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ATA N° 15 / 2016 (Ordinária) 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio 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 14/2016, da Sessão Ordinária do dia 10/05/2016, 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 os colegas, 

munícipes, rádio 87.9. Reforça o convite e informa aos que estão em suas casas, nessa noite fria, que 

o café colonial está, praticamente, todo montado e os convites já estão a venda a partir de amanhã a 

tarde na loja da colega Marilene. Cita que o cardápio é o que já disse, com mais de quarenta e dois 

tipos diferentes. Contam com a presença de todos. Agradece ao secretário de Obras, seu Adair, pois 

tinham um problema na iluminação do ginásio e colocou a situação ao prefeito e depois ao secretário 

e ele destacou, ontem, dois funcionários, o Elisandro e o Henrique Nascimento. Diz que a gurizada 

passou à tarde lá, ligaram direto do contador, dentro do ginásio, e nesses quase três anos de 

existência é a primeira vez que o ginásio ficou totalmente iluminado. Agradece ao desprendimento em 

uma tarde fria em que os ‘guris’ fizeram. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Tem uma solicitação a Secretaria de Obras, que providencie uma roçada lá no Entre Rios na 

estrada que desce para o senhor Antonio Jardim, ali o mato já está grande, já está enroscando no 

transporte quando desce e nos carros também, e a comunidade já solicitou várias vezes e ainda não 

foram atendidos. Gostaria, diz ao colega Miguel, depois, que o colega falasse alguma coisa para o 

pessoal da Associação AFANE, do Assentamento Nova Esperança, sobre o trator e os implementos, 

conversou esta semana com o pessoal do Nova Esperança, não sabe se eles podem ter alguma 

esperança que este ano desça alguma coisa lá, que foi prometido. Também falando em associações, 

gostaria que o senhor Cristian, que prometeu na associação do Progresso, que três anos e meio já se 

passaram, foram lá e iniciaram uma limpeza na escola e não voltaram mais, ele disse há um tempo 

atrás, acha que um ano ou mais, que a tinta estava comprada, acha que passou a validade já da tinta 

e não apareceram mais lá, até seu guri que, às vezes, dá uma roçada no pátio da capela e já limpa 

em roda lá, mas o que prometeram ainda não fizeram pelas associações. A Secretaria de Educação, 

falou há dias com a coordenadora, que agora é a dona Tatiane Ribeiro, acha que a função dela é, 

como se diz, que cuida crianças na escola, monitora, agora ela está ali dentro da Secretaria, tem uma 

menina que a mãe dela já veio ali falar, e também já falou, o transporte que vem do Carovi, ela é 
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aluna da escola do colega Rodolfo, do noturno, mora ali próximo a Sepé quase que ali dentro do 

Assentamento e o transporte não pega ela na escola para deixar em casa. Acha que ela fica no 

transporte que vem do Carovi, ela fica na Chico Mendes, não levam a menina em casa, então já pediu 

há uma semana ou mais, acha que uns dez dias, ontem falou com a menina ainda  estão 

providenciando o que vão fazer, a menina desce tarde da noite no escuro. Quer reforçar que domingo 

no CTG o almoço das entidades com a parceria com o Sicredi, com o Lions também se fará presente, 

então estão pedindo a colaboração de todos, e que também vai ter outro evento no Clube Aliança e 

também quem puder se fazer presente em um evento que se faça. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador fica com 06 

(seis) minutos, pois a vereadora Regina Weidmann lhe cedeu 01 (um) minuto de seu tempo 

regimental. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. A respeito do 

que a colega Marilene colocou da associação, para repasse de maquinário, até onde sabe estava com 

o departamento jurídico, e eles estavam estudando se tinha algum impedimento. Diz não saber o que 

mudou na lei, pode ver e numa próxima oportunidade deixar bem claro o porquê esse impedimento 

legal acontece. Fala que foi importante falar em associação, pois durante a feira a Emater promoveu 

um encontro para os pequenos produtores, o qual teve oportunidade de conversar e assistir alguma 

coisa. Cita que estava o secretário de Agricultura do município vizinho de Augusto Pestana, aonde ele 

colocava a forma que eram prestados os serviços de patrulha agrícola. Para começar lhe surpreendeu 

o preço da hora-máquina deles ser setenta e um reais, enquanto a nossa é quarenta e cinco. 

Perguntou a ele se lá, também, tinham problemas de não conseguir atender toda demanda de 

trabalho. Por mais que o município deles seja menor que o nosso, ele disse que mesmo assim não 

conseguem atender na totalidade e isso é fato, por mais que o esforço seja feito, e vê que quem 

passa por ali tenta fazer o máximo de esforço, mas é impossível em um município grande atender 

cem por cento e no momento em que a pessoa quer. Frisa que cem por cento é atendido, mas não, 

muitas vezes, na data em que a pessoa quer. Quem trabalha ali e passou por ali sabe que é difícil e 

fica, como disse anteriormente, impossível atender no momento em que a pessoa quer o serviço. 

Como exemplo cita que muitas vezes a pessoa pede, em época de pastagem, o distribuidor de 

semente, que é o funil, grade e globe, tendo que deslocar três equipamentos, ou esperar juntar um 

grupo de produtores para fazer um ‘arrastão’ e o serviço, e até juntar, acaba alguma coisa atrasando. 

Diz que isso os dá tranquilidade e vê o esforço do secretário e está se conseguindo atender, na 

medida do possível. Voltando ao assunto de associações questionou ao secretário, pois ele disse que 

lá eles têm vinte e três associações funcionando, e até abre um parêntese, e pensando nessa forma, 

diz que essas associações têm equipamentos que o município consegue e repassa. Cita que esses 

repasses como exemplo tem um trator e uma ensiladeira e eles repassam para a associação, o que 

não é o caso deles, pois lá eles só têm equipamento, trator, inclusive, eles tem metade que temos 

aqui, mas eles pegam o equipamento e dão um termo de cessão de uso para a associação e ela toca 

esse equipamento. Destaca que se esse equipamento quebrou ou ele precisa de manutenção, quem 

arca com isso é o pessoal da associação. Diz que aqui, às vezes em que foi feito a tentativa, tinha 

subsídio no óleo, e a prefeitura sempre tentou com recurso do município repassar para as 
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associações. Deixa claro que as vezes que equipamentos do município estiveram em poder das 

associações, o município fez algo a mais ainda, comparado com outros municípios, haja vista o 

exemplo bem próximo, onde se consegue o equipamento, repassa as associações e elas se 

responsabilizam pela manutenção e por reformas, quando ocorrer, e se um dia devolver, tem que ser 

nas mesmas condições que recebeu. Fazendo um comparativo, quando muitas vezes é dito que não 

se incentiva, acha que aqui é o contrário, pois incentivam e bastante, só que o município é grande, 

como todos sabem, e tem os problemas inerentes de uma grande demanda de serviço. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A 

vereadora fica com 04 (quatro) minutos, pois cedeu 01 (um) minuto ao vereador Miguelangelo 

Serafini. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Começa mais 

uma vez falando da nossa feira, que hoje queria ter trazido a prestação de contas e ainda não ficou 

pronta porque ainda tem dois estandes que faltam pagar e falta o patrocínio do Banrisul, de seis mil 

reais, é muito complicado conseguir estes seis mil reais, a burocracia de fazer a prestação de contas 

para eles, tem que mandar foto da feira, foto do banner na frente, o jornal impresso, cópia da 

propaganda da rádio, é bem complicado, mas conseguiram juntar todas estas coisas, e daí falta tudo 

para montar, mas graças a Deus a preocupação que era grande assim, de um ano difícil, muito pouco 

recurso o prefeito deixou para fazer, de sessenta mil reais, e como ganharam nesta feira pouquíssimo 

patrocínio, foi ganho só seis mil reais do Banrisul, cinco mil reais do Sicredi, e dois mil e quatrocentos 

da Assembleia, que foi aquele dia com o presidente Alacir, e que nem viu a cor desse dinheiro, pois 

foi direto para a rádio, e os vinte mil da câmara que é para o final do ano, que é pelo que seu Alacir 

falou, então pelo que os vereadores decidirem. Então pouquíssimo patrocínio ganharam, mas 

contabilizando tudo desses que fizeram parece que vai ultrapassar os sessenta mil apenas vinte e 

seis mil reais.  Isso lhe deixou muito contente, porque procurou fazer uma feira enxuta em todos os 

sentidos, e sempre responde para o pessoal que pergunta por que não tinha soberanas, e não fizeram 

as rainhas e soberanas da feira, pois se era para poupar tinha que poupar em tudo que fosse 

necessário se preciso, e estes vinte e seis mil a mais que ultrapassou do limite dos sessenta ainda vai 

diminuir alguma coisa desse dinheiro que vai entrar, o importante que graças a Deus não ultrapassou 

grandes montantes de dinheiro nessa feira, de ter deixado pouco e o pessoal aí fora gostou. Depois 

que conversou com o vereador Ibanez e o prefeito Meneghini, chamaram a Michele, que ela está com 

a papelada da feira, e vão guardar tudo numa caixa, toda documentação da feira, da quinta Expocipó, 

botar tudo na caixa e anexar junto uma Ata, com sugestões que erraram na feira, e vão identificar e 

colocar para quem for realizar a próxima feira, a ter acesso a toda esta documentação, a estes papeis, 

porque foi muito difícil não ter acesso nenhum, a papel nenhum, uma folha se quer da feira passada. 

Então foi difícil mesmo correr atrás, tem o mapa, está todo mundo, o pessoal do maquinário, tem o 

lugar certo para próxima feira, tem uma sugestão do Ibanez, para a próxima administração investir no 

nosso parque construir lá, que nem a Fenamilho, em Santo Ângelo, nestas feiras grandes as 

casinhas, quem fica lá fora fazer uma parceria com eles, eles que constroem, a gente cede o terreno e 

a gente vende. Tem muita coisa que têm de sugestão para deixar ali, que a nossa feira como é vista 

hoje aí fora, surpreendeu, a praça de alimentação vendeu muito, vendeu bem, um “cara” da coca-cola 
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veio acertar, até o Ibanez ficou de falar, e deu mais que na feira passada, então vê que uma coisa 

completa a outra. 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 a Secretaria de Obras que faça o patrolamento do assentamento 

Sepé Tiarajú, passou lá essa semana e estão bem ruins as estradas, na medida do possível que o 

secretário patrole. Convida para gincana no Capão do Cipó envolvendo os grupos de terceira idade, 

CTG, Clube Aliança, colégio Julio Biasi, o almoço domingo no CTG Gumercindo Saraiva, junto com a 

Sicredi, ao preço de quinze reais, churrasco e a tarde haverá reunião dançante. Convida a 

comunidade que se faça presente. Sobre a agricultura diz ao colega Miguel que Augusto Pestana está 

avançado quanto a nós, pois estão mais adiantados, por exemplo, eles têm ensiladeira que pega de 

cinco a seis linhas de milho, e custa em torno de quinhentos mil reais. Cita que lá, para cada produtor 

de leite que temos aqui, eles têm dez lá. Diz que lá eles já nem usam mais ensiladeira pequena, mais 

são as com máquina adaptada ou as grandes. Cita que a prefeitura de lá tem nove caçambas, 

município pequeno, mas lá é colônia e difícil quem tenha mais de vinte e cinco hectares. Cruza lá 

seguido e passa em frente ao parque de máquinas, entrada da cidade, e o incentivo deles lá é grande, 

a Cotrijuí é lá e as empresas ficam perto de onde levam o leite, sendo que nossa dificuldade para 

levar o leite é ‘medonha’, e para entrar nas propriedades dos pequenos produtores os caminhoneiros 

nem querem entrar. Diz ser essa a diferença que temos, a dificuldade pela distância, pois o leite sai 

daqui e chegar lá em cento e poucos quilômetros, o que encarece o frete, e por isso eles não querem 

pegar aonde produz pouco. Fala que tentam fazer as coisas, mas aqui é difícil e cada ano tem menos 

caminhoneiro puxando leite aqui no Capão do Cipó, e o mais é a sabotagem nos caminhoneiros que 

se sabe que não é o produtor que cria os problemas, mas são os próprios produtores que alteram o 

produto, tanto é que tem caminhoneiro preso em tudo quanto é lugar e por isso que vem caindo a 

bacia leiteira. Diz que como lá todos são pertinho uns dos outros, é fácil de pegar e dá mais certo que 

aqui para nós. Diz ser uma pena, pois é uma renda que o produtor teria todo fim do mês e pelo 

descaso dos leiteiros o pessoal vai saindo dessa atividade e é um ganho a menos que eles têm. 

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. Diz ao colega Rodolfo que o café colonial em conjunto com a comunidade do Carovi, 

comunidade sempre reunida, com certeza a comunidade cipoense se fará presente, como sempre fez. 

Diz que Capão do Cipó sempre reconheceu que Carovi faz parte do município. Com certeza estará 

presente conversando com as pessoas, e o colega sabe que o que precisar e a escola, sempre que 

pediu, quando diretor e demais diretores, sempre estenderam a mão e ajudaram. Diz ter certeza que o 

município estará em ‘peso’ dia vinte e nove fazendo a grande festa, às quatro horas da tarde no café 

colonial. Sobre a gincana que o colega Alacir comentou, no domingo, será muito importante, pois é 

uma parceira entre Sicredi, CTG, associação do Bairro Santo Antonio, escola Julio Biasi, e isso irá 

beneficiar a comunidade, onde irão trazer os debates da comunidade e ali mesmo irão conversar o 

que futuramente irão investir nas associações. Diz que temos o bairro do colega Jairo Charão, que se 

fará presente, o seu Valdemar, presidente do Clube Aliança, convida todo o Bairro Santo Antonio que 
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se faça presente no domingo. Andando pela comunidade ontem, durante o dia, passando pelo Carovi 

e Entre Rios, conversando com as pessoas e comentando a situação do município, e a colega 

Margutti comentou sobre uma roçada no Entre Rios. Concorda ter que fazer e o patrolamento quem 

desce para o Antonio Jardim, tem um bueiro na volta que tem que ser feito limpeza. No Carovi e 

Rincão dos Ávila pede roçada e patrolamento na estrada. Visitando pais de alunos e professores da 

escola, diz ter uma Kombi escolar no Carovi, desde quinta-feira estragada na beirada da estrada, a 

qual já deu problema esses dias aqui. Conversando com os pais, eles disseram aos vereadores que 

era para ir ver a situação da Kombi, e no edital dizia Kombi e depois colocaram micro, depois tiraram 

o micro e botaram a Kombi novamente para fazer a linha do transporte. Diz que é só vendo a situação 

da Kombi para puxar os alunos. Cita que agora estão com uma Kombi de nove lugares, sendo que no 

edital está quinze lugares. Fala que arrebentou a barra de direção e está atirada na sarjeta, até hoje 

de manhã. Pede que a empresa que ganhou a licitação e o responsável pela Educação do município 

tome providências, para que amanhã ou depois não aconteça uma tragédia para os filhos da gente. 

Ressalta que os pais do Carovi comentaram e acha que tem que se preocupar, pois a Kombi é de 

manhã, meio-dia, depois de meio-dia e até a “boca da noite” está fazendo o transporte dos alunos. 

Pede que o Executivo e a Secretaria de Educação vejam a situação do transporte escolar e se tiver 

que mandar notificação ao que ganhou a licitação para fazer a troca do transporte, que faça, pois do 

jeito que está não dá para ficar. Diz ao colega Jaques que cada vez mais os moradores do município 

os cobram o cascalhamento da estrada do João Machado, do padrinho Lair e do Ademir Nascimento, 

que já cansaram de falar ao vice-prefeito e não irão falar mais. Diz que eles mandaram dizer que 

daqui três, quatro meses tem eleição e quer que o vice-prefeito vá até a propriedade dele pedir voto. 

Pede que faça e coloquem essas cargas de pedra, pois ele precisa para trabalhar e quando chove 

não consegue sair de lá. Destaca que façam o cascalhamento da estrada do seu João Machado e do 

Ademir Nascimento e Lair, no Passo da Areia. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): O vereador fica com 06 (seis) minutos, pois o vereador 

Jairo Charão lhe cedeu 01 (um) minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9. Ouvindo os colegas diz ter que concordar com certos pedidos, inclusive tem 

pedido ao secretário de Obras que dê uma olhadinha na estrada que sai da Agropan e vai até a divisa 

de Santiago. Diz que essa pessoa lhe pediu, encarecidamente, agora a tarde que o secretário dê uma 

olhada a hora que tiver tempo mande fazer, lá nos minhocões que sai mais de seis mil sacas de soja. 

Diz que não olhou a estrada, mas pede que ele olhe para tirar suas conclusões do pedido que lhe foi 

feito. Sobre as associações faladas pela colega Margutti, diz que torce que um dia alguém talvez 

mude sobre o maquinário das associações, que tinha ficado acertado de serem distribuídos os 

tratores. Acha que seria uma grande ajuda para a administração municipal o dia que fizer isso, 

distribuir o maquinário e que as associações tocassem. Acha que é uma despesa menor para a 

prefeitura passar em sistema de comodato, uma cedência para as associações, e que elas 

administrassem uma área que as abrangesse. Diz que o prefeito Meneghini e o vice Anselmo tinham 

ideia de fazer isso, por que não fizeram, não tem resposta. Outra coisa que a colega comentou sobre 

o secretário Cristan, das associações, e do Palharini lhe cobrem, e não visita mais ninguém, pois tem 



0182 

 

um pouco de vergonha ainda, e lhe cobram daquela associação que não saiu. Diz à colega que 

ajudaram inaugurar no governo passado, o qual fez parte, o colega Diego está rindo, mas é verdade, 

e diz que o colega estava junto na festa e ri por isso, quando inauguraram para sair a associação e 

não saiu de novo. Diz que o secretário não pode falar, pois foi escolhido o melhor secretário da 

gestão, Cristian Lencini, essa semana, escolhido entre os melhores secretários e até fica constrangido 

de fazer pedido, pois vai dizer que esse vereador é conversador. Diz que é o que diz o papel e assim 

que funciona. Gostaria, no futuro, que os vereadores que vão estar nessa Casa se comprometam 

mais com as comunidades. Acha que é uma coisa útil uma associação, a comunidade vai poder 

participar fazer eventos, vacinação e construir banheiros, churrasqueira para a comunidade fazer 

eventos aos finais de semana, ou festa beneficente. Diz que o colega Rodolfo sabe que quando a 

associação dos Palharini precisou foi a Câmara que fez doação, na gestão do colega Rodolfo, para 

cobrir a Igreja, pois não tinha como arrecadar e para fazer uma festa na associação tem que fazer no 

Clube Aliança, pois não tem condições de fazer. Destaca que a verdade é essa e tem que ser dita, e 

nenhuma gestão, até hoje, olhou com bons olhos, de todos que passaram para as associações, 

simplesmente foram abandonadas. Acha que falta deixar recurso destinado para o futuro, seja quem 

for o ano que vem, para dar uma atenção especial às associações. Diz ser seu posicionamento 

particular. A respeito da patrulha agrícola, já comentado, e da bacia leiteira, acha que é outra coisa 

que devia haver investimento e Capão do Cipó precisa que vá atrás de empresa séria, pois não 

adianta produzir leite, o produtor plantar aveias, gastar, tirar leite e vender para caloteiro e sem-

vergonha, que é o que está acontecendo aqui. Diz que temos que arrumar uma empresa séria, 

responsável e que queira, realmente, fazer a coleta do leite que sai daqui, pois até hoje o que 

apareceu aqui é uma máfia, um pior que o outro. Acha que a prefeitura tem que tomar peito, através 

da Secretaria de Agricultura, que é a base do município, e achar uma empresa que recolha o leite dos 

produtores. Diz achar que muitas famílias dependem da bacia leiteira e não dá para admitir que esteja 

nessa situação, vergonhosa, além que têm pouco investimento, sem ser as granjas e as cooperativas, 

que é uma coisa que pode ter uma renda maior, cai no esquecimento e plantar aveia para quê, para 

tirar leite de meia dúzia de vacas. Diz ser complicado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com 04 (quatro) minutos, pois 

cedeu 01 (um) minuto ao vereador Ibanez Garcia. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Cumprimenta sua esposa, que hoje está o assistindo. Diz ter um 

convite aqui na Câmara e, certamente, o secretário vai ler, convidando todos os beneficiários do 

Minha Casa Minha Vida para reunião segunda-feira a uma e meia aqui na Câmara de Vereadores, 

com a Companhia Província e a nova empreiteira. Diz que ainda tem esperanças que essas casas 

saiam, pois justamente agora foi feito o que se devia ter feito a muito tempo, de tirar essas empresas 

que estavam atrapalhando, fora da jogada e passar o recurso direto para a prefeitura para que 

pudesse repassar direto a outra empreiteira. Diz que agora tem convicção que com a ajuda da 

prefeitura essa empreiteira nova que assumiu as casas, pode ser, e a ajuda dos beneficiários que, 

acredita que alguma coisa que alguém se proponha pagar particular o pedreiro, a sua casa sairá logo, 

pois material terá. Irá participar junto dessa reunião para ver se as coisas andam. Faz referência 
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especial ao vice-prefeito Anselmo, dos quais foi agraciado com o troféu do Folha Regional como 

político do ano, e todos conhecem o Anselmo e nada mais justo que esse prêmio, pelo conhecimento 

que as pessoas sabem e o reconhecimento das pessoas pelo trabalho dele como vice-prefeito. Volta 

dizer que vai levar muito tempo para termos outro vice-prefeito igual ao Anselmo Cardoso. Sobre as 

associações diz que lutou muito aqui, dentro do gabinete, com o pessoal da AFANE e pedindo, dos 

quais já estava, praticamente, o trator lá dentro da associação e questão de um dia, dois dias, não 

sabe o motivo que os tratores não desceram para lá, tanto é que tinha outra associação que queria 

também. Diz que seria repartido o assentamento, da metade do Nova Esperança, pegando o Santa 

Rita e 14 de Julho, e do Nova Esperança para cima pegando a Sepé e até o Progresso essa outra 

associação. Diz que se propuseram a fazer isso e pelo que sabe essa associação é tudo legal e 

certinho, é só o prefeito destinar os tratores para lá que tem certeza que serão bem administrados e o 

trabalho bem feito, pois têm condições de fazer um trabalho bem feito lá dentro dos assentamentos. 

Reforça o convite do PDT para dia vinte e nove a todos os filiados que venham ao Clube Aliança, às 

dez da manhã, e venham votar na pré-convenção e após terá almoço e reunião-dançante, e se Deus 

quiser, lá podem decidir o futuro do PDT e, de repente, do município. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, e aos 

ouvintes da 87.9, uma boa noite a todos. Diz que o pessoal do Entre Rios lhe ligou pedindo roçada, 

pois o transporte escolar está enroscando. Não sabe o que estão fazendo, pois veio uma máquina 

nova para roçar, mas acha que está para bonito no pátio da prefeitura. Quando era secretário, seu 

Manoel está aqui e pode confirmar, roçavam de foice, a gurizada ia lá e fazia o serviço, mas o prefeito 

e o vice lhe disseram uma vez que só fazia para os eleitores seus as estradas e roçadas. Diz que 

então teria que ter dois mil quatrocentos e poucos eleitores, e não teve essa quantia. Não sabe para 

quem estão fazendo agora, e se fazia só para os seus, quer ver para quem fazem agora, pois não 

fazem para ninguém. Diz que a água da 14 de Julho e do Santa Rita é uma piada. Sempre falou aqui 

que o Cristian é o “Faz Tudo”, e ele não mora aqui e não depende de água. Diz ao Ibanez que o troféu 

que ele ganhou lá de melhor secretário, diz que ele fez uma peça na casa dele para botar os troféus 

que ele compra, pois é comprado, não vêm dar de graça, custa em torno de seiscentos, setecentos 

reais. Diz que igual ao vereador Jairo falou do melhor vice-prefeito, mas tem só um aqui, não tem 

outro, ano que vem terá outro, ou o mesmo continua, quem sabe. Diz que não existe e que isso não 

lhe ‘cola’ e não tem dinheiro para dar para os outros. Sobre transporte escolar diz querer saber o que 

a secretária de Educação está fazendo que não está pegando nem essas crianças que estão no 

plenário, e saem seis horas da manhã de casa. Cita que antes buscavam e por que não buscam 

agora. Questiona se não tem mais dinheiro para pagar o transporte escolar e que irá ver. Diz que para 

buscar lá no município de Tupã, vinte e cinco quilômetros pode, e esses são crianças de três, quatro 

anos que vêm na aula de manhã. Fala que deram a “cara para bater” agora aguentem. Diz ao 

professor Rodolfo que terá de falar nele novamente, pois o estado “matou” os professores, já entraram 

em greve, não tem salário, uma vergonha trabalhar o mês inteiro e não ter dinheiro para comprar 

comida, pagar aluguel, ou pagar a escola dos filhos, principalmente na cidade, ou remédio. Diz que 

fica até feio. Cita que o vereador Ibanez ergueu uma placa com o nome PMDB, na mão. Diz que 
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cassaram a Dilma no impeachment e não botaram o Lula por que estava sendo investigado na Lava 

Jato, mas botaram sete ladrões e pode aí, só sete. Questiona o povo brasileiro. Diz que estava em 

Porto Alegre essa semana com o vereador Diego e um ‘cara’ do TCE, Edson Mello, disse que 

cassaram a Dilma politicamente e não pelo que ela cometeu, pois aqui comete no município e todos 

esses tipos de coisas. Diz ser a mesma coisas seis vereadores cassar o Meneghini e por A ou B 

inventam uma coisa, provam uma questão, que é fácil de provar, e cassam o prefeito Meneghini, 

politicamente. Diz que Ministério Público não manda na Câmara de Vereadores, pois é assim que 

fizeram, politicagem. Nem irá entrar no mérito das associações, e aqui se alguém não entrar e tomar 

jeito em ajudar o pequeno produtor, como já falou há tempos na Casa, não pensar na pequena 

propriedade de Capão do Cipó, só vão ficar os funcionários públicos, os ‘cara’ que plantam soja, que 

tem bastante, e os aposentados, os jovens não ficam nenhum, pois não tem renda para se manter. 

Diz que todo jovem que trabalha, principalmente no interior, ele quer um salário no fim do mês para ir 

numa festa na comunidade, tem que ter dinheiro, ir lá sem fazer o quê. Destaca que associação é 

uma piada e que o deputado Marcon mandou um trator com tudo, simplesmente o prefeito e o vice 

tiraram dos assentamentos dizendo que são incapazes de tocar, que quebram tudo, e tem nove e 

todos vieram dados do governo federal. Diz que vem para ficar para bonito na prefeitura, pois para 

ajudar o pequeno não é. Como o colega Miguel disse que lá tem vinte e três associações, em Augusto 

Pestana, e como funciona e aqui não funciona nenhuma. Diz que era para criar associação para 

pagar água no interior e não criaram até hoje. Diz ter coisas que não adianta prometer se não fizer. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, 

Líder de Governo: O vereador usou junto seu tempo de Líder de Partido. Vai ter que discordar 

com o colega Jaques e explica o porquê, por exemplo, dizer que o município não incentiva os 

pequenos, afirma que isto não é verdade por que se tu planta, preparar uma terra, ter maquinário 

rodando e trabalhando não é ajudar e não é incentivar aí o próprio não sabe o que é então. Fala que 

vai sair um pouco do discurso político e vai tentar falar as coisas como realmente são, afirma que não 

vai tentar levar para o cunho político e fazer discurso político não, e que vai conversar sério e dizer 

como as coisas realmente são. Fala nas associações que o município por três ou quatro 

oportunidades repassou equipamentos, afirma que tinha divergência inclusive entre os colegas aqui, 

pois diziam que o trator está sendo mal tocado por que o óleo está acontecendo, e não sei o que, por 

que estão quebrando peça e estão botando operador que não é capacitado. Afirma que tinha este tipo 

de discussão aqui, então quando se manda um equipamento e se manda para ajudar aí vem outro 

discurso, por que as coisas não funcionam por que é mal tocado e aí por diante. Fala que a 

associação é a saída para tudo e agora dá um pensamento próprio, de como deveria ser este repasse 

para as associações, primeiro tu repassa um equipamento ou um trator ou qualquer tipo de 

equipamento e a partir do momento que a prefeitura repassa tem que ser exclusivamente 

responsabilidade da associação. Ressalta que tu repassar um equipamento e ao mesmo tempo tu 

estares subsidiando acaba ficando oneroso, e que isto é uma opinião sua e daqui a pouco o próprio já 

está perdendo voto pelo que está dizendo. Afirma que não pensa nisso e sim no município e no 

desenvolvimento, e acha que no momento que tu repassa um equipamento já é uma grande ajuda. 



0185 

 

Pede para seguir no seu outro tempo de liderança. Fala que “pegando o fio da meada” a partir do 

momento que tu repassa e aquele equipamento fica de responsabilidade da associação já é um 

grande auxílio, e que aí tem que acontecer umas coisas, primeiro não pode ter divisão entre os 

associados por que se quem trabalha na Secretaria de Agricultura tem uma grande divisão e tem 

gente que quer a associação e tem gente que não quer também e aí por outro lado aqui na câmara 

teriam que mudar o discurso aqui também, por um exemplo hoje o discurso é de descer o trator e o 

próprio concorda com isto. Ressalta que aí desce o trator e o discurso não pode mudar por que o 

trator está sendo mal tocado e por que as coisas não estão acontecendo. Ressalta que a associação 

o próprio entende como uma excelente saída desde que seja bem discutido, com questões bem 

definidas e que se procure não levar nada para o cunho político, pois o município o próprio tem 

certeza que o que é questão do município fazer para desenvolver esta questão o município está 

tentando fazer. Ressalta que o município tem inseminação artificial, que é uma coisa que deu certo e 

está acontecendo, e que o rebanho leiteiro foi melhorado, tem dois veterinários atendendo, enfim diz 

que o que é do poder público as coisas estão acontecendo e que agora, por exemplo, vão falar na 

parte de comercialização como o colega Ibanez falou, afirma que fica meio complicado o município 

fazer negociação em si, até por que tem gente que tem opção de vender para vários e daqui a pouco 

o que interessa para um grupo, vender para uma empresa não é o mesmo que o outro grupo quer e 

que então esta parte de comercialização o próprio entende que cabe realmente aos produtores. 

Ressalta que é bem complicado mexer nesta parte de comercialização, mas o principal disto o próprio 

entende que o que cabe ao poder público está sendo feito. 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 que vai voltar ao transporte escolar, acha que já falou estes dias atrás, 

afirma que o Capão do Cipó por ir nos outros municípios teria que cobrar por quilômetro conforme faz 

as linhas, pois nós temos obrigação com os alunos do nosso município e os alunos que estão sendo 

levados são alunos de segundo grau e que não é de ensino fundamental. Afirma que é de segundo 

grau que estão sendo levados pelo município, e que são feitos mais de cinquenta quilômetros e deixar 

os do município por dia, acha totalmente errado, pois o último aluno que é largado é no Jorge Reis e o 

transporte vai atrás do Espinilho largar e que de lá ele faz a volta e vai lá trás na Agropan e faz toda a 

volta e entra antes do Hélio Malheiro a esquerda. Afirma que dá mais de cinquenta quilômetros, e que 

então os nossos alunos do ensino fundamental são para pegar, que tem obrigação com o nosso 

município, e se começar a defender os outros municípios amanhã ou depois tem um monte de sucata 

de ônibus e não vamos contemplar o que se tem obrigação de fazer, então colocou. Fala que sobre a 

Kombi já falou estes dias que nem fechadura não tinha e agora continua um “caco” lá enquanto temos 

um micro-ônibus que deve estar por Entre- Ijuís, ressalta que já vai fazer um ano que não fazem as 

estradas e nossos ônibus puxando aluno, e que está parado lá e não sabe o que está acontecendo, 

mas acha que tem tomar uma providência e pegar os alunos do município do qual tem a obrigação de 

fazer isto aí Afirma que é isto que está colocando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 

Representante de Partido, SD: Fala que ouvindo atentamente os colegas falando a respeito da 
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reunião de segunda-feira sinceramente não consegue entender estas empresas, pois se vê em outros 

municípios inúmeras casas concluídas e prontas, agora acha que tem que assumir um pouco de 

responsabilidade com estas empresas, pois o “cara” pegou e faz ou já nem pega por que é 

brincadeira, por quantas mãos estas casas já passaram no Capão do Cipó. Fica indignado de ver 

quase oito anos e estão nas mesmas casas, e que foram oito anos, dois mandatos, e não 

conseguiram terminar as casas. Ressalta que estão a menos de oito meses de governo e ainda não 

vão terminar em oito anos, e que tem empresas que não tem explicação. Fala que torce e espera que 

a comunidade participe deste café colonial, pois as escolas precisam e sabe disto quem tem uma 

professora sabe disto, pois precisam do apoio da comunidade. Ressalta que os repasses do governo 

federal não dá nem para falar, pois é uma piada, então torce que o povo vá, participe e de uma forma 

ou de outra vai ser muito útil para a escola Macedo Beltrão. Então ficam felizes desta participação e 

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

Representante de Partido, PDT: Volta a falar das casas, ressalta que é uma novela estas casas e 

rezar para que termine, mas todos sabem que não é culpa da prefeitura, pois foi falado aqui na 

tribuna, o presidente que participou da reunião veio aqui e falou que a prefeitura não tem culpa e 

todos sabem, agora passaram uma responsabilidade para a prefeitura e agora o próprio quer ver se 

não vão terminar as casas. Afirma que agora vão, pois agora está na responsabilidade do governo, 

antes eram as empresas que se atravessavam, pois foram umas quatro ou cinco empresas só 

ganhando dinheiro e onde tinha que chegar o recurso não chegava, material e recurso para os 

pedreiros passando necessidade, fome, miséria e não tinham dinheiro para pagar suas contas e nem 

estadia, por que bem no fim ficavam uma semana aqui e iam embora. Quer dizer aqui que foi até um 

mal entendido que o colega Jaques falou do melhor vice-prefeito, ressalta que é claro, pois cada 

gestão tem um vice-prefeito, e que o mesmo quis dizer dos outros vice-prefeitos que passaram e 

inclusive um era do partido do próprio, que era do PDT, que ganharam as eleições e todos sabem 

bem de quem o próprio está falando, mas não tem comparação os outros dois vice-prefeitos que 

passaram, com este atual, que tem certeza que neste exato momento nem em casa está ainda, pois 

deve estar trabalhando para o povo, correndo para baixo e para cima, todo dia, toda hora. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, 

PT: Fala ao vereador Jairo que não quis falar do Anselmo, afirma que sempre disse para o mesmo 

que o “cara” para dar a cara teria que ter assumido um cargo público, que vice-prefeito não manda em 

nada e não apita em nada. Afirma que o Anselmo usou quatro anos a camioneta da prefeitura, aquela 

branca, para correr para baixo e para cima, só fazendo politicagem por que não tem outro serviço. 

Afirma que vice-prefeito tem que assumir uma secretaria e dar a cara para bater que daí se prova que 

é bom e economiza uma secretaria e pega o salário e vai fazer as coisas, acha que é isto. Afirma que 

não tem nada contra o mesmo, mas pensa isto. Fala que água aqui na sede de Capão do Cipó botam 

relógio para todo mundo, e que tem gente aqui no Cipó que tem duas casas e terreno e não tem 

relógio. Afirma que hoje cruzou na Avenida e está botando água fora e não esconde o nome de 

ninguém, e é do seu Nezito, afirma que as construções do mesmo estão tudo sem relógio e 

construindo, e que está ali e que ligou para o DEMAC hoje e disseram. Afirma que está ali, e pergunta 



0187 

 

se a prefeitura não é capaz de colocar um relógio para o mesmo pagar água. Ressalta que quem está 

pagando somos nós aqui do Capão do Cipó quem tem o relógio, o próprio fala mal por que não 

esconde o nome de ninguém. Fala que sobre a associação já falou e acha uma piada. Dá um aviso 

para os usuários da Bolsa Família, afirma que o Temer já não botou a ministra da ação social, 

aguarde que vai vim “chumbo grosso”, e que vão pegar os pobres, pois rico eles não pegam, como 

aqui já fizeram este ano e o Ibanez sabe disto, pois crucificaram um funcionário do Bolsa Família e 

colocaram para o colégio, que cortaram um monte de gente aqui do Capão do Cipó já. Ressalta que 

foi a administração que cortou e deram a faca para aquele próximo que está lá no colégio, um agente 

administrativo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, 

Líder de Bancada, PP: Fala que vamos por partes e que esta história de secretário, e melhor 

secretário e melhor vice-prefeito, afirma que pagando bem sabe o que acontece, e que já pagou um 

desses para amanhã ou depois mostrar para seus netos que seu avô ganhou um prêmio de melhor 

secretário e melhor vice-prefeito. Afirma que é para parar e se respeitar. Fala ao colega Jaques que a 

“operação tartaruga” começou hoje no Macedo Beltrão, e que tem que tem conta também. Fala da 

mulher que ganhou o telhado, afirma que não foi na gestão do Rodolfo e que foi sim na gestão dos 

colegas. Fala que com relação às casinhas, o prefeito Osvaldo inaugura em dois mil e dezessete, está 

chegando e quem sabe o nosso vice está sentado na nossa frente aqui e inauguramos as casinhas 

oito nove anos, é show de bola e acha que podem chegar lá. Registra que um cidadão que trabalha, e 

que não vai dizer o nome dele, foi fazer canteiro para plantar cebola com o trator da prefeitura, e que 

isto é um absurdo pedir para fazer um canteiro para plantar cebola. Não concorda que a prefeitura 

seja tão paternalista a ponto de mandar um trator com um pé de pato fazer um canteiro para plantar 

cebola. Afirma que isto não tem fundamento. Fala ao colega Jairo Charão que termina a pré-

convenção dos mesmos e fica o convite, pois seria bonito e elegante da parte do PDT cipoense que 

fosse terminar lá no café colonial e prestigiar a escola, pois a escola está precisando. E secretário ou 

vice-prefeito o exemplo é o amigo Gordo Engleitner que foi vice-prefeito e como disse o Jaques “deu a 

cara a bater” sendo secretário da Fazenda. Afirma que é por aí as coisas. Agradece e devolve a 

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

Usou o tempo junto com Líder de Governo. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: A vereadora não fez uso de seu tempo regimental. Após 

o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da 

matéria em pauta: OFÍCIO 03/2016, da Secretaria de Administração, solicitando empréstimo Plenário 

e demais salas para seleção de jovens que se alistaram na Junta Militar 257, dia 07 de outubro, pela 

parte da manhã. OF. GAB. 069/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Leis 833/2016 e 834/2016. 

OF. 09/2016, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, solicitando empréstimo Plenário 

para reunião do projeto Minha Casa Minha Vida, às 13h30min do dia 23 de maio do corrente. Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 24/05/2016, 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, 
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discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e o 1º Secretário da Mesa. 

Capão do Cipó, 17 de maio de 2016. 


