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ATA N° 19/ 2016 (Ordinária) 

Aos 14 (quatorze) 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 18/2016, da Sessão Ordinária do dia 07/06/2016, 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. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. 

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

87.9. Esteve no domingo passado, no CTG, na festa da capela Santo Antonio, onde quer parabenizar 

a coordenação, estava muito boa a festa, o pessoal compareceu “em massa”, e a única coisa que 

coloca é que a partir da tarde, no momento que começaram os jogos de futebol, terminou a festa. 

Acha que quando tem festa, e Santo Antonio é uma vez só ao ano, o padroeiro, acha que tinha que 

deixar e ficar com a festa da capela, pois não tem aquele que não precisa de uma ajudinha do Santo 

Antonio, até para casar pedem favorzinho a ele. Diz que o pessoal organizou e se sabe que dá 

trabalho fazer uma festa, acha que nesse dia teria que ter feito sábado o jogo ou na segunda que era 

feriado e deixado a festa, mas deu muito boa a festa. Convida para o próximo domingo a continuidade 

daquela gincana através da Sicredi e das entidades aqui do Capão do Cipó, terceira idade, CTG, 

colégio, associação do Bairro Santo Antonio, que terá um risoto no clube Aliança no domingo, almoço, 

e convida ao pessoal e após segue um bingo, e o preço do prato será dez reais. Passou ali na ponte e 

não sabe se irão colocar aquelas galerias no aterro da ponte do Passo do Cardinal, e os tubos que 

tinham lá foram tirados e levaram embora. Parece-lhe que dez foram parar em uma estrada particular, 

em uma taipa de açude, é o comentário que tem. Não viu, mas irá lá olhar. Acha que se não fizer 

galerias na ponte, na distância que dará o aterro, será difícil devido a quantia de água que desce lá. 

Diz que carregaram de lá os vinte tubos que tinham lá, e já está numa altura e torce que coloquem as 

galerias lá, pois conhece aquele passo e a água vem até a curva. Pede que imaginem tendo aterro da 

ponte e não tendo galerias para a água escapar. Diz que irá “atacar” aqui para cima e vai romper o 

aterro. Acha que tem que ter as galerias e torce que coloquem, pois senão colocarem será difícil. Fala 

que se preocupa, pois fazer uma ponte daquela altura tem que ter o escapamento da água. Fala que 

o pessoal do assentamento Nova Esperança, alguns lhe reclamaram das estradas que tem lugares 

que tem valos para cruzar, e que fossem dar um patrolamento na estrada para os produtores poder 

andar. Fala ao colega Miguel que está no ano de começar plantar árvores no parque, trazer projeto, 

alguém que fizesse, de urbanismo, para ver se pode ou não plantar, pois estamos em junho e a época 
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é agora, até agosto de se plantar. Diz que tem que ver onde se pode colocar que não estorve as 

máquinas, pois senão vão deixando, passa o ano de novo e daqui dois anos quando for fazer a feira 

tem que começar se organizar tudo de novo. Cita que a Regina sabe, foi presidente da feira, que tem 

que começar com tempo fazer aquilo lá e fazer um bom trabalho. 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. Cumprimenta aos assessores 

do deputado Bianchini, a Tatiane e o Sílvio, os quais ontem esteve acompanhando os vereadores de 

Santiago e os mesmos estavam presentes lá. Diz que está vendo como o deputado Bianchini, que se 

elegeu pela comunidade do Carovi e Capão do Cipó, está dando atenção a todas as Câmaras de 

Vereadores, e não só em época de eleição, um trabalho diferente de alguns deputados que vêm aqui 

pegam nosso voto e esquecem o nosso povo. Diz que eles, passa um mês ou dois e estão aqui vendo 

o que os vereadores estão pedindo para o deputado, o que é uma alegria muito grande. Deixa a 

mensagem a eles para que o deputado continue assim. Como o colega Alacir comentou da festa, a 

qual esteve presente no CTG, diz que a equipe que organizou está de parabéns, assim como a 

comunidade que veio participar. Teve que se retirar na parte da tarde por causa do futsal, do qual faz 

parte, mas sabe que o município é pequeno e se envolve com bastante atividades e tem que se dividir 

para participar em tudo que tem de eventos no município. Diz que no Carovi lhe pediram ontem que 

fizesse o pedido que a secretária de Saúde veja o que está acontecendo com o nosso dentista que 

não está indo na localidade, uma vez por semana, no Posto de Saúde. Essa semana diz aos colegas 

e comunidade, está aniversariando a Agrofel, empresa do nosso município, que chegou trazendo 

emprego para nossos jovens, dando imposto para o município. Quer agradecer essas pessoas que 

estão sempre ajudando nossos agricultores, recebendo sua safra de soja e de trigo, durante esses 

anos. Cita que eles mandaram convite para a comunidade e colegas vereadores para café colonial 

que começou ontem e vai até dia dezessete de junho na empresa, das oito às onze horas da manhã e 

a tarde a partir das quatro e meia, até as sete e meia. Destaca que estão todos convidados a 

participar na Agrofel do aniversário de trinta e nove anos da firma. Fica seu agradecimento a essa 

empresa que está trazendo emprego aos jovens do município. Sobre o que o colega Alacir comentou 

sobre a ponte, diz concordar sobre os tubos, pois foram retirados e as galerias terão que ser feitas, 

pois se sabe que quando dá enchente na ponte, sempre ataca antes da curva. Diz que tem que se 

fazer uma base bem feita, os tubos têm que ser colocados, pois do contrário a água não terá para 

onde sair e não vai adiantar nada se não colocar os tubos e fazer bem feitas as galerias. Pede que 

verifiquem isso, pois não adianta levantar a ponte e vir uma enchente e ficar do mesmo jeito. Diz que 

ontem os vereadores de Santiago estavam comentando que o estado está cortando o transporte do 

estado, e até na Tupantuba os alunos não têm mais condições de irem à escola, pois o estado não 

passou as verbas para o município. Diz isso para verem como a crise no estado está afetando todos e 

quem sai prejudicado são nossos estudantes. Fica preocupado com isso. Conversando hoje com a 

comunidade, eles lhe disseram que nosso prefeito e o Cristian, que é coordenador e secretário de 

Planejamento, estão em Brasília. Sabendo que cada viagem que eles fazem, durante o mês ou a 

semana, quanto poderia ser investido na Saúde do nosso município, pois se sabe que investimento e 
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verba não vêm por não ter dinheiro. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Ouvindo o colega 

Diego, diz que o mesmo foi feliz quando citou o trabalho do Bianchini, que foi muito bem lembrado 

pela parte do colega, pois eles estão sempre aqui. Acha que o assessor do deputado tem que ir às 

Câmaras de Vereadores, tem que assistir, ver as reivindicações, pois muitas vezes uma Câmara 

como Capão do Cipó, que não estão todo dia na capital, visitando o gabinete do deputado, e até fica 

muito orgulhoso dessa Câmara, como sempre disse isso a todos os presidentes que cruzaram por 

aqui, que são limitados com os gastos com o Poder Legislativo. Elogia o presidente Alacir que tem 

muito cuidado com os gastos da Câmara de Vereadores. Diz que quando eles vêm aqui, estão 

levando cada reivindicação feita pelos colegas, e fica feliz e, certamente irão colher os frutos desse 

trabalho, pois se depende muito deles para reivindicar as coisas. Diz a eles que são muito bem vindos 

aqui, e que são pessoas sempre presentes. Deixa registrado que foi feita a roçada, e que seu Éder o 

encontrou na estrada e pediu para agradecer, pois saiu a roçada da Igreja dos Palharini e ele mandou 

agradecer. Diz que ficou perfeito e pediu para agradecer a administração. Sobre o que o presidente 

comentou em fazer um paisagismo na feira, acha que tinha que aproveitar que é inverno para se 

plantar as árvores, senão chega na época e fica todo mundo correndo. Cita do por que não se fazer 

um projeto, pois temos uma arquiteta e uma engenheira no município e acha que não custa nada 

mandar elaborar um projeto para a feira e se colocar em prática. Acha que é o mínimo que se faz, e 

que esse ano quando o orçamento do próximo ano vir para cá, que se coloque um valor para a feira, 

deixar ao menos cinquenta mil para começar investir e que cada orçamento que seja feito aqui na 

Casa se deixe um valor. Diz que o colega Rodolfo foi um que colocou que se deixe um orçamento 

para ser feito. Acha mais do que justo que deixe um orçamento para ser aplicado na feira, pois é algo 

que merece investimento, uma grande obra, pois muitos municípios não têm um parque de eventos, 

ainda, que orgulhe como temos aqui. Diz ter ligado em torno de quinze vezes sobre uma máquina que 

um produtor lhe pediu, pois comprou cento e cinquenta hectares de terras e só de ITBI ele lhe colocou 

que pagou mais de trinta mil reais. Acha que o mínimo para um produtor que produz e paga imposto, 

tenha esse direito, pois se o ‘cara’ que investe, compra cento e cinquenta hectares de terra e não 

consegue uma máquina. Diz ser lamentável e está falando, pois já tentou de todas as formas e não 

conseguiu para o homem e ele quer pagar hora-máquina, quer pagar o funcionário, o óleo, horas e 

não está pedindo de graça, quer pagar para não ter que trazer uma máquina de Santiago para 

resolver aqui no Carovi, o problema. Diz que se viu na obrigação de cobrar aqui, pois talvez cobrando 

aqui, saia do papel, e não só para ele. Acha que no mínimo deveria ter uma máquina para os 

produtores, pois um município agrícola tem que ter para todos, independente a cor partidária. Acha 

que tem que ter um atendimento diferenciado, pois é quem paga os salários e paga o governo, 

independente de quem esteja aqui governando o município. Acha que o produtor tem que ter certos, 

não diz regalias, mas o mínimo que tem que fazer para os produtores do município. 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 a festa domingo, do 

padroeiro do município, Santo Antonio e, certamente irá sair no Expresso, que só parabenizam as 
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festas e divulgam as festas, o que diz não importar, o que importa é quem mora no município saber o 

que fazem para o povo lá fora. Diz que até contraria um pouquinho o colega presidente, quando disse 

que o jogo terminou com a festa. Diz achar que não, pois olhando o pessoal que estava na festa, diz 

que tinha muitos atletas que moram em Santiago e que por causa do futebol estavam participando da 

festa, e lá no futebol tinha quatro ou cinco, que estavam na festa, e foram a tarde lá participar. Não 

estava, pois saiu para outro lado, tinha outro compromisso à tarde, mas foi o que lhe colocaram, que 

poucas pessoas que estavam na festa que foram para o futebol, pelo contrário, veio gente do futebol 

para a festa. Atribui isso a nossa crise, pois se verem os vereadores que estão representando o povo 

e tem que estar em todas as solenidades, festas e atividades do município, pois o pessoal os cobra 

quando não participam de uma, isso é pesado, pesado para qualquer família que queira participar de 

todos os eventos do município. Sobre o campeonato de futsal diz que está se realizando na 

normalidade, e que vença o melhor. Cita que foi cobrado na Tribuna passada dos colegas e é 

importante que façam essas colocações, sobre a coleta de sangue, que seja feita aqui no município, 

que antes era feito. Diz que tem mensagem do Executivo dizendo que a partir do dia cinco de julho 

começa a coleta, novamente, no Posto sede, de quinze em quinze dias, a partir do dia cinco de julho, 

e o pessoal que precisa fazer exames não precisa se dirigir até Santiago, pode vir no Posto sede fazer 

suas coletas. Sobre o que se fala em ir a Brasília, das críticas, diz que se forem ver as viagens, se o 

prefeito Meneghini ir, até o final do mandato dele, umas três ou quatro viagens a Brasília, não gasta o 

que o prefeito anterior já tinha gasto lá, isso que se comparar os valores das passagens de hoje e os 

gastos de hoje. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

(PT): O vereador fica com 07 (sete) minutos, pois a vereadora Marilene Margutti lhe cedeu 02 

(dois) minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta o Presidente, colegas, e aos ouvintes da 

87.9, uma boa noite a todos. Agradece a presença dos assessores do deputado Bianchini, a Tatiane e 

o Sílvio, sejam bem vindos ao município, sempre visitando nas sessões e levando algumas 

reivindicações ao deputado. Diz que hoje vieram dona Elma e dona Vilma para ver sobre a água do 

Dágio e do seu Celso, que é um caos. Diz que ela até veio perguntar sobre aquele poço que está 

pronto, que fizeram perto do Giovani Basso, se eles iriam ter água até o fim do ano. Disse a ela que 

não conte com isso, pois não adianta enrolar as pessoas. Diz que se terminarem a rede de água, que 

não vão terminar, se sobrar o dinheiro será feito, pois tem que fazer o poço. Cita que eles tinham água 

lá, em dois mil e sete colocaram, deu problema, pois quebrou os canos e entupiu e nunca mais foi 

água. Disse várias vezes aqui que não sai caro comprar cano e botar da ponte para lá, fazer uma rede 

nova, pois tem até a casa deles e nunca mais foi água. Diz que levam, às vezes, para quatro famílias, 

uma vez por semana, e são quatro famílias e agora estão construindo mais uma casa lá. Frisa que 

estamos em dois mil e dezesseis e ainda tem pessoas que tem que levar água de caminhão, até fica 

chato, e a quantia de dinheiro que veio. Diz que a verdade é que o Meneghini e o Anselmo, e lhe 

provem o contrário, com recurso próprio do município não botaram água para ninguém, e os outros 

prefeitos sempre colocaram, no tempo do Serafim e do Froner, foram feitos quinze poços artesianos e 

agora não sabe onde está o dinheiro. Diz que a creche, esses dias começaram e agora estão 

arrancando toda aquela laje que fizeram de concreto, estão amontoando ali. Cruzou ali agora e na 
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sabe o que irão fazer. Acha que vão tirar aquela base que fizeram, não sabe quantos mil sacos de 

cimentos foram ali, para fazer o concreto, dinheiro do governo federal, botado fora, para botar no 

aterro da ponte, pois não tem alternativa. Questiona onde irão colocar aquilo lá e que vão ali olhar, 

cruzou ali agora e estão desmanchando. Cita que até fica chato um negócio desses. Quer ir mais 

longe e diz que o prefeito que não mande mais, pois não vota, e como presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça não vai dar mais parecer para abertura de crédito de um mil, dois mil, três mil 

ou quatro mil, que sempre vem para essa Casa. Ressalta que para pedir um mil ou dois mil eles 

pedem autorização para os vereadores, quando é por decreto, que sabe que tem o direito de dez por 

cento, ele fez um decreto de cento e setenta e sete mil reais, liberando dinheiro para pagar isso e 

aquilo e não veio autorização para os vereadores liberar ou não. Ressalta que quando é para liberar 

um mil, dois mil, vem para a câmara, mas quando é bastante não vem nada. Dá exemplo, pois somou, 

e nada contra a Regina que foi presidente da feira, uma boa feira, mas veio para feira agroindustrial 

Expocipó trinta e cinco mil trezentos e cinquenta, para pagar. Diz que para desviar e pagar, e acham 

que os vereadores são bobos, que peguem outros, sua pessoa não, eles botaram manutenção do 

parque Amândio de Alcântara. Questiona o que vão fazer lá agora, e na Secretaria de Planejamento, 

sendo material de consumo dois e quatrocentos, outros serviços de terceiros mil e cem e obras e 

instalações oito mil, que dá onze mil e meio. Pergunta o que vão instalar lá agora. Somou e deu 

quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta, e quer saber para que, pois quando é um mil, dois mil, 

para botar na Saúde, para pagar exame, pedem autorização para a câmara, quando é bastante não 

pedem nada. Diz que peguem outros para bobo, não sua pessoa, e se querem enrolar, que enrolem 

outros, e que se deem o respeito, numa crise dessas que dizem que tem crise, e ainda fazem uma 

coisa dessas. Fala que quarenta e seis mil e oitocentos e cinquenta, em um ano político, se o “cara” 

for esperto faz um monte de exames para todo mundo. Diz que o Jairo deu uma boa notícia que vão 

vir coletar sangue, mas de tanto os vereadores cobrar aqui, pois fazia um ano que não vinham. 

Questiona se será que não enxergavam. Diz que ainda brincou com a vereadora Regina, a qual 

estava dando os parabéns, pois é pré-candidata pelo PMDB, que o prefeito conseguiu perder quase 

todos os vereadores da situação, que eram dele. Diz que não apóiam mais as atitudes. Já faz muito 

tempo que disse que saiu e a pessoa, mesmo que seja na política, tem que ter uma palavra, se tu faz, 

tu cumpre, se não faz, não cumpre. Diz que não adianta prometer para as pessoas uma coisa que 

mais lá adiante não vai conseguir fazer, então não prometa nada. Diz que volta dizer aqui que nunca 

elogiou secretário para nada, e quando foi secretário não queria que lhe elogiassem em nada, pois se 

está fazendo as coisas é com dinheiro de recurso de todo mundo e está trabalhando para o município, 

ganha para fazer isso, e ninguém deve obrigação para nada e para ninguém. Quando dizem que 

fizeram uma estrada, não tem mais que obrigação de fazer para o produtor, assim como as demais 

coisas, pois se botaram a cara e sentaram ali dentro, o povo confiou, faça a sua parte que o povo 

também sabe fazer, e se não fizer, o povo também sabe fazer a parte deles. Sempre diz que nunca 

pegue o povo para bobo, pois hoje ele toma, mas amanhã ele te dá, e tenham certeza disso. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta 

os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz ter pedido ao presidente para que tome providências quanto 
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pessoas que estão meio sem camisa aqui dentro, camisa do colorado. Diz ter coisas que tem que 

gravar e invés de chegar aqui e falar, ligar o pen Drive para repetir o que é falado. Por exemplo, faz 

seis ou cinco anos, e vai falar pela sexta vez, ao menos uma vez ao ano fala, que o parque da feira 

tinha que se fazer uma espécie de concurso com o pessoal da URI, de Paisagismo e Urbanismo, para 

a gurizada planejar o parque da feira, sem custo, e eles ganham nome, prêmio, dinheiro ou sabe-se lá 

o quê, com o tipo de árvore e obra. Destaca que assim que tem que ser feito. Comenta que alguém 

falou aqui em cinquenta mil, o que diz que hoje não chega, pois tem que ser uns oitenta mil, todos os 

anos, que não dava o estresse que deu esse ano. Fala que é sétima ou oitava vez que diz isso, e se 

forem no parque da Fenamilho, foi feito, assim como no parque da Fenadi, e em qualquer lugar, 

sendo que não temos nesses parques um local com terreno tão apropriado quanto o nosso. Acha que 

estão lançando pré-candidatos, e se fosse um pré-candidato a prefeito ninguém iria votar em sua 

pessoa, pois iria extinguir cinco secretarias e um monte de CCs. Frisa que as coisas têm que andar, e 

não podemos pensar em criar cargos e empregar gente, não é certo. Elogia o trabalho do deputado 

Bianchini, e que levem as seguintes frases: que é um deputado puro, que trabalha, está olhando para 

as pessoas e não virando as costas, igual temos aqui, dos seus partidos, que fazem seus votos e 

depois aparecem na hora da eleição. Diz ser essa a mensagem que levem para o deputado Bianchini. 

Acalmando um pouco, convida a todos para o arraial do Macedo Beltrão, na próxima terça-feira, festa 

junina, com doce seco, de abóbora, amendoim, leite, côco, quentão com vinho, quentão com suco, 

cachorro-quente, pão com linguiça, chocolate quente, canjica com leite condensado, pipoca doce, 

pipoca salgada, pescaria, cara alegre e música, isso tudo terá lá. Deixa o convite para irem lá 

prestigiar a escola, mais uma vez, pois a escola que sempre soube receber voltou. A colega Regina 

faz um aparte: Pergunta que horas. O vereador torna a palavra: Diz que a partir das três da tarde 

até quando tiver gente estarão lá, e fiquem convidados. Cita que quinta-feira de noite têm reunião e já 

estão com três empresas para trocar o telhado, as doze chapas do ginásio, com os três mil 

quatrocentos e quatro reais que sobrou, já estão encaminhando e acha que semana que vem já está 

realizada a obra. Voltando comentar o que ouviu os colegas falarem, discorda e diz que não elogiam 

secretário e sim registram o que ele faz. Diz que esses dias, como exemplo, registrou aqui que o 

amigo Adair fez um trabalho que há um ano e meio poderia ter sido feito na escola e ele foi lá e fez. 

Diz que não é elogio, é registro, e é justo com a pessoa que faz o trabalho. Diz ser evidente que o 

Adair está ganhando, assim como qualquer secretário, mas quando faz as coisas, que atende um 

anseio, “quebra um galho” e ajeita uma situação, considera que é importante registrar o que é feito 

aqui no município, pois fazemos parte de uma casa bem grandona, que é Capão do Cipó, e quando 

um secretário arruma uma porta, uma parte do telhado dessa baita casa, as coisas ficam melhores. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): A vereadora fica 

com 03 (três) minutos, pois cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo regimental ao vereador 

Jaques Garcia. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala para 

os assessores do Deputado Bianchini que o deputado está se saindo muito bem na nossa região, não 

nós abandonou, e está fazendo o seu trabalho bem, está brigando pela nossa 377 e aos poucos ela 

está indo. Agradece pelo interesse dele e de seus assessores por estarem aqui hoje, nesta noite fria. 
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Solicita a Secretaria de Obras no Carovi, na propriedade do senhor Paiva, ele lhe disse assim, quando 

esteve na loja semana passada, que já trocou o secretário mais de uma vez, e que doou duzentas ou 

mais cargas de pedras, e não fizeram sua estrada, e guia e dá para o município em ICMS, trezentos e 

cinquenta em dois anos, o mínimo, e o prefeito é seu amigo particular e não adianta mais falar com 

ninguém, e gostaria que a senhora falasse. Diz que sua filha que mora em São Borja comprou um 

carro velho, tipo o seu, para vim de Santiago para cá, porque não dá para andar naquelas estradas, 

só de trator em dia de barro. Quer deixar registrado isso, porque ele não tem mais a quem apelar, o 

senhor Paiva lá no Carovi. Fala que sobre o convite o colega Alacir já fez, do almoço que o LIONS 

também está envolvido, são todas as entidades com o Sicredi. Frisa, mais uma vez, que será dez 

reais o prato de risoto, levar prato e talheres e crianças não pagam. Sobre a arborização que foi 

falado, acha que os meses que se planta, e procure se plantar na época correta mesmo, ali indo para 

o Biasi foram plantadas hortênsias, alguns pé vingaram. Diz que em sua opinião teria que serem 

plantadas árvores grandes para fazer sombra na época certa porque uns oitenta por cento morrem 

plantando fora de época, isso ai é desperdício de dinheiro, é não ter dó do dinheiro público. Sobre os 

tubos que sumiram e que saíram da obra, acha que para o terreno do seu Amado Batista, acha que 

não foi, porque a tempo que ele vem solicitando, que ele está sendo prejudicado, a água está 

escoando e o terreno dele está horrível e ele solicitou várias vezes botar os tubos e não foram. 

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

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. De antemão quer 

que os assessores do deputado transmitam a nossa satisfação em ver a 377 em obras, e sabe-se do 

empenho que o deputado teve e tem que reconhecer o esforço e o trabalho em prol desta rodovia. 

Nesse sentido quer ressaltar a importância dele enviar assessores aos municípios e, principalmente, 

ouvir a população e vereadores, sendo uma forma de fazer esse elo tão importante entre os 

municípios e a Assembleia Legislativa. Outro assunto a abordar é que estamos no início de um 

momento político aqui no município, onde se aproximam as eleições municipais e se iniciam as 

tratativas para outubro. Nessa linha de raciocínio queria fazer um pedido aos colegas que esse pleito 

seja levado, não para o lado da inimizade política, adversário político sim, divergências de ideias sim, 

mas não levar para o lado de inimizade política, pois uma coisa é certa, quem está de fora vai sempre 

achar defeito para querer assumir o lugar do outro, isso é o jogo natural e seria demagogia sua dizer 

aqui que as coisas se portam e maneira diferente. Pede que tenham cuidado e respeito com o 

adversário, não tratando como inimigo, e quando se falasse alguma coisa fosse um debate que desse 

um proveito para a população e não, muitas vezes, conversas soltas no ar, que não têm sentido 

nenhum e deixa aquela pessoa, talvez, menos informada e com “a pulga atrás da orelha”, se as 

coisas são ou não assim. Pede que, acima de tudo, tratassem as coisas com verdade. Esse é o 

pedido que faz e que procurem levar uma disputa em alto nível e quem ganhe com isso seja a 

população. Diz que foi comentado sobre suplementação, acha que foi o colega Jaques, se não se 

engana, e diz que o prefeito tem um percentual, determinado por lei, inclusive foi baixado. Não 

lembra, mas acha que era vinte e cinco e baixou para dez, e se ele está trabalhando nesses dez por 

cento, não está agindo de forma errada. Diz que o que deve ser mandado para cá fica a critério da 
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administração e estando trabalhando dentro do limite aprovado por lei, está fazendo o que é correto. 

Quando acha que as coisas não estão bem, não concorda, mas, por exemplo, a questão de viagens, 

se vão viajar e trazer recursos tem que viajar. Essa é sua opinião e acha que têm que ter 

posicionamento e falar o que pensam. Ressalta que, se está viajando e está trazendo recurso para o 

município, acha que está mais que certo em tentar buscar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Cumprimenta os assessores do deputado 

Bianchini e se junta às palavras do colega Miguel, que transmitam a ele a nossa satisfação em tê-los 

aqui seguidamente na nossa Câmara e anotando os anseios e vendo o que pode fazer por nós e pelo 

município. Diz que quer fazer uma retificação sobre algo que falou na sessão passada, pois falou que 

o patroleiro era o “Itacurubi”, mas o seu “Itacurubi” estava lá, daí ele saiu porque as pedras não 

chegaram, até parece que estava com receio de passar na taipa do açude, estão quer agradecer ao 

patroleiro Arlan Pavão que arrumou a sua taipa e as estradas que vai para dois outros moradores lá 

no fundo: o senhor Ade Tamiosso e o senhor Hermenegildo. Então seu muito obrigado, e aos demais 

funcionários já agradeceu na semana passada, os funcionários públicos que fazem um excelente 

trabalho pelo nosso município. Então Arlan, vai aí o seu abraço e seu muito obrigado. Parabeniza a 

todas pessoas que se envolveram na festa da Igreja, que foi uma surpresa, que até o momento 

tinham vendido  bastante fichas para o almoço, o pessoal participou e parabéns a todos que 

organizaram. Parabeniza também a empresa Agrofel, e lembra bem o primeiro dia que eles chegaram 

aqui no nosso município procurando telefone, que era seiscentos e onze, para se instalar aqui. Fala 

sobre a viagem do seu Alcides e do secretário Cristian, até falou com a secretária agora de tarde, da 

Assistência Social, e ela lhe disse que parece que seu Alcides conseguiu alguma coisa lá em relação 

à Secretaria de Assistência Social, então já é alguma coisa que vale a pena. Se tiver como ir buscar e 

tem lá, acha que a pessoa tem que ir. Tem certeza que depois ele vai passar para o Líder do Governo 

todas as coisas que conseguiu lá. Diz para o colega Jaques que o prefeito Alcides Meneghini não 

perdeu os vereadores, pois estão que é do PMDB e o Miguel é do PMDB, e da UDP o Jairo que está 

aqui. Fala que fizeram uma reunião do partido do PMDB, na quarta-feira passada, onde discutiram 

várias coisas, pois está chegando um ano político, um ano atípico, onde colocou o seu nome como 

pré-candidata a prefeita do Capão do Cipó, pelos anos que trabalhou pelo seu partido e pelo 

município, e tem pela pessoa do seu Meneghini um grande amigo. Como vereadora só discorda dele 

em algumas maneiras de como administrou o nosso município, mas tem sua admiração, pois sabe 

separar muito bem o que é política da amizade, a política é aquela só na época de eleição e a 

amizade é para sempre. Agradece as pessoas que lhe ligaram lhe incentivando, e o ano que vem vai 

ser um ano das mulheres aqui no Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Fala que outro assunto 

que foi debatido por dois ou três colegas a respeito do parque da feira, ressalta que o plantio de 

árvores seria uma das ações que tem que ser feita no parque, e concorda quando dizem que tem que 

ser feito um projeto na parte arquitetônica e na parte de paisagismo para não sair plantando árvores 

aleatoriamente, pois daqui a pouco vão estar prejudicando até o visual da feira. Fala que foram 
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plantadas duzentas mudas e que se pegaram foi só umas três ou quatro, o que de certa forma foi bom 

ter morrido, por que se vem iam ter que cortar, pois onde foi plantado iria tirar a visibilidade da feira. 

Então defende que seja feito um projeto e seja investido, mas que não vão pensar que com pouco 

dinheiro irão deixar o parque como tem que ficar. O próprio pensa que vai de quinhentos a seiscentos 

mil reais para fazer toda parte que tem que ser feito de fechamento, se vai colocar asfalto nas 

avenidas, que já não se admite mais não ter asfalto ali naquela avenida, por que a feira cresceu até o 

ponto que a estrutura física permitiu e a partir de agora se não tiver uma melhora na questão da 

estrutura física do parque, é uma tendência natural que a feira comece a se apequenar, por que o que 

tínhamos já foi oferecido  e então tem que melhorar a estrutura. Com certeza e primeiro passo disto é 

um projeto bem feito e que a partir dai se vai buscar recurso. Ressalta que quando diz projeto bem 

feito é para se ter um ponto de partida e está aqui e tem que chegar lá. Afirma que é uma coisa que 

tem que ter início, meio e fim e que se isto vai levar quatro ou cinco anos é uma questão de 

orçamento, mas que tenha claro na mente o que se quer pelo parque. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Aos ouvintes que estão lhe 

escutando em suas casas, ficou umas palavras meio soltas, quando fala em diminuir secretarias, 

diminuir salários, fala o que pensa, e temos pré-candidatos Meneghini, Froner, Regina, sabe-se lá 

mais quantos vão aparecer, Jairo, Anselmo, não sabe. Diz que quando fala é em pensar economizar o 

município, diminuir número de secretários, diminuir o número de CCs e FGs. Diz o porquê ao dizer 

meia dúzia de obras aqui. Questiona quando vai ser feito um passeio, pelo menos um lado da RS377, 

lá da escola até o fim, isso precisa dinheiro, quando vão arborizar a cidade, quando vão fazer mais 

umas praças na cidade, quando vão fazer os bueiros, cabeceiras dos bueiros, todos consertados para 

fazer uma vez só, não com tubo de quarenta, mas pelo menos de sessenta, oitenta, sabe-se lá 

quanto, de um metro se for possível. Fala que isso é pensar no município, e se o mesmo fosse se 

apresentar a candidato e se fosse prefeito iria ter cinco secretarias, vai ter só tantos CCs, tantos FGs, 

só que amanhã ou depois, agora está “morto”. Só que em duas gestões, alguém vai ter que fazer isso, 

senão vamos ser iguais a quaisquer municípios que estão por aí, que sobrevive para pagar folhas, 

para renovar, de vez em quando, uma maquininha, para atender mais ou menos a Saúde, que aqui 

hoje atendem muito bem a Saúde. Diz que isso que tem que pensar, e fica um recado até para o seu 

candidato, do seu partido, tem que começar a pensar numa palavra: economizar. Diz ao colega 

Miguel que semana que vem, nos seus sete minutos, vai explicitar um plano para a feira. 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: A vereadora não fez uso de seu 

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

ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Diz ter recebido um convite da Agrofel e estende a 

comunidade, é o aniversário da Agrofel, se instalou no município do Capão do Cipó, importante firma 

que veio, e na parte da manhã quem quiser tomar um café é só passar na Agrofel, levando umas 

cargas de soja, com certeza que eles vão ficar faceiros e também a partir da tarde. Agradece as 

empresas que vêm se instalar no município dar emprego, isso que é importante para o nosso 
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município. Ressalta ao colega Jairo quanto às viagens do Meneghini, que fez viagens mais que o 

Froner, ou vice-versa, só num projeto de água, sete milhões quinhentos mil que o Froner fez, talvez o 

Meneghini não vá aprontar, começou e talvez não vá aprontar, trazendo só um desses, paga as 

viagens dele, só um. Diz acreditar que não vai trazer nenhum desses. Fala que a ponte é emenda do 

finado Odir, que trouxe, e o colégio não está pronto. Questiona se é este o projeto. Cita que os 

Palmeiros quer água, o projeto foi em janeiro de dois mil e treze que foi assinado, e até hoje, estamos 

em dois mil e dezesseis, o pessoal de Areias e Tunas não tem água. Sempre diz que o prefeito sai 

viajar para trazer recursos ele não vai de valde, e não criticar o outro que trouxe recurso se outro não 

vai conseguir fazer. Sempre diz que um prefeito dá sempre continuidade ao outro, sempre. Diz aos 

vereadores aqui, que a Saúde se veio exames, sempre veio, foi porque os vereadores cobram aqui. 

Diz ter ido e falado com a secretária que pessoas com quase noventa anos ir a Santiago fazer 

exames, sair de madrugada, acha que vamos ter o bom senso, pois se tiveram cento e dez mil para 

por na feira, sessenta ou setenta mil para por no campeonato, e oitenta mil na Saúde, não. Temos 

que ter o bom senso e ajudar a nossa comunidade, para isso que emancipamos, estão aí para cobrar 

e parabéns à secretária da Saúde que conseguiu trazer estes exames para a comunidade, o povo 

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

Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Ouvindo os 

seus colegas e tinha que comentar presidente, vereador Rodolfo que até hoje não temos plano diretor 

concluído no Capão do Cipó, dezesseis anos e não temos um plano diretor para o Capão do Cipó. Diz 

achar que a primeira coisa a fazer ao município, para ter noção o que fazer no teu município, 

município novo, rico, é coisa que não dá para nem discutir a respeito do que tem que ser feito. Diz a 

vereadora Regina, que a colega o nome e merece mais e melhor. Acha que Capão do Cipó precisa de 

uma renovação, tem que surgir gente que queira mudar a cara do município, gente nova que tenha 

pensamento novo, com vontade de fazer a diferença. Sempre diz isso e sempre vai continuar dizendo. 

Torce pela mudança, como disse ao vereador Jairo, um Senador do seu partido esta semana disse 

que não dá para culpar somente os políticos, o povo também tem que ser culpado na hora que ele 

bota o voto, elege certas pessoas, porque já sabe o passado, sabe o que foi feito, sabe o que deixou 

de fazer e da forma que foi feito. Diz que Capão do Cipó merece mais e melhor, e fica esta 

consciência para cada um que vai concorrer ao município de Capão do Cipó, que temos que fazer 

alguma coisa, o povo tem que fazer a parte dele senão não vai resolver o problema, como disse o 

Cristóvão esta semana. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Ressalta ao colega Ibanez que não quer fazer injustiça, 

mas diz ter quase a plena certeza que o plano diretor existe, foi no governo do Froner, nos primeiros 

meses que ele contratou um “cara” de Augusto Pestana e ficaram seis meses fazendo o plano diretor 

do município. Fala das emendas desse recurso das obras, se não tivesse aquelas roubalheiras lá em 

Brasília tem certeza que estas obras que se iniciou estavam todas prontas. Comenta sobre a creche, 

o recuso está aí, todo mundo sabe o problema que deu da creche, a empresa que ganhou no Brasil 

inteiro, que não tinham condições de trocar e deu o maior problema em todos os municípios, 

começaram em tudo que era canto e não fizeram, e se estão arrancando ali, graças a Deus vamos 
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conseguir, pois o município licitou, já tem empresa ganhadora e vai fazer a creche. Diz que não 

podemos criticar, têm que se ajudar. Comenta da ponte do Cardinal e outras obras, campo de futebol 

que estava lá desde o tempo do prefeito Serafim, passou Froner e agora,, graças a Deus concluíram e 

trouxeram a copa Santiago para o Capão do Cipó. Questiona se será que não enxergam isso, assim 

como uma quadra de esportes com grama sintética, que beleza aquilo ali. Diz que pegaram a praça 

com árvores quebradas, caídas, que era fora do normal o estado daquela praça, hoje uma pracinha 

de brinquedo nova para as crianças, tudo reformado. Diz não entender até onde a política leva o 

cidadão a criticar todo mundo aqui, e o povo que os cobrem. Diz se pena não estar cheio este 

plenário, e quem fala não pratica, porque estes recursos que estão vindo aí teve muito esforço, pois 

de graça ninguém trouxe para Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que o Nelson convidou o próprio 

para um bingo, que é organizado pelo Sicredi, risoto com bingo, por dez reais, no clube Aliança ao 

meio-dia. Fala que falaram da feira e sobre arquitetura e afirma que temos uma arquiteta aqui no 

município, concursada, e que o prefeito disse um dia aqui na câmara que a arquiteta não faz é nada. 

Afirma que o próprio prefeito disse, e que é o dinheiro que está indo e que é assim mesmo. Fala ao 

vereador Miguel que não criticou e sabe que tem dezoito milhões, que é o orçamento do município 

este ano, é um milhão e oitocentos por ano, mas que quando é autorização de mil reais para fazer 

uma coisa aqui ou ali o prefeito manda pedindo autorização da câmara, e quando é cento e setenta e 

sete não passa pela câmara e simplesmente os vereadores são ignorados. Afirma que não poderia ter 

nada, pois aí todo mundo ficaria sabendo. Fala ao vereador Jairo que a ponte do Cardinal está saindo 

graças ao finado Odir, que era vereador nesta Casa, o próprio afirma que foi com o mesmo em 

Jaguari e o Anselmo foi junto, e que não iam ir e que o próprio ajeitou um carro com o Marcelo, que 

era secretário do Meio Ambiente, e foram lá. Afirma que o Paulo Pimenta prometeu, e que quando o 

Odir faleceu o próprio e o Anselmo foram a Brasília, de novo, e que o Anselmo gravou, dali um mês 

que o finado Odir havia falecido, que iam colocar em homenagem o nome do mesmo, pois se não 

fosse o mesmo não havia saído esta ponte, e ainda o próprio ressalta que aqui na frente quando veio 

o Dissemina, que era para o prefeito dar duzentos e cinquenta mil que o Pimenta também dava mais 

duzentos e cinquenta mil. Afirma que no outro ano não quiseram o duzentos e cinquenta dele. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: OF. GAB. 080/2016, do Gabinete do Prefeito, solicitando 

empréstimo Plenário para reunião do Planejamento Estratégico Municipal, às 9h do dia 13 de julho de 

2016. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 21/06/2016, 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, 14 de junho de 2016. 

 


