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ATA N° 18/ 2016 (Ordinária) 

Aos 07 (sete) dias do mês de junho 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 17/2016, da 

Sessão Ordinária do dia 31/05/2016, 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. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora não fez uso de 

seu tempo regimental. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Convida, em nome da Capela Santo Antonio, de Capão do Cipó, para festa de domingo no CTG 

General Gumercindo Saraiva, ao meio-dia, valor de quinze reais antecipado e dezoito no dia. Diz que 

haverá procissão saindo da praça de manhã, em direção ao CTG, e depois haverá missa. Tem uma 

preocupação quanto às pessoas que fazem coleta de exames no Posto de Saúde, agora que é 

inverno, primeiro vinham fazer a coleta e agora o pessoal tem que ir à cidade. Vê pessoas 

reclamando, com quase noventa anos e ter que ir a Santiago. Fica preocupado, pois tem que levantar 

cedo e de idade é difícil. Acha que ao menos esse convênio teria que fazer durante o inverno, que o 

laboratório de Santiago viesse. Diz que não é criticar, mas se tinham sessenta mil para botar no 

campo de futebol, mais sete mil e seiscentos num projeto que não saiu e sabem que foi pago, diz que 

esse convênio daria oitenta e quatro mil para o ano inteiro, e que pesem, pois saúde sabem que é 

difícil. Cita que tem pessoas que têm condições de ir, mas tem outras que tem que pagar ônibus, e aí 

tu imagina pegar um ônibus aqui e chegar lá, uma pessoa de idade, e depois esperar as três e meia 

para voltar. Acha que tinham que dar uma pensada nessa parte e ver o que se podia fazer para ajudar 

essas pessoas. Sabe que houve o prefeito Serafim, o prefeito Froner e nenhum deixou dívida, mas 

agora há poucos dias soube que o prefeito Meneghini falou que a prefeitura ficou com dívida e sem 

crédito, no dia do encontro do PDT. Acha que se alguém vai deixar com dívida será o prefeito 

Meneghini, o financiamento do Banrisul. Acha que talvez ele falou no momento errado, mas não 

poderia ter falado, pois o prefeito é sequência de um que sai e o outro tem que ir tocando as obras. 

Diz que nem sempre se pode inaugurar uma obra, pois às vezes sai e está no meio e não tem como 

fazer, mas tem que dar continuidade. Acha que nenhum prefeito quer deixar dívida para o outro, e se 

deixar não pode falar, pois ele deixou. Acha que o prefeito que vai deixar dívida para o outro e falar 

que pegou a prefeitura com dívida e sem crédito, acha que não é por aí. Diz que é só verem o final de 

dois mil e doze que verão que não é a realidade. Não está criticando, só coloca, pois as pessoas têm 
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que cuidar o que falam, pois as coisas não são bem assim e os documentos mostram que é o 

contrário. Parece-lhe que pegaram o nosso Sarney, o Renan Calheiros e o Jucá, e parece que 

querem eles, e o procurador de justiça andou pedindo a prisão. Diz que param de falar no Jornal 

Nacional, mas lembram aqui na Câmara de Vereadores que as coisas lá em Brasília não sabe se 

escapa alguém. Diz que a coisa é complicada e o Sarney tentou obstruir a Lava Jato e pegou vinte 

milhões em propina, segundo o que passa na imprensa. Diz que a política é coisa séria e tem que se 

trabalhar com seriedade e lá se vê que parece que estão brincando com as pessoas dizendo que não 

pode tal procurador e tal ministro que vai prejudicar. Acha que o “cara” tem que ser limpo e é por aí 

que tem que andar, e se tem algum problema, que a justiça pegue, pois sinal que se pega é por que 

aprontou, se não aprontou, não vão pegar. 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. Reforça o convite do colega Alacir para domingo a 

festa da Igreja Católica em homenagem ao nosso Santo Antonio. Diz que o pessoal está se 

organizando para domingo o pessoal venha fazer o conjunto de amizade ali no CTG, com grande 

almoço ao meio-dia e que a comunidade esteja toda convidada. Comenta que domingo estava 

presente com o colega Jairo no campeonato de futsal que iniciou no domingo mesmo, a partir da uma 

e meia, onde tiveram dez equipes participando. Diz que o futebol é onde a juventude tem momento de 

lazer, onde as pessoas mostram o seu futuro e a juventude está fazendo o que gosta. Como vereador 

e participante das equipes é uma alegria ter essa gurizada fazendo parte junto com o município e 

mostrando o que é de bom para os moradores e o município. Agradece a todos os participantes. Pede 

patrolamento no Passo do Tibúrcio, na estrada do seu Rosalino e encascalhamento. Sobre o que o 

colega Alacir comentou dos exames, diz que no Rincão dos Mamoneiros, fica preocupado, pois essa 

pessoa também lhe comentou que tem que sair daqui do município e ir até Santiago agora no inverno 

para fazer coleta de sangue. Acha que a secretária tinha que rever melhor essa situação, pois se sabe 

que o inverno está aí e as pessoas idosas muitos têm condições de ir até Santiago, mas outras não 

têm. Diz que antes eram coletas de quinze em quinze dias e que volte essas pessoas fazer essa 

coleta, que fica ruim pessoas de mais idade ir daqui a Santiago fazer coleta, que sempre foi feito aqui. 

Fica essa questão e esse levantamento em defesa das pessoas idosas do município. Diz que esteve 

presente com o colega Jaques na festa da igreja e da equipe da Cleusa e do Chiquinho, no encontro, 

muito bem organizado. Deixa o agradecimento pelo convite da grande festa no domingo junto com a 

comunidade cipoense e de Santo Ângelo que estava participando ali no domingo. Agradece e devolve 

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

munícipes, rádio 87.9. Tem pedido para que seja encaminhado, até o vereador Diego comentou 

semana passada, e hoje lhe cobraram a roçada na capela. Diz que saiu batizado até, e está feio e 

pediram que a hora que puder mandar alguém fazer a roçada, uma máquina, pois esses dias até 

comentou com os colegas de comprar uma roçadeira, mas que seja a gasolina, pois lá na capela e na 

associação não tem energia elétrica. Diz que fica meio caro, mas pediram que a hora que as 

máquinas forem para aquele lado que leve uma roçadeira e dê uma roçada, pois está, realmente, 

sujo, “feinho” de olhar. Deixa registrado o pedido. Comentando com o vereador Jairo a respeito do 
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convênio que tinha com a dona Eleonora de vir aqui fazer a coleta de sangue, diz achar de suma 

importância de todos os colegas que falaram aqui, principalmente no inverno. Dá razão aos colegas, 

pois a pessoa tem que sair daqui cedo, ir a Santiago, muitos dependem de transporte coletivo e tem 

que retornar três horas da tarde, em dias “brabos”. Diz que o vereador Jairo lhe colocou que o 

laboratório não fez questão por causa da estrada, em vir fazer a coleta aqui, que a estrada estava 

péssima. Diz até acreditar, pois andou numa fase que era de agradecer o convênio e jogar fora e não 

vir mesmo, mas acha que dá para voltar.  O vereador Alacir Dessoe faz um aparte: Diz que não 

aconteceu isso. O vereador torna a palavra e diz que está comentando o que lhe foi dito, mas acha 

que deveriam conversar com o laboratório, principalmente agora de vir fazer essa coleta. Acha 

importantíssimo para a comunidade cipoense, fazer a coleta de sangue aqui, sem precisar a pessoa 

sair daqui, às vezes doente, para ir para Santiago. Acha que seria uma grande aquisição para a 

Saúde e tem certeza que a administração não vai medir esforços para ver se resolve esse problema. 

Tem certeza que a secretária vai ver um jeito e a possibilidade e na próxima semana teremos notícia 

boa. É o que espera. Sobre o que os colegas falaram da situação hoje de dívidas. Comentou terça 

passada aqui na Casa que acha que cada administrador, em quatro anos, deveria deixar suas contas 

sanadas. Diz que como foi feito aquele convênio, a câmara aprovou, não podem se omitir de uma 

responsabilidade também, pois aprovaram o convênio para três anos, trinta e seis parcelas, quem 

aprovou foi a Câmara de Vereadores. O vereador Alacir Dessoe faz um aparte: Diz que são em 

quarenta e oito vezes. O vereador torna a palavra e diz que o presidente Alacir lhe disse que são 

quarenta e oito vezes, e não trinta e seis. Diz que nisso tem a parte de contribuição, da aprovação 

para que fossem parcelados em quarenta e oito vezes os maquinários da administração, pois o 

prefeito não comprou sem a aprovação do Poder Legislativo. Diz terem essa parte de 

responsabilidade na dívida que vai ficar e têm que assumir, mas o resto de certas obras que se inicia, 

acha que o prefeito tem que deixar sanada, sem ser obra aprovada pela câmara e que foi iniciada 

pelo governo, acha que o próximo governo as coisas deveriam ser, simplesmente realizadas e não 

deixar pela metade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

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

sobre o questionamento da dívida deixada para o próximo prefeito pagar. Diz não saber, não sabe 

qual é a proposta para o próximo prefeito, mas acha que o Meneghini é pré-candidato e fez dívida 

para ele mesmo pagar, tinha certeza que ele mesmo ia cumprir esse problema que está acontecendo. 

Diz que o colega Ibanez bem falou, pois virem questionar uma coisa que aprovaram aqui, discutiram o 

projeto que estava em suas mãos. Diz não estar entendendo, pois passou pela Casa, e nada que se 

faz em uma administração pública se faz sem passar pela Câmara de Vereadores. Tem certeza que 

seu voto foi favorável, mas se passou teve voto da maioria e não tem o que questionarem agora. 

Outra coisa é se reprovam um projeto desses para comprar maquinário para dar melhoramento para o 

povo, para ver se não tinham “cortado” o pescoço lá fora. Diz que não tem o que questionar, e estão 

questionando uma coisa que foi aprovada pelo banco, e o município tem recursos e condições de 

pagar. Sobre a Consulta Popular hoje aqui na câmara, as demandas e os delegados eleitos, Marcio 

Manente e Marli Casarotto, para representar dia dezessete de junho em Santiago, uma reunião na 
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Câmara de Vereadores e defender nossas demandas. Cita que em primeiro lugar passou correção de 

solo, em segundo estradas vicinais e em terceiro apoio a agroindústria familiar. Diz que temos que 

votar em cinco demandas, mas na regional vão passar três, e as outras duas que são bacia leiteira a 

quarta e apoio ao desenvolvimento a produção leiteira, se irem à votação nossa aqui e tivermos mais 

votos na quarta e na quinta, obviamente que irá entrar uma dessas demandas na regional, senão 

ficam as três primeiras. Ressalta que vai depender de se unirem e votar nessas aí. Diz que parece 

que passou uma certa confiança, pois inclusive a votação que saíam feito loucos buscando o máximo 

de votos para ganhar dos outros municípios, agora é por percentual de eleitores. Diz que se 

atingirmos seis por cento do nosso eleitorado, que hoje são dois mil seiscentos e oitenta votos válidos 

no município, no caso aptos a votar, temos que juntar cento e sessenta e um votos. Fala que com 

esses votos estamos aptos a essas demandas. Sobre a festa do padroeiro do município que irá 

acontecer domingo, convida toda comunidade. Conforme os colegas já falaram aqui, diz que às dez 

horas sai a procissão da praça, em direção ao CTG, depois tem a missa e ao meio-dia o almoço e 

logo após reunião-dançante com os festejos populares. Diz que segunda-feira, sabem que o padroeiro 

é o Santo Antônio e hoje sem fé, sem proteção para o município, quem somos nós. Agradece a Deus 

por termos Santo Antonio nos protegendo. Diz que o transporte do interior continua amanhã, 

passando pelas estradas gerais de todos os assentamentos, saindo do Entre Rios às sete horas da 

manhã, passando por todos os assentamentos vindo a sede do município, retornando às quinze 

horas. Diz que a dívida não é um mal para o município, desde que seja investido e está sendo em 

maquinários e coisas. Diz que alguém fala que não se faz isso e aquilo, mas tem que ver o que foi de 

melhor para o nosso povo e o que está sendo investido e tem muitas coisas boas a serem faladas 

aqui na Tribuna. 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. Agradece, 

em nome do pessoal que pediu da Igreja Pentecostal Avivamento da Última Hora, ao pessoal que 

compareceu domingo no CTG, encheu, e ao pessoal que trabalhou, ao Pastor Paulo, se não se 

engana esse é o nome dele. Diz que deu grande, bastante gente, e pedem para agradecer ao 

“Ratão”, patrão do CTG, que trabalhou e ajudou do começo até o fim, assando carne e servindo o 

pessoal. Convida os filiados do Partido dos Trabalhadores, para sábado as duas e trinta, aqui na 

Câmara de Vereadores, uma pré-convenção. Diz que os filiados são todos convidados a participar. 

Cita que a dona Juraci disse que podia falar o nome dela, pois tem um bueiro que trancou e entra na 

propriedade dela, que se derramar um copo d’água cruza por cima e não no bueiro e a água cai lá na 

casa dela e, simplesmente, é desentupir. Diz que desce costeando e não tem o que fazer, sabe, pois 

é uma baixada e alaga tudo. Ela disse que acha que esqueceram e que parece que não votou para 

eles. Diz que ela falou que prometeram uns brasilit para ela, pois faz tempinho que deu vento no 

assentamento e descobriu a casa dela e mais umas, foram poucas, e mandaram ela pegar no “Tigre” 

que depois a Assistência Social iria pagar e não pagaram até hoje. Cita que ela que teve que pagar e 

disse que a Assistência Social lhe mentiu e nem apareceu lá ver, a secretária. Ela disse que podia 

falar seu nome, pois teve que pagar esses brasilit, sem condições, pois é aposentada. Sobre o que 

falaram de dívida, diz que na época era secretário quando aprovaram aqui, só que esse projeto foi 
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aprovado em dois mil e treze. Diz que os vereadores aqui, simplesmente fazem para ajudar ao povo, 

só que eles atrasaram para encaminhar o projeto para ser liberado, para o outro prefeito ter que 

pagar, ou o mesmo se reeleger. Diz que se encaminhasse em dois mil e treze, tinha saído em dois mil 

e treze o projeto do Provias, mas foram enrolando e depois tem prazo, licitação, e ficou para o outro 

prefeito ou o mesmo, pagar. Sempre disse que na história do Capão do Cipó seu Serafim deixou 

dinheiro em caixa, todos sabem, o Froner deixou dinheiro, que foi da construção do colégio, que 

construíram, custaram, mas terminaram e esses vão deixar dívida e não adianta, é dívida e tem que 

pagar. Diz à população que acompanha que tem três anos ainda para pagar. Diz que carregador é 

para carregar pedra, e não cortar, como estão hoje. Pergunta se acham que daqui a três anos irá 

prestar. Diz não presta mais e não aguentam os caminhões, tem que fazer manutenção e a dívida 

vem. Diz ser essa sua preocupação, e não questão de deixar dívida. Cita que atrasou muito para 

pagar e vai ficar uma dívida de um milhão de reais para outra administração pagar e não adianta. Diz 

que é só somar a quantia por mês e três anos para pagar, que dá um milhão de reais. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9. Está constatando, de sua mesa, que o PDT voltou a elogiar a administração 

Meneghini. Diz que isso é um bom sinal e achou bonita a ação, pois fazia “horas” que não saía um 

elogio aqui para o prefeito e hoje saiu, um bom sinal. Diz isso até por que particularmente é do PP, e 

vai, rapidamente, agradecer por umas parcerias que fizeram com o prefeito lá na sua escola Macedo 

Beltrão, com reforma do parque infantil, luz do ginásio, o Adair, falou com ele, irá ceder o pessoal para 

ajudar trocar o telhado. Diz que isso é “show de bola”, mas o que lhe deixou comovido hoje, foi saber 

que o PDT voltou apoiar seu Alcides Meneghini. Agradece a professora Cecília pela cedência do 

ginásio, durante o período de aula, para os seus alunos do terceiro ano, de sua escola, promoveram 

uma intersérie lá e sabem que tumultua, mas o de lá ainda não tem condições, pois se chove tem 

alguns perigos. Diz aos colegas e aos de casa sobre a prestação de contas do café colonial, onde 

tiveram um total de entradas, as quais irá explicitar, em torno de dois mil e quatrocentos reais em 

cartões, quatrocentos e trinta e cinco em bingo, duzentos e vinte e três em torta, cento e oitenta em 

doações de professores, mil e vinte e quatro reais em doações particulares e seiscentos e trinta e oito 

reais a copa, que o Miro cuidou. Destaca que o total de entradas foi quatro mil setecentos e quarenta 

e quatro reais, e o total das despesas, mil trezentos e trinta e nove, e o lucro líquido, nas contas da 

escola, três mil quatrocentos e quatro reais e noventa centavos. Diz que a Casa aqui e todas as 

pessoas que auxiliaram e fizeram doações, têm crédito nisso. Diz que o principal será a troca de doze 

folhas de telhado translúcidas que estão quebradas há mais de um ano e meio, que ficou se 

enrolando na gestão passada, que tocava a escola, e não se “acharam” para fazer uma promoção, e 

que vai sair em torno de três mil reais, conseguirão trocar as doze folhas e sanar o problema. Diz que 

depois terão que pensar nas portas que não tem e um monte de coisas. Quer deixar esse 

agradecimento especial. Deveria citar os nomes, mas é um bom número de pessoas, e naquele dia a 

comissão que organizou o café ficou de fazer um banner com o nome de todos que auxiliaram e 

fizeram doações. No momento da confecção desse banner e com a licença do presidente irá deixar 

exposto aqui na câmara um dia o banner. Convida todos os colegas e o pessoal que está escutando 
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para dia vinte e um, festa junina na escola, terça-feira, a partir da tarde depois continua até as dez 

horas da noite. Cita uma coisa boa para o município, a qual participou essa semana sobre a educação 

fiscal, da importância de ensinar às crianças a questão fiscal, saber pedir nota, pois acaba revertendo 

para o município como um todo, e hoje vê aqui entrar projeto de lei número dezenove, que trata 

exatamente disso. Diz que começou certo, começou pela educação. Agradece e devolve a palavra à 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. Solicita a Secretaria de Planejamento que providencie, pelo amor de 

Deus, a água da senhora Vilma, que a maioria dos colegas aqui já pediram, e que solicitou varias 

vezes. Diz que hoje ela esteve na loja, e de novo lhe questionou, sobre a sua água. Falou à dona 

Vilma que só Deus por enquanto, vai se contentar com a divina, com a chuva que está vindo do céu. 

Diz não saber, por que é um montante de dinheiro, sabem o quanto ficou para estas redes de água, 

pois aqui na divisa com São Miguel gastam muito mais, às vezes, levando e nem todas às vezes 

levam a água, e os colegas são testemunha disso. Diz não saber o que está faltando, e acha que 

mais é boa vontade do secretário, porque dinheiro não falta. A Secretaria de Obras não sabe, pois 

semana passada passou próximo do “chiqueirão” e está bem ruim a estrada, mas parece que lhe 

falaram que esta semana estarão trabalhando lá, mas não sabe se é verdade, mas tomara. Fala sobre 

reunião do Corede que os colegas já falaram, acha que as demandas hoje voltadas quase todas da 

agricultura, acha que é um anseio de todos e do povo. Acha que a agricultura é a base de tudo não 

adianta, o povo precisa de comida, e o município ganha também com isso, e depois vem o retorno do 

seu ICMS. Acha que foram boas as escolhas para nossa comunidade. Fala que iria falar sobre a 

festa, mas seus colegas já reforçaram bastante, a festa do nosso padroeiro, um bom feriado a todos, 

vai dar um feriadão no nosso município. Gostaria de salientar sobre as roçadeiras, um colega falou se 

tivesse uma roçadeira na comunidade dos Mamoneiros, não Mamoneiros, ali nos Palharini, com a 

emenda parlamentar do Deputado Luiz Carlos Heinze que conseguiu, não lembra, acha que era para 

comprar dois tratores e teria uma sobra desse recurso. Pediu para o Prefeito Meneghini que 

comprasse para cada associação uma roçadeira, pois não sabe o que foi feito, porque não tem 

acesso a isso, o prefeito sabe aonde bota o dinheiro, mas este pedido fez a ele, numa reunião com os 

demais colegas, uma roçadeira, lá não tem energia, que fosse uma roçadeira a gasolina e uma 

elétrica para cada outra, mas quem sabe do dinheiro é o prefeito e não adianta, só podem fazer as 

solicitações. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala 

que nosso é um município totalmente agrícola e um município com características de um pequeno 

município em população, mas grande em capacidade e avanços, e tem duas fontes de recursos 

básicas que é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que isto é enviado pelo governo 

federal e o ICMS. Ressalta que se levarmos em conta o restante, o IPTU e outras rendas que vêm 

para o município, que são quase insignificantes, o nosso município é totalmente que FPM e ICMS. 

Afirma que fala isto por que acha importante quando chega um projeto nesta Casa e aqui quer se 

deter a falar do projeto em si e achou importante por que é um projeto relacionado a educação fiscal e 

neste sentido faz uma referência ao secretário da Fazenda que conversou com o prefeito e entendeu 
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e chegou até os vereadores para ser aprovado e como o próprio diz que a educação fiscal vai 

justamente contribuir para o nosso retorno do ICMS e que então é trabalhar a função de emissão de 

notas e que enfim fazer com que as pessoas envolvidas neste processo saibam da importância de 

uma nota fiscal, pois isto logo ali na frente vai gerar recurso na forma de impostos e de ICMS. Fala 

que está sendo assinado e está aqui nesta Casa tramitando este projeto da Consulta Popular e, diga-

se de passagem, já deste governo do estado que foi feito no início do governo Sartori, que aqui foi 

aprovada uma demanda para correção de solo onde está aqui o projeto para ser aprovado que é para 

aquisição de adubo, e como vai ser distribuído o próprio não sabe e não sabe como é que vai ser 

conversado depois, só sabe que é o conselho que vai definir os critérios e quem se encaixa, mas que 

enfim é interessante que já é um pagamento do governo Sartori e que então assim as coisas aos 

poucos elas começam entrar nos eixos. Já seguindo nesta linha o asfalto torce para que termine, mas 

já é um movimento das coisas virem a percorrer o curso da normalidade e que então são ações do 

governo que mostra a franqueza e clareza. Afirma que o governo foi claro em dizer quando assumiu 

que o estado estava totalmente inviável, mas que na medida do possível as coisas iriam tomar seu 

rumo e é o que está acontecendo, pois sempre diz e vem de uma criação que se tem que tomar 

posições e o próprio tem sua posição bem clara, e diz que se o governador Sartori fosse candidato 

hoje de novo o próprio votaria nele de novo. Fala que se tem que ter posicionamento e que não é por 

questão partidária e por perceber que as coisas aos poucos elas começam a tomar seus custos 

normais. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Governo: Fala que o que foi comentado antes de política a nível nacional, 

ressalta que isto são coisas que realmente envergonham e não adianta tapar o sol com a peneira. 

Acha que tem gente envolvida de tudo que é partido e que muitas vezes começam a questionar aqui 

no município vendo. Afirma que muitas vezes fica pensando que fazem papel de bobo por que é uma 

característica dos municípios pequenos a seriedade aquela coerência e quando se vê desmandos 

aonde se vai caminhões de dinheiro. Diz que sempre questionam que será que estas pessoas não 

pensam em uma fila do SUS e o quanto este dinheiro está sendo desviado para outras coisas tem 

gente brigando por uma consulta muitas vezes vinda, quebrada, para uma fila de hospital e ainda não 

consegue ser atendido e logo do outro lado caminhões e caminhões de dinheiro, independente do 

partido que seja e independente de quem seja. Afirma que quem errou deve ser punido e punido 

severamente, e que este é o anseio da população e é um anseio que como um simples vereador é um 

anseio próprio também. Fala que foi comentado antes a respeito das coletas de sangue, e que não vai 

comentar hoje até por que não tem certeza, mas ouviu falar uma coisa que o laboratório teve um 

impedimento do laboratório e não pela Secretaria de Saúde ou a administração não realiza este 

convênio. Afirma que até vai se informar e na próxima sessão esclarecer isto aí, mas pelo pouco que 

ficou sabendo foi à questão do laboratório não pela prefeitura desistisse do convênio, mas se tem 

alguma forma, pois é muito importante isto aí, pelo menos nesta questão de período de inverno. 

Ressalta que vai conversar com a secretária e com a administração e na próxima sessão na função 

de líder de governo já diz para a comunidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: O vereador não fez uso de seu 



0219 

 

tempo regimental.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Fala lá da 

escola e reforça no dia vinte e um quem poder comparecer na festa junina. Antes se esqueceu de 

citar que os mesmos têm uma banda na escola e não tinha o instrutor da banda, tinham um problema, 

aí fizeram um convênio com a secretária de Assistência Social, dona Ana, que vai dar umas horas e 

os mesmos vão pagar outra lá. Diz isso só para registrar este ato aqui. Diz que só vai pegar as 

palavras do Miguel, não iria comentar até porque são pessoas que não dizem respeito, pois se 

apropriaram de siglas nossas, que procuram honrar aqui e eles lá pouco se dão, se ferem ou não 

ferem, se acontece ou não acontece, é Sarney, sei lá quem, o Sarney esteve por tudo que é partido e 

não termos o que dizer. Coloca uma frase na fala do colega Miguel assim, será que estas pessoas 

que roubam cinquenta, trinta e vários milhões lembram que uma merenda de uma escola é trinta 

centavos por dia? Fica este questionamento, na hora de votar em Senador, pensar bem em quem 

estamos votando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: O vereador não fez uso de seu tempo 

regimental. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: 

Cumprimenta o senhor presidente a colega vereadora, os colegas vereadores comunidade que se faz 

presente e aos ouvintes da 87.9. Começa convidando o pessoal, pois suas amigas do bairro Santo 

Antônio pediram, para a festa do padroeiro, no domingo, no clube Aliança, e em nome da Cleusa, da 

Igreja Pentecostal Avivamento do Último Dia, dá os parabéns a toda equipe da igreja que trabalhou no 

almoço. Ressalta que mais uma vez não pode se fazer presente, mas que já viu as fotos no face e já 

falou com pessoas que foram, e que foi um grande sucesso e que realmente Deus estava presente ali 

e dá os parabéns, e o nosso município precisa de momentos assim. Fala que dia dezessete vai ter um 

almoço beneficente no Entre Rios ao Doti que todos sabem que fez uma cirurgia e que agora a família 

está juntando este dinheiro para pagar o restante e que mais adiante vai vir aqui conversar com os 

vereadores. Fala que sobre os exames que os colegas falaram realmente a doutora Leonara não quis 

vim mais por causa do acesso asfáltico, mas nada que agora com certeza a Maria que é secretária vai 

conversar com a mesma por que já arrumaram um pouco do asfalto. Diz à colega Margutti que não dá 

para procurar outro por que a cota do SUS está neste laboratório e que aí só se alguém queira pagar 

particular e pode ser qualquer um, mas que a cota do SUS do município de Capão do Cipó é somente 

naquele laboratório. Agradece o pessoal da Secretaria de Obras, em nome do Adair, que arrumaram a 

estrada na sua casa que fazia desde a época do Jaques que estavam esperando uma pedra e que 

agora saiu. Agradece o pessoal que trabalhou no rolo, aos motoristas dos caminhões, o seu 

“Itacurubi” que trabalhou na patrola, o Henrique Nascimento que trabalhou, agradece a todos, pois foi 

um serviço de fundamento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os 

trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: 

Agradece, em nome da família do Chiquinho e Cleusa, pela bela festa que tiveram domingo passado, 

no CTG, da Igreja Pentecostal Avivamento da Última Hora e a celebração após estava muito boa, e 

agradece ao pessoal de fora. Diz ter falado da dívida ao colega Jairo porque sabe o que votou aqui, 

porque o prefeito foi lá falar que o prefeito Froner tinha deixado dívida e sem créditos, só que ele 

deixou sete milhões na água, o Dissemina deixado o projeto, calcário deixado o projeto, e só por isso 
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que falou e não vai criticar, mas ele falou lá. Só quer colocar o único prefeito que vai deixar dívida é 

ele. Diz que sabe que aprovou um projeto de asfaltar o parque da feira, que o colega lhe cobrou, fala 

que votou enganado aquele dia, até falou na hora que o colega lhe cobrou, que realmente votou 

enganado o projeto de asfaltar o parque da feira. Acha que o colega vai falar depois porque não saiu. 

Diz que sabe por que votou enganado. Diz ter falado só porque o prefeito tinha deixado com dívida, 

por isso que falou que o único prefeito que vai deixar dívida vai ser o Meneghini, o Serafim não 

deixou, nem o Froner. Falou e não vai criticar, mas vai falar a realidade. Fala sobre as estradas e diz 

achar que tem que afundar um pouco mais a lâmina da patrola, o secretário tem que ver isso, os 

motoristas lhe falaram hoje que está difícil de andar com o transporte escolar porque estão trepidando 

as estradas, aquelas “costelinhas” tem que cortar um pouco mais porque está difícil de andar. 

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 registrar a 

presença nesse dia de hoje, que está tão frio, do Maurinho, Paulão e o Henrique Nascimento que dão 

a honra nessa Casa. Vendo a colega Marilene comentar dá total razão e diz ter dinheiro dessa rede 

de água que vai sobrar e ver este caso da dona Vilma, um caso passado, antigo, faz muito tempo que 

a dona Vilma reclama da rede de água. Diz que o que estão levando de água para ela já tinha pagado 

a rede de água, e a colega foi feliz quando colocou, pois faz anos que levam água para ela. Acha que 

está mais que na hora de uma água e uma manga, muito economicamente abrir uma valeta para levar 

água para esta senhora, é perto do município, é muito viável e dona Margutti foi feliz nessa colocação. 

Diz que é muito importante e, às vezes, as pessoas não entendem, hoje a estrutura lá dos Palharini 

não tem condições de se fazer uma festa, e até uns dias tiveram falando com os colegas porque não 

fazem uma festa  e não compram uma roçadeira, por que hoje eles não têm estrutura lá no coleginho 

para fazer um banheiro e teria que arrumar o clube ou fazer no CTG, o CTG cobra e é difícil esta ideia 

da roçadeira, da vereadora, é muito bem colocado que sobrasse uma emenda e desse uma roçadeira 

para cada Associação, a gasolina, porque lá não pode ser elétrica. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala da festa da 

Igreja Pentecostal, não pode estar presente, mas contribui conforme pode. Fala da coleta de sangue e 

diz saber que é por causa das estradas, talvez tenha outro fator que impede. Acha que é importante 

que volte ser coletado aqui no município, benefício do povo, muito importante que retorne a coleta 

aqui. Comenta sobre água, sabemos que ainda não terminou o governo, só que o projeto inicial, o 

projeto lá do governo Froner, de setenta quilômetros os sete milhões, os mesmos já redobram cento e 

cinquenta e oito quilômetros de rede com o mesmo valor. Diz que está sobrando um milhão e tanto e 

até no final do seu governo lhe cobrem se esta água que está faltando para este pessoal que falta, 

não vai ter aí. Diz ao colega Rodolfo que o PDT tem posição, os mesmos estão no governo, se 

amanhã ou depois os mesmos tiverem fora, aí é outra história. Sempre primou andar conforme o seu 

partido anda, tanto ali quanto lá fora, vocês sabem, agora o que vai acontecer, a pré-convenção vocês 

sabem aqui que têm um pré-candidato. E cobrar dívida, diz que a prefeitura não tinha crédito quando 

assumiram a prefeitura, isso é verdade, devia em um monte de lugar, não queriam vender um 

parafuso se não fosse à vista, médico não tinha no Posto de Saúde, máquina quebrada, carro 
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quebrado e olha o que tem hoje. Diz que tem que fazer um acordo, pois se o Meneghini deixou dívida 

fazer este homem pagar, mas tem que pagar, se fez tem que pagar, vote no Meneghini que ele paga 

as contas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário 

para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: OF. GAB. 078/2016, do 

Gabinete do Prefeito, encaminhando Projetos de Leis 017/2016, 018/2016 e 019/2016. PROJETO DE 

LEI 017/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

suplementar no orçamento do exercício de 2016”. PROJETO DE LEI 018/2016, do Poder Executivo, 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do 

exercício de 2016”. PROJETO DE LEI 019/2016, do Poder Executivo, que “Institui o Programa 

Municipal de Educação Fiscal (PMEF) no município de Capão do Cipó (RS), e dá outras 

providências”. OF. S/Nº/2016, do PMDB, solicitando empréstimo Plenário para reunião do partido dia 

08 de junho de 2016, às 18h00min. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 005/2016, do Poder 

Legislativo, que “Dispõe sobre as regras a serem observadas pelos Agentes Públicos da Câmara 

Municipal, diante das eleições de 2016 para prefeito, vice-prefeito e vereador’’. OF. S/Nº/2016, do PT, 

solicitando empréstimo Plenário para pré-convenção do partido dia 11 de junho de 2016, às 

14h30min. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 

015/2016, do Poder Executivo, que “Altera o parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei Municipal nº 

821/2016, para retificar o grau de adicional de insalubridade do odontólogo e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 016/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2016”, 

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

será dia 14/06/2016, 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, 07 de junho de 2016. 

 

 

 


