar que tem os primeiros ofícios, 

deve fazer mais de quatro anos que esperava esta academia no bairro Santo a Antônio, e ainda bem 

que saiu do papel, uma grande conquista para aquele bairro, para o senhor e para a comunidade 

cipoense. Diz voltar aqui respondendo ao colega Jaques que disse uma frase, e que não concorda 

que é demagogia de baixar salário, diz não achar demagogia, diz achar um exemplo e têm que dar 
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exemplo, tem que começar com os mesmos. Várias pessoas lhe falaram quanto um vereador ganha, 

disse que o salário de vereadores, diz que nunca ocultou salário, que é verdade, é de dois mil 

quatrocentos e poucos. Diz que acha que mil reais que seja tirado dava uma baita ajuda, pois nove mil 

vezes treze daria cento e dezessete mil por ano, no final dos quatro anos daria meio milhão, que daria 

uma ajudinha para a Saúde. Diz que cada um tivesse a boa consciência de mil reais baixados, só mil 

para não judiar muito, sobrava mil e meio. Diz que isso não é salário, como diz os vereadores que 

falaram por aqui, e sim uma ajuda de custo, mas acha que daria para fazer no momento atual. Fala 

que não vem aqui dizer que o secretário tem que ganhar uma miséria que não tenha secretário. Tem 

que ter um salário justo que os mesmos votassem para prefeito para o vice e secretários um salário 

justo para Capão do Cipó, agora dez, doze mil ganhar um prefeito aqui é muita coisa para o Capão do 

Cipó. Diz que não sabe nem quem vai ganhar, provavelmente colocam candidatos e isso vai atingir a 

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

Representante de Partido, PDT: Comenta com o colega Ibanez doze mil, líquido dá oito e 

novecentos ou nove mil para o prefeito, o vice-prefeito ganha quatro mil e setecentos e olha lá, menos 

do que ele ganhava na Saúde de motorista, isso pode escrever, e pergunte para qualquer motorista 

da Saúde, ele pelo menos diz isso. Fala que o colega Jaques diz não concordar, mas já passou 

diversos vices na nossa administração, e o nosso vice atual, pelo amor de Deus, a comunidade 

conhece o nosso vice, sabe que trabalha da manhã a noite, é o primeiro a chegar na prefeitura todos 

os dias, vamos separar as coisas. Diz até concordar que algum vice não merecia nem ganhar um 

centavo, mas este atual tinha que ganhar o salário igual o do prefeito para igualar o trabalho dele. 

Quer dizer que não pode se fazer presente lá na escola do Carovi, mas pela manhã conversou com a 

professora Eliane e disse o motivo, que estava muito atarefado, também estava ajudando nas tarefas 

da escola, mas não vai faltar oportunidade, pois tem outro menino lá. Deixa um grande abraço a ex-

secretária da Saúde, Adriana Weidmann, que estava de aniversário ontem e também parabenizar o 

nosso amigo Ilton, ali da 14 de Julho, que hoje está de aniversário, grande abraço a eles, muitas 

felicidades e muitos anos de vida. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala ao vereador Jairo que quem falou em baixar 

salário do vice foi o Alacir e não o próprio e quer que o mesmo diga o que o vice faz, por que para o 

vice trabalhar ele deve ter uma secretaria e um cargo e não tem. Ressalta que então vem ali para 

acompanhar os movimentos do município e que é bom lógico, mas que não tem aquela. Fala que é 

até polêmico falar em dinheiro e salário, e que é um ano político. Fala que o vereador Ibanez falou em 

demagogia, ressalta que é demagogia por que vive no Capão do Cipó, mora aqui e ajudou votar para 

emancipar Capão do Cipó e quem sabe do assentamento que hoje, graças a Deus, podem falar que a 

Dilma e Lula é tudo, mas que no Capão do Cipó quando veio morar para cá, afirma que no 

assentamento tinha dois carros e o próprio tinha uma moto, e que todo dia levava gente de 

madrugada, quatro horas da manhã, com geada, pegar o ônibus no Entre Rios, que ninguém tinha e 

que hoje todo mundo tem. Fala que sabe quanto gasta, e que esta semana foi pagar o posto por que 

abastece, a cada trinta dias, deu quatrocentos e cinquenta reais de combustível. Afirma que se 

alguém não faz nada não é problema do próprio, diz que é para “dar a cara pra bater” e ver quem 
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chega lá e que esta é a sua preocupação, por que cada vereador que está aqui sabe o custo que tem 

para ir numa casa pedir voto. Questiona se aí tu vai deixar de fazer tuas coisas em casa para 

defender as pessoas que querem que os vereadores saiam daqui. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Quer saudar o seu amigo 

Renato Bender, bons tempos aqueles de conversar no telefone quando o senhor estava levando uma 

“lenha serrada” na Secretaria de Saúde, mas o senhor deixou suas marcas lá. Sobre baixar o salário 

do prefeito mexe com os salários dos médicos, e tem que cuidar isso na hora de falar. Segunda coisa 

diz que entende que município de dezesseis anos está envelhecido já e não pode, não podemos 

deixar o município do Capão do Cipó envelhecido como, por exemplo, São Luiz Gonzaga, municípios 

que passam somente administrando folha, não dá e é isso que vê. Se doze mil ou seis mil diz achar 

que isso tem que ser pensado e não dá para aumentar o número de CCs, tem que saber o que fazer 

com este dinheiro. Diz que foi o Ibanez que fez o cálculo de meio milhão em quatro anos, já 

imaginaram colocar meio milhão em alguma coisa em quatro anos, é isso que temos que pensar. Diz 

achar que tem que fazer uma mudança estrutural no município, hoje diz não saber quantos CCs 

temos, e não está dizendo que é Meneghini, Froner, está dizendo como é que tem que ser, qualquer 

pessoa vê isso e não podemos continuar “rateando” apoio em troca de cargo. Isso é seu pensamento, 

e diz não ser demagogo não, mas se baixar para um salário mínimo diz que vai concorrer porque 

seria um contra-senso, é sua opinião e vai defender isso, é a estrutura do município como um todo. 

Diz que não está aqui culpando Meneghini, Froner ou Serafim, nada disso, o que temos é que fazer o 

melhor pelo Capão do Cipó para os próximos anos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o 

senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. 

GAB 041/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 008/2016. PROJETO DE LEI N° 

008/2016, do Poder Executivo, que “Fixa o índice, concede revisão geral anual na remuneração dos 

servidores públicos municipal ocupantes de cargos de provimento efetivos, cargos em comissão e 

contratos administrativos temporários de pessoal do Poder Executivo”. OF. GAB 042/2016, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Lei 823/2016. OF. GAB 043/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Projetos de Leis 009/2016 e 010/2016. PROJETO DE LEI N° 009/2016, do Poder Executivo, que 

“Altera o parágrafo primeiro do artigo 1° da lei municipal n° 820/2016 para incluir o pagamento de 

adicional de insalubridade e auxílio alimentação ao Nutricionista e dá outras providências”. PROJETO 

DE LEI N° 010/2016, do Poder Executivo, que “Altera o parágrafo primeiro do artigo 1° da lei 

municipal n° 821/2016 para incluir o pagamento de adicional de insalubridade e auxílio alimentação ao 

odontólogo (A) e dá outras providências”. MOÇÃO DE PESAR 005/2016, dos vereadores aos 

familiares de Luiz Valdemir Brum Pinto. PROJETO DE LEI N° 001/2016, do Poder Legislativo, que 

“Fixa índice, concede revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos da Câmara 

Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, ocupantes de cargos de provimento efetivo, em comissão 

e contratos temporários de pessoal no Poder Legislativo, nos termos do artigo 37, inciso X, da 

Constituição Federal, e dá outras providências”. PROJETO DE LEI N° 002/2016, do Poder Legislativo, 

que “Fixa índice, concede revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e do presidente da 

Câmara Municipal e dá outras providências”. PROJETO DE LEI N° 003/2016, do Poder Legislativo, 
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que “Fixa índice, concede revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários 

municipais de Capão do Cipó, RS, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e dá 

outras providências”. OF. GAB 044/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 011/2016. 

PROJETO DE LEI N° 011/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2016”. OF. 04/2016, da Secretaria 

da Fazenda, enviando Tomada de Contas do Presidente do Legislativo Municipal de Capão do Cipó – 

Exercício Financeiro de 2015.  Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: 

MOÇÃO DE PESAR 005/2016, dos vereadores aos familiares de Luiz Valdemir Brum Pinto, aprovada 

por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 

22/03/2016, 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, 15 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

 


