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ATA N° 22/ 2016 (Ordinária) 

Aos 05 (cinco) dias do mês de julho 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 21/2016, da 

Sessão Ordinária do dia 28/06/2016, 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. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

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

da 87.9, uma boa noite a todos. Cumprimenta seu José, com o qual trabalhou por anos na 

cooperativa, seu amigo Didi, seu Ataíde, Alcindo e seu Valdir, que agora terão que escutá-los aqui, 

pois não será mais transmitido nesse período. Fala sobre a camionete e diz que esses dias pediram 

pedido de vistas e entramos em período eleitoral, simplesmente o horário começou até as duas da 

tarde e a camioneta andava, hoje, correndo com dinheiro público, com combustível, fora do 

expediente, visitando o pessoal por aí. Na verdade diz que é “politicando”, e não é visitando ninguém, 

pois se tiveram tempo de visitar, tinha que ter ido visitar. Cita que estavam vistoriando obras no 

campo de futebol, que nunca tinham sido feitos e foram ver hoje. Acha que está na hora de parar de 

gastar combustível à toa, pois o dinheiro é de todo mundo que contribui e mora aqui, paga seus 

impostos e IPTU. Sobre a inauguração da água dos Palmeiros, diz ser a maior fiasqueira que teve na 

história do município do Capão do Cipó. Destaca que veio recurso do governo federal, gastaram sete 

milhões e pouco, até o vereador Jairo foi infeliz dizendo que iria jorrar água nas torneiras, na quinta-

feira. Diz que quando chegaram lá saiu barro nas torneiras, pois estava seco o poço. Cita dois milhões 

e pouco e que podem pegar o projeto para aquelas famílias, pois ele é localizado, para dezessete 

famílias. Diz que o poço estava pronto, a empresa ganhou para fazer o teste de vazão, e como não 

tem água. Ressalta que estamos em dois mil e dezesseis e faz quatro anos que aquele caminhão 

amarelo puxa água e ano passado choveu que deu gosto. Pede que imaginem se de uma estiagem. 

Diz ficar preocupado, pois é dinheiro público que veio do governo federal. Diz que condenaram a 

Dilma por pedaladas fiscais, sendo que acontece aqui as pedaladas fiscais, pois o dinheiro veio e o 

pessoal está sem água até hoje. Fica triste por isso, pois é melhor ficar sem luz do que sem água 

dentro de casa, sendo que veio dinheiro para isso e até agora não saiu. Lembra que foi dia doze de 

janeiro de dois mil e treze que o “cara” da Funasa veio ali e já tinham depositado dois milhões e cem 

na conta da prefeitura, agora entrou período eleitoral, que não podem fazer mais obras três meses 

antes e três depois, e o pessoal está sem água. Diz ficar chato e triste para quem mora aqui, sabendo 

que foi um grande investimento que foi feito, do governo federal, e as pessoas estão “pagando o 

pato”, pois não têm água para tomar. Ficou olhando que saiu um informativo, soltaram ontem, o qual 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 

 



0259 

 

ainda disse que se não fosse o Tarso e a Dilma, meu Deus o nosso município, pois quem trabalhou 

na Saúde sabe muito bem que vieram sete carros novos, entre a Unidade Móvel, que o Tarso deu. 

Destaca que agora irá começar a dar manutenção e o município terá que fazer. Cita que veio retro 

escavadeira, patrola nova, caminhão novo, tudo dado, ônibus Caminho da Escola, tudo dado. Cita que 

veio esse dinheiro e que tem um Posto de Saúde no assentamento, que na foto até asfalto tem. Quer 

que a população que não conhece o assentamento Nova Esperança vá lá ver se existe esse posto. 

Diz que ergueram as paredes a uma altura só, e ali tem ambulância na frente, tem asfalto, tem árvore 

e tem uns correndo. Diz não saber se estão correndo da polícia ou o que estão fazendo ali na foto. Diz 

ficar até chato e o povo ninguém mais é bobo. Diz para que não botem mentira, pois isso é mentira. 

Pede que olhem o modelo que era para ser o colégio e o que eles fizeram. Diz que tem as fotos do 

FNDE, com a foto que era para ser e olhem a diferença do colégio. Destaca que se é para botar uma 

coisa que não existe, que não coloque. Diz não estar mentindo, está no jornal. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador não se fez presente por 

motivo de saúde. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Gostaria que o secretário de Obras visitasse a estrada do 

senhor Gilson Flores, que o Diego já cansou de solicitar, e hoje ele esteve em sua loja, uns duzentos 

metros de estrada, ele disse que vai ser o próximo prefeito que vai fazer, pois não tem mais, e lhe 

disse que iria pedir pela última vez, então está solicitando. E quanto a inauguração estava olhando e 

lendo também o jornal do informativo, enquanto a inauguração veio o convite para as obras, e ainda 

falou tem que ser obra inaugurada depois que jorrasse água, nas Tunas não tinha ninguém para 

inaugurar a obra. Diz que viu o Álvaro saindo, não cumprimentou nem as pessoas que estavam lá, 

nada a ver, mas pelo menos que dissesse que não iria haver inauguração, não houve e não tem água. 

Falou aqui e o colega Jairo falou que iria jorrar água sim, mas tudo bem, talvez um dia vai. Quanto ao 

informativo que largaram ontem, comentou que tem estagiários dentro do horário, ontem mudou o 

horário da Prefeitura, horário de inverno, não é mais horário de verão, fechando às duas horas da 

tarde, então estagiários entregando informativo na esquina da Prefeitura. Falou e é verdade, e disse 

que lhe trouxesse depois das duas, que poderia ir entregar. Acha que é um absurdo, em horário de 

expediente, estarem soltando informativo, e diz não saber se isso é legal, mas acha que não é moral, 

é falta de respeito, até com as pessoas. Diz que o jornal está mostrando é tudo muito bonito, quem 

não conhece nossa cidade, pessoas de outros locais do nosso município e que acompanham o jornal 

a Folha, é coisa mais bonito de ver as fotos das obras, estão mostrado só os projetos, é obras não 

concluídas. Diz à colega Regina que pode olhar, o posto do assentamento, como o colega Jaques 

falou, é coisa mais linda na foto. Espera que fique assim, mas deveriam ter tirado foto de hoje, não o 

depois de amanhã ou o ano que vem. Acha que tem que mostrar o presente, tem que ser o presente 

das coisas. Diz que já falou sobre o pulverizador, é dinheiro público, se alguém usar vai ser para 

emprestar, quem que vai passar veneno, é dinheiro do contribuinte jogado fora. Sobre o calçamento 

das mangueiras que estão falando, não viu nenhuma mangueira calçada, e a conclusão das 

quarentas casas, Minha Casa Minha Vida, do projeto, tem uma que nem saiu do chão ainda, como é 

que estão concluindo, só estão começando de cima para baixo as coisas. Acha que tem muita coisa 
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mentirosa, muita coisa falsa, isso é feio com a população, os senhores que pagam seus impostos e 

contribuem, as pessoas que estão lá, não estão conseguindo nem tirar leite mais, mas tomara que 

venha este calcário para as pessoas, este adubo então. Acha que é vergonhoso mentir, vamos 

mostrar a realidade, não adianta botar ali o projeto do posto do Assentamento se as pessoas que 

moram lá convivem e passam sabem que não é aquilo, então com isso perde se a credibilidade com 

as pessoas e fica feio, e falar a verdade é a melhor coisa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Cita a presença dos senhores Didi, Artidor, José, Taírde, 

Alcindo, seu Valdir, uma satisfação tê-los aqui ouvindo o que é falado na Câmara de Vereadores. Diz 

ser importante e sentem-se valorizados quando estão falando e tem gente os ouvindo. Muitas vezes 

diz tornar-se repetitivo no que fala e ouvindo pronunciamentos sempre diz que existe os dois lados de 

tudo o que é dito, pois cada um analisa da forma que quer enxergar. Cita que nesse meio termo existe 

a realidade dos fatos, e constantemente coloca que a tribuna, muitas vezes, vira disputa política e não 

é por esse lado. Acha que nada se acrescenta quando se acontece esse tipo de coisa. Para fazer um 

contraponto do que foi dito e não ficar só a versão de um dos lados, e como forma de esclarecer, por 

exemplo, questão das redes de água que todo mundo sabe que o projeto inicial era para construção 

de setenta e cinco quilômetros de rede, com os sete milhões que tinham vindo. Destaca que já foram 

construídos cento e cinquenta ou mais, e até pode ter dado algum problema nessa questão de 

inauguração, mas a informação que diz ter é que está sendo corrigido. Não sabe exatamente o que 

houve, mas está sendo corrigido. Sobre o poço, concorda que já estava perfurado na administração 

passada e inaugurado, mas lhe parece que é um poço que não tem vazão suficiente e terá que ser 

perfurado outro. A respeito do que foi falado antes sobre calçamento de mangueira, pede que passem 

na Emater, que ela que coordena o projeto, que vão informar de quem foi feito. Fala que o projeto está 

andando e não é que não foi feito para ninguém, as coisas estão acontecendo. Diz que vá à Emater e 

pergunte, pois as coisas estão acontecendo. Outro assunto a dizer sobre se não fosse a Dilma, como 

foi mencionado pelo colega Jaques, e se não fosse o Tarso, como também foi mencionado pelo 

colega Jaques, cada um tem a opinião que quiser, diz ao seu Valdir. Entende que não fosse a Dilma e 

o Tarso o Brasil estaria numa situação melhor hoje. Tem certeza que estaria. Diz que vão resgatar e 

torna a dizer que quando se liga uma televisão e começa a ouvir os desvios de dinheiro que 

aconteceram nesse país, é uma coisa de ficar com pouca esperança em tudo. Cita que quando há 

milhões sendo desviados e se lembra de pessoas de madrugada atrás de uma ficha para consulta e 

não conseguem e meia dúzia enchendo os bolsos de dinheiro. Diz ser complicado e de certa forma 

perde a esperança, mas não podemos perder, pois é o que nos move. Diz ao colega Jaques que o 

mesmo tem todo direito de ter sua opinião, mas entende que se não fosse a Dilma e o Tarso, hoje o 

Brasil estaria melhor e o nosso Rio Grande, com certeza, estaria melhor. Ressalta que esperem para 

ver o nosso governador que, pelo menos, não está mentindo e está colocando o Rio Grande, 

devagarzinho, nos eixos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Diz que já que o assunto é jornal vai se deter no jornal, e o que está aqui, estava olhando, tudo 



0261 

 

que está aqui, está aqui no Capão do Cipó,  seja com emenda de Deputado, seja com ajuda da 

Presidente, estão aqui. Tem alguma coisa aqui que o Jaques falou, esta escola, este desenho que 

está aqui, vem assim da União, diz ao Jaques, vem de lá o projeto e do lado está o projeto oficial que 

está em andamento.  Diz que o da creche, ao colega Jaques, o da creche eles colocaram aqui 

embaixo que está em construção. Espera que esteja, esta foto aqui é a que vem no projeto, a mesma 

coisa do posto de saúde, essa aqui é que vem no projeto, vem pronto este desenho, se você entrar na 

prefeitura vai ver o banner lá, é esse aqui que está lá, é para ficar assim. O vereador Jaques faz um 

aparte: Diz que não fica. A vereadora torna a palavra e diz que espera que fique assim, é para ficar 

assim, no projeto é, vamos ver se vão executar. Quer saber dessas fotos, que feira é essa, que estas 

fotos não são da quinta Expocipó, nenhuma que é da nossa feira, mas de bem outras feiras, se 

prestarem atenção do pavilhão de show não está fechado, e se precisassem de foto poderia até terem 

lhe pedido que tem. Diz que muita coisa que está nesse jornal é verdadeiro sim, tem que ir pelo certo, 

seja quem esteja administrando o município temos que ir certo, este jornal já é antigo, virou moda a 

cada final de mandato, cada Prefeito faz o seu jornal. Lembra bem e tem guardado, o jornal do seu 

Osvaldo Froner, era mais bonito que este aqui, que enfeitaram mais, e que o colega Jaques não falou 

nada, e diz que o colega Jaques lhe chamou na sua sala, e lembra bem, e lhe chamou e mostrou que 

não era verdade, estava as fotos ali, e não viu o colega Jaques falar nada. Fala que as fotos dos 

maquinários que lavaram, estão aqui sim estes carros, o Posto de Saúde do Carovi foi reformado, foi 

inaugurado do jeito que inauguraram, mas está lá, a rede de água inauguraram umas funcionando e a 

dos Palmeiros não inauguraram porque não tiveram tempo de ir lá ver se tinha água ou não, deixaram 

para ver no dia se tinha água ou não, daí no dia não tinha, e o que tinham que fazer, tinham que 

cancelar, se não tinha água como que vai inaugurar uma coisa sem água, aí fizeram o certo. Sobre a 

educação foi investido, diz ao Jaques, na educação, foi feito curso, disponibilizado as coisas, nossa 

merenda escolar é umas das melhores merendas da região, enquanto a união passa trinta centavos 

para a merenda, a nossa merenda tem feijão, tem massa, tem leite com Nescau, o outro dia 

carreteiro, o outro dia lentilha, e isso ninguém vê nada. Diz que foi disponibilizado transporte, o 

transporte melhorou, se foi com ajuda de Deputado ou não foi, não interessa, quem ganhou foi Capão 

do Cipó, os transportes estão aí, tem muita coisa do jornal, se ficou bonito na foto é porque lavaram 

os ônibus e lavaram todos os maquinários para tirar as fotos, mas que estão aí, estão aí. Pede ao 

colega Jaques que olhe se este maquinário não está aqui no município, se esta foto não é daqui, aí 

tentem lhe convencer do contrário. Fala sobre estas obras, por exemplo, o pessoal está trabalhando, 

se não funcionou o negócio da água, pelo menos eles enterraram os canos aqui, é para estar 

funcionando. Acha que tem que ser coerente, às vezes, também, e se lembra bem, que criticou muito 

o jornal do seu Osvaldo, e o Jaques criticou muito mais, e o Erico e o Jairo, então tem que pensar 

muito bem nas coisas e falar a verdade. 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. Diz não termos a rádio para transmitir e convida 

ao pessoal que venha participar da Câmara de Vereadores. Diz que quando falaram da camioneta irá 

seguir na mesma, pois o vice-prefeito fez mais de nove mil quilômetros com a camioneta branca, 
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gastando em torno de dois mil e quatrocentos litros de gasolina, e só ele anda nela. Diz se apavorar 

com isso. Destaca que bastou ele largar um dia a camioneta que no outro dia ela foi buscar um 

gerador em Santa Maria para o prefeito. Fala que ela levou três professores para fazer curso em 

Santa Maria, que podia ir um carro pequeno, que faz entre quatorze e quinze quilômetros com um 

litro, mas foi a S10 fazendo sete quilômetros com um litro de gasolina, quatrocentos e vinte 

quilômetros, para trazer um gerador. Destaca que o Jairo sabe e até ele ajudou a descarregar o 

gerador da S10 e por em cima da camioneta do Meneghini. Diz ficar indignado quando se fala em 

economia e que mandasse um carro pequeno levar as professoras. Fica triste de ver acontecer as 

coisas. Ressalta que a camioneta não é do vice-prefeito, mas ele trabalha o dia inteiro nela, está com 

a planilha para verem. Pede que somem em combustível, esses dois mil e quatrocentos, para ver 

quanto daria para uma patrola trabalhar no município. Diz que as patrolas trabalharam no município 

só este ano, os outros todos sabem que não tínhamos estradas, mas patrola tinha. Ficou 

impressionado que no informativo consta na Avenida Tancredo Neves uma emenda do deputado Luiz 

Carlos Heinze, no valor de duzentos e cinquenta mil, que ele que deixou para o asfalto. Gostaria que 

aquele outro asfalto aparecesse no jornalzinho, o que atravessa no meio, mas não viu. Diz que de 

certo por não prestar que se esqueceram de colocar no jornalzinho. Diz que são coisas que tinha que 

aparecer e ano apareceu. Diz para a colega Regina que está certo que são coisas que vão fazer, e é 

bom para o município que aconteçam essas obras. Como exemplo diz que o prefeito enviou oficio à 

Casa convidando para inaugurar a rede  dos Palmeiros, que todas as redes seriam lá. Diz ter ido lá às 

quatorze horas, o Tiago foi junto, mas o Serginho veio correndo e perguntou se não haviam avisado 

que as redes não seriam inauguradas, devido o poço estar seco e não ter dado água. Disse ao 

Serginho que sete milhões e quinhentos mil da Funasa, mas o poço já estava perfurado de antes, não 

era da Funasa e ainda não deu água. Questionada se será que dois dias antes não poderiam ter 

olhado se deu água. Fala que não veio ofício aqui dizendo que não seria inaugurado, o que veio é que 

seria inaugurado, e seria a primeira vez na história do município inaugurar um poço seco. Fica 

preocupado e diz não ser criticar as obras, que irão todas acontecer, mas, talvez, o Meneghini nem 

inaugure aquele colégio e aquela creche, pois até o fim do mandato poderá não estar daquele jeito, 

assim como o posto do assentamento. Cita que estão acontecendo, mas acha que tem que se colocar 

as coisas que as feitas. Diz termos exemplo do asfalto da 377 que foi inaugurado por um governo, 

veio outro e inaugurou de novo e hoje todos vem que não dá nem para ir a Santiago. Acha que tinha 

que criar uma lei que só inaugurem depois que esteja pronto, independente do prefeito que está 

tocando. Destaca que seu Serafim comprou a terra, e tem que ter mérito, pois o campo de futebol foi 

ele que comprou, e outro plainou e outro inaugurou. Diz que todos têm seu mérito, é uma sequência. 

Fica preocupado, muitas vezes, e se o prefeito não tiver pulso para parar aquela camioneta, o que ela 

gasta daria para tocar uma patrola o ano inteiro. Diz não constar no informativo que a patrola, os dois 

caminhões e o carregador vão ficar três anos para o próximo prefeito pagar, não consta essa dívida. 

Diz que se fizerem a conta dá mais de um milhão de reais e não consta o maquinário que foi vendido 

todo a mais de um milhão de reais, que daria para comprar todo esse maquinário que será financiado. 

Desta que isso é dinheiro público, do povo, e que alguém diga onde está o dinheiro. Agradece e 
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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. Cita que a 

estrada do Carovi, a comunidade lhe pediu que fizesse mais uma vez esse pedido, do Ibanez Dutra 

até a chegada ao Carovi, está em péssimas condições e os transportes escolares estão com 

dificuldades de passar. Esses dias o colega Ibanez já havia comentado sobre a que desce do Passo 

da Areia indo até a chegada da 377 que também está precisando de reparos. Deixa esse pedido ao 

secretário de Obras, Adair, que mande fazer esse patrolamento nessa estrada. Andando pelo 

município, hoje pela manhã, pois está levantando cedo para visitar as comunidades, e comentou com 

colegas vereadores que ano eleitoral muda tudo, pois hoje, eram seis e meia da manhã, e tinha carro 

da Saúde do Capão do Cipó buscando as pessoas para vir consultar no Posto de Saúde, coisa que 

nunca viu. Diz isso para verem como as coisas estão mudando, pois carro trazendo até o Posto de 

Saúde. Ressalta que viu e que antes as pessoas tinham que vir até o posto, agora vão buscar. Frisa 

que o carro estava cheio. Pede que imaginem que hora não saíram para buscar essas pessoas. Fica 

vendo os fatos que estão acontecendo no município. Sobre a rede de água, acha que se o prefeito 

mandou ofício para a Casa convidando os vereadores e a comunidade cipoense para inaugurar uma 

grande obra que seria saída do papel, se para quem está aqui, trabalha aqui e faz uma obra 

particular, nem que não seja e seja pública, onde se viu mandar ofício convidando a comunidade e 

sequer três ou quatro dias antes foram fiscalizar e ver se, realmente, poderia sair essa inauguração. 

Diz que fizeram o povo de bobo. Fala que colega vereadores e comunidade foram, pois quinta-feira, 

às duas horas da tarde iria ter inauguração da obra, que ia saltar água para cima. Questiona onde 

está essa água. Diz que os canos estão lá enterrados, mas a água que é bom ter para a comunidade, 

não existe. Diz que o prefeito é agricultor do município. Pergunta onde está o gestor do município, a 

fiscalização e o secretário do Planejamento. Diz que mais uma vez fizeram o povo de bobo e que não 

peguem o povo de bobo, pois não é bobo. Sobre inauguração de mangueira diz que alguma coisa irá 

discordar do colega Miguel, pois o prazo venceu dia trinta de abril e sequer fizeram um cascalhamento 

de mangueira. Diz que se o colega quiser cita o nome. Diz que no Carovi o Robertinho não foi, no seu 

Luiz Guedes também não foi, na Marlene também não foi, no Constâncio também não foi, no Juarez 

não tem nenhuma, no Rincão dos Mamoneiro no Giovani, também não, no “Baixinho” também não 

fizeram, no “Padre” não fizeram, no “Ratão” não fizeram, no Irineu também não fizeram e nos 

assentamentos pior ainda. Diz que não venha com desculpa que não deu prazo, pois realmente 

tinham prazo. Pede que cite uma obra que foi cascalhada mangueira, uma nem que seja. Diz que 

anda e fiscaliza e não enxerga nenhuma obra feita de cascalhamento de mangueira, ao contrário de 

alguns vereadores que não andam no município. Diz que tem que andar, fiscalizar e ver para depois 

falar. Diz ter coisas que tem que fiscalizar e ver para depois vir falar aqui, pois estão sendo pagos pela 

comunidade e o dever é fiscalizar. Diz que no Carovi os transportes estão saindo às onze horas, pois 

está faltando motorista e não estão fechando com as outras linhas. Pede que vejam o que está 

acontecendo, pois os alunos não podem sair onze horas da manhã, pois não podem perder os 

períodos de aula. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Cumprimenta seu Ataídes, seu 
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Alcindo, seu Zé, seu Didi, que hoje saíram de suas casas e lhe falaram que foram olhar umas 

lavouras e chegaram até a câmara. Diz que ainda bem que não é transmitida diretamente. 

Cumprimenta ao seu Valdir, sempre assíduo na Casa. Ouvindo seus colegas, diz ser um pecado o 

colega Rodolfo estar doente e não se fazer presente, diz ter uns pedidos a fazer. Cita que hoje a dona 

Loreci lhe pediu três cargas de terra, precisa para fazer um aterro. Outra coisa que lhe ligaram e não 

tinha resposta a dar, não conseguiu contato, foi se estão ainda fazendo as cirurgias de traumatologia. 

Não sabe se algum colega sabe, e no momento de líder que explique se aquele convênio com Cruz 

Alta, de traumatologia, está funcionando ainda. O Vereador Jaques faz um aparte: Diz que está 

funcionando. O vereador torna a palavra e diz que não vão poder ouvir, pois as pessoas tinham o 

costume de ouvir a rádio e o que irá dizer, certamente, vai ficar registrado só aqui, devido ao ano 

eleitoral. Diz que irá passar a essa pessoa que está funcionando a traumatologia. Diz que os colegas 

foram unânimes em falar sobre o boletim informativo que saiu aqui. Diz não ter pego nenhuma cópia, 

mas o vereador Diego lhe mostrou hoje e esteve olhando. Cita que sua opinião é que isso não dá 

voto, e exemplo recente tivemos. Acha que todos os prefeitos que por aqui passaram não tiveram 

sorte, foram de azar, pois dos que publicaram, nenhum se elegeu, então é uma coisa meio ruim. Diz 

que se estivesse no poder não faria boletim informativo, parece que dá “zebra”, e não caem em boas 

horas. Sabe que no último só não trouxeram a televisão, a RBS, o resto trouxeram tudo, jornal de toda 

região e não tivemos boas notícias, foram ruins, péssimas e o carrinho afundou. Diz não confiar em 

jornal, pois não dá voto e é uma besteira. Destaca que é dinheiro que poderia por em uma vacina a 

mais, medicamento a mais, exame de sangue a mais, do que nessas porcarias que não dá voto. Diz 

que podem esquecer, pois isso não vai mudar nada para o povo, ao menos não acredito. Vendo sobre 

a água diz que fica triste, mas contente de outra forma, pois dizem que sobrou dois milhões e meio. 

Pede, encarecidamente, até foram duas pessoas que falaram para todos os colegas vereadores, que 

o pessoal dos Machado há oito anos estão puxando água para eles. Cita que o Áureo, que o vereador 

Jairo conhece bem, vai seguido lá, também continua sem água. Ressalta que se sobrou dois mil e 

meio, que botem para essas famílias que precisam de água. Acha que não é pedir demais, pois são 

famílias de classe média pobre que precisa de ajuda. Acha que é ter coragem de chegar ao governo. 

Cita que para sua pessoa é ruim de conseguir as coisas, e todos sabem que entrou de mãos 

abanando e vai sair no fim do mandato de mãos abanando, pois não conseguiu nada. Diz que não 

conseguiu aprovar nada. Pede, encarecidamente, ao pessoal do governo que os mesmos peçam que 

coloque água. Diz ao colega Jairo que sabem que dinheiro tem, pois o secretário de Planejamento lhe 

disse que tem dois milhões e meio, mas não adianta pedir para ele, pois ele não manda mais, aliás 

manda muito, mas para sua pessoa parece que as coisas são dificultadas, não anda. Pede para o 

colega, que é amigo dele, que bote água para aquelas famílias. Acha que o mesmo o irá atender, pois 

tem possibilidade de ouvi-lo mais do que sua pessoa. O vereador Jairo faz um aparte: Diz que são 

todos do mesmo partido. O vereador torna a palavra e diz que não são não, pois não é do seu partido 

que “comem pelas mesmas mãos”. Não “come pelas mãos” de gente que não confia. Diz ser 

diferente, pois só confia em pessoas que confia, nem que seja do seu lado, mas se diz que não 

confiar, já diz que não confia. Faz esse pedido. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 
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MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Ressalta que anotou algumas partes 

de comentários de alguns colegas e afirma que no comentário do colega vereador Diego, diz que 

concorda em partes, mas que discorda em partes. Fala que o mesmo está mal informado e que até 

quem está tocando este projeto é a EMATER e que o mesmo pode passar ali uma hora dessas e 

perguntar. Afirma que o mesmo disse que não foi feito para ninguém, mas que foi sim e que não tem 

dados e nomes aqui de quem foi feito, mas é para o mesmo passar ali que o mesmo vai sair bem 

informado. Diz que é certo que tem alguns serviços que estão atrasados, pois alguns prazos foram 

perdidos, mas os nomes das pessoas que estão no projeto vão ser executados. Ressalta que então 

não custa uma das cruzadas do mesmo chegar ali na EMATER e falar com os técnicos que aí o 

mesmo vai sair bem informado e que assim poderá falar na tribuna com mais certeza. Fala que volta a 

questionar e falar também sobre esta disputa do que fez e o que não fez, e que até em função do 

momento que é político e as coisas quando chega à época da busca do voto começa as 

comparações, só que o termômetro maior é a população. Ressalta que vai voltar ao passado, pois na 

administração passada tinha certeza que tudo estava correndo as mil maravilhas, mas que o 

termômetro, que foi a população, não bateu com a mesma medida de quem estava no governo e que 

então não adianta muitas vezes ficar aqui de bate boca e querendo se ofender, e que é melhor deixar 

para a população decidir. Cita aqui palavras do ex-senador Olívio Dutra, colega de partido do 

Vereador Jaques, que disse: “respeite os resultados das urnas”. Afirma que a urna é soberana e quem 

vai decidir é a população. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os 

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

se fala em política e poder, quer dizer que o prefeito que vier em Capão do Cipó para administrar, se 

ele pensar em população eles vão mudar a maneira de administrar o município, pois hoje estão 

administrando só para a reeleição e não está sendo administrada para a população, cinquenta e um 

ponto trinta e oito de folha de pagamento, isso não existe, pois se colocar estagiário, colocar diária de 

campanha, isso não existe, e o próximo prefeito se não baixar em torno de quarenta ali não vai ter o 

que investir no município. Diz que o FPM está caindo, emenda muito difícil vim. Fala que o prefeito 

tem que chegar e pensar sério em mudar, estamos vendo todo o dia maquinário sucateando, carro vai 

sucateando e isso tem que ser arrumado, e se não economizar não tem como investir, investir sem 

dinheiro não faz nada, a administração para. Este ano vimos patrola parada há muito tempo, pois não 

tinha dinheiro para pagar a hora-extra.  Sabem e entendem que não tem recurso para máquina, 

ninguém faz milagre e a próxima administração se não pensar isto nem concorra porque senão mais 

uma vez o povo vai ser enganado. Diz ao colega Miguel que muitas vezes o pessoal escuta a rádio e 

vota pela rádio, só que agora não vota mais porque o povo ficou esperto e houve muitas promessas 

que, talvez o povo vá cobrar na hora de receber a visita de alguns cidadãos. Diz que sempre prometa 

aquilo que fala e faça, o que não puder fazer não faz. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

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

Representante de Partido, SD: Diz estar vendo o colega Alacir comentar aqui, o que é uma grande 

realidade o futuro do município de Capão do Cipó, e quem vai administrar este município, se não 

haver um planejamento sério, responsável, mais gestão eficiente, que queira o melhor do Capão do 
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Cipó, diz, sinceramente, ficar preocupado se não tiver alguém que tenha coragem de mandar. Vai 

dizer que o município talvez em curto prazo para alguém sentar naquela cadeira e governar não dá 

para admitir um município como o nosso, com dois mil e poucos habitantes, ter mais de cinquenta por 

cento, pois nunca poderia chegar a cinquenta por cento, se tiver coragem de cortar na cara, se 

governa, senão nem pode sentar naquela cadeira. Diz que sempre pensa dessa forma, que tem que 

ser um município enxuto pela quantia de população que tem aqui e tem que investir dinheiro no 

município a bem do Capão do Cipó, tem que pensar no longo prazo no Capão do Cipó e não em curto 

prazo e não pensar simplesmente em fazer política porque aqui se soa política. Diz que o colega 

Miguel foi feliz quando se coloca deixar a política de lado, tem gente que trabalha quatro anos só para 

a política, só para seu proveito próprio e não olha nunca no olho de quem ajudou a se eleger. Afirma 

que tem muita gente aqui e tomara que o povo escolha pelo melhor para o Capão do Cipó, pensar 

nesse município a longo prazo e não a curto prazo, é o que espera, sinceramente. Agradece e 

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

PDT: Quer colocar aqui que está simples fazer o cálculo da folha de pagamento, o colega Jaques 

sabe que a “madrinha” Dilma tirou um milhão e meio, ano passado, do nosso município, como tirou 

dos outros municípios e a folha oscila. Diz que se chegar amanhã o dinheiro que o governo tirou, a 

folha vem para quarenta e dois, quarenta e um por cento, é só devolver o nosso dinheiro que tinha 

que estar aqui que foi retirado. Afirma que todo mundo sabe que este cálculo é simples. Fala desse 

“jornalzinho”, e diz que pena a transmissão da rádio não estar acontecendo, está fazendo tão mal 

para este pessoal da oposição do governo Meneghini, sabe-se lá quem é o pré-candidato da UDP, 

pois até hoje não está definido, tem uns dias para os mesmos definir, mas está fazendo mal porque ali 

está a coisa que realmente está sendo feita. Diz que as obras que estão ali, que não estão 

concluídas, ninguém disse no jornal que estão concluídas, estão sendo executadas, e as casinhas 

todo mundo sabe que estão saindo as quarenta casas. Cita que tem dez quase concluídas e até final 

de julho diz que AES Sul vem e liga a luz e vão ser entregues. Fala que vai ser entregada por lote, 

está sendo porque o município tomou peito, meteu o peito, tirou, graças a Deus se reuniu com 

Província e tiraram estas empresas fajutas, licitada do governo passado que vieram só roubar tudo o 

que tinha direito das casas e os pedreiros nem recebiam. Assim diz ser a obra da creche, que está ali 

sendo licitada pelo município porque empresa do governo que licitou a creche não teve competência e 

iria deixar todo mundo sem creche. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Acha que o vereador Jairo foi infeliz, pois então o 

Meneghini e o Anselmo se elegeram contando com o dinheiro do governo federal. Ressalta que 

sempre diz que trabalha em casa e que a pessoa sempre deve contar com o salário que tu ganha e 

não do dinheiro dos outros. Afirma que não pode vim aqui e contar com o dinheiro do Ataídes, pois o 

mesmo vai cuidar da casa dele e o próprio da sua e acha que cada administrador tem que cuidar da 

sua casa e do seu município, com o dinheiro de todo mundo e que não se deve contar com o dinheiro 

do governo federal, pois este é repasse e emendas, e quando os mesmo mandam emendas e as 

outras coisas, pois ajudaram tantos municípios aí. Ressalta que teve município que deixou de comprar 

patrola, que tinha que comprar, pois veio dado e que então tem coisas na vida que se cuidar o que é 
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teu o outro não vai cuidar e disto podem ficar tranqüilo. Afirma que a folha de pagamento não dá para 

culpar a Dilma e nem governo do estado e sim o nosso administrador, pois a folha já está em 

cinquenta por cento da folha de pagamento. Ressalta que de cada cem reais tem cinquenta e um para 

pagar a folha. Afirma que são muitas promessas de campanha política e por isso não se deve ir na 

“onda”. Ressalta que promessa política mata prefeito e quem entra ali dentro e não pode cumprir por 

que sabe que a responsabilidade fiscal é muito alta. Quer falar, pois a vereadora Regina falou que 

sempre deu “pau” que o PP era governo e sempre falou das coisas erradas e fala, pois se voltar fala o 

que está errado também. Afirma que sempre reconheceu seu próprio erro, mas que quando está certo 

fala até o fim e não frouxa. Fala que a merenda escolar é ainda bem que o governo federal manda, 

pois o governo estadual não manda e é o governo federal que manda para os municípios. Ressalta 

que é do PMDB e que está é a preocupação. Fala que sexta-feira o deputado Marcon vai estar aqui 

na câmara de vereadores, do PT, e irão fazer uma reunião com o mesmo, pois veio aqui e prometeu o 

posto de saúde no assentamento, o qual no papel está pronto, mas lá não está ainda. Afirma que 

quando fala aqui traz os “caras”. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: O vereador não se fez presente por motivo de saúde. 

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: Fala que com meios termos concorda com o Jaques e outros comentários não, 

pois o mesmo disse que quando vê as coisas erradas fala. Ressalta que as coisas erradas 

começaram no governo do seu Alcides no momento que o mesmo foi exonerado, por que todo tempo 

antes o mesmo defendia o seu Alcides e votava no mesmo. Quando foi pra rua, afirma que no outro 

dia o mesmo começou a colocar duzentos erros no seu Alcides e que então a coisa não é bem assim. 

A própria afirma que tem coisa errada no seu governo, mas fica bem quieta, que não fala nada e não 

defende. Diz à colega Margutti que este negócio de hora-extra sempre aconteceu. Afirma que no 

último ano da eleição do prefeito Osvaldo Froner foi pago para uma pessoa da prefeitura, vinte e dois 

mil reais de hora-extra, e que esta mesma pessoa nunca ficou depois das cinco e nunca chegou antes 

das oito. Fala que o negócio que o colega Diego falou da saúde acontece sim, e que acontecia na 

época da Carine e da Adriana, de ir buscar em casa. A própria diz que é testemunha e depois se o 

mesmo quiser a própria diz ao mesmo que um casal foi buscado em casa para consultar, e que são 

eleitores do mesmo. A própria afirma que viu e que faz uns seis meses isto e que então o que é que 

sempre aconteceu. Diz que não é por que o mesmo viu um carro de ontem para hoje, a própria afirma 

que não é verdade que está acontecendo isto agora no período eleitoral, pois viu antes assim como o 

mesmo viu, só não tirou foto, mas pode falar o nome da pessoa que votou no mesmo. Afirma que isto 

sempre aconteceu. Fala que na época do seu Osvaldo Froner a Liziane mandava buscar em casa e 

sabe, pois ligou para a mesma e pediu e ela foi buscar e que então o que é e o que não é tem que 

falar. Fala que este da merenda escolar não deve ser obrigação do estado ou é só para o município 

de Capão do Cipó que o estado não manda, pois se mandar para o município de Capão do Cipó tem 

que mandar para os quatrocentos e quinze do estado. Fala que quando chega época de eleição ficam 

todos em uma desunião em desavenças e picuinhas. Afirma que vai chegar um dia e vão terminar 
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com isso. 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. 100/2016, do 

Gabinete do Prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 003/2016. OF. GAB. 101/2016, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Leis 836/2016, 837/2016 e 838/2016. OF. 818/2016, do Ministério 

Público Federal, solicitando informações, em dez dias úteis, sobre encaminhamentos dados após a 

audiência pública realizada em 08/09/2015, referente à obra em convênio com a Funasa. Após o 

senhor Presidente convida aos colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por unanimidade.  Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima sessão, que será dia 12/07/2016, 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, 05 de julho 

de 2016. 

 

 


